
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 08.09.2020 kl.: 09:30 - 17:30 
Sted: Rådhuset, formannskapssalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Orientering om forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for ny samfunnsplan 
v/areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen 
Orientering om folkehelseoversikten v/areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen og 
folkehelserådgiver Lena Holmstrøm 
Orienteringer fra rådmannen 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 6/2020 
Sak nr. Sakstittel  
076/20 Godkjenning av møtebok  
077/20 Delegerte saker i perioden  
078/20 Referatsaker i perioden  
079/20 Forslag til kommunal planstrategi 2023 - 2023 og forslag til 

planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
 

080/20 Folkehelsa i Fauske 2020  
081/20 Sluttbehandling - Detaljregulering - Fortau Erikstad-Lund  
082/20 Sluttbehandling - Områderegulering Skysselvika næring og 

industri 
 

083/20 Sluttbehandling detaljregulering - Fauske idrettshall - 
parkering 

 

084/20 Endring av områderegulering for Søbbesva  
085/20 Mindre endring av Fauske stasjonsområde  
086/20 Mindre endring av områderegulering for Sulitjelma 

opplevelsespark 
 

087/20 Forslag til endring av Klungsetmarka fritidspark - 
områderegulering 

 

088/20 Fastsetting av planprogram - detaljregulering Ågifjellet  
089/20 Oppstart av planarbeid - planprogram til høring og offentlig 

ettersyn - kommunedelplan for de gruveindustrielle 
kulturminnene i Sulitjelma 

 

090/20 Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket  
091/20 20/1737 Ferdselshindrende skilting Sjønstådalen  
092/20 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Dispensasjon for opphevelse av 

vilkår om salg av tilleggsjord - Ny behandling 
 

093/20 107/38 - Bjørnar A. Pettersen / Lisbeth Bernhardsen - Sak til 
utvalgsbehandling - Søknad om dispensasjon for tilbygg til 
hytte Stemmarka 25, Fauske 

 

094/20 119/277 - Gøran Engan - Behandling av klage på pålegg om  



riving av bygning - Grønlibakken 6, Sulitjelma 
095/20 119/1/163 - Ole Stormo- Innvilget søknad om dispensasjon 

fra reguleringsplanen, Skoffedalsvatnet 3, Sulitjelma 
 

096/20 52/12 - Oddbjørn Furnes - Innvilget søknad om tillatelse til 
oppføring av tilbygg på 13,5m2 BRA, 15,5m2 BYA, samt 
dispensasjon fra reguleringsplan avstand fra dyrkbarmark. 
Kalnesveien 11, Valnesfjord 

 

097/20 102/507 - John-Eirik Eilertsen - Oppføring av tilbygg BRA 18 
m2, BYA 19 m2  til garasje i Kantlyngveien 11, Fauske 

 

098/20 57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Søknad om oppføring av 
garasje og tilbygg i to etasjer til bolig, samt søknad om 
dispensasjon, Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 

 

099/20 Bjørnar A. Pettersen og Lisbeth Bernhardsen - Dispensasjon 
for bruk av motorkjøretøy i utmark- Frakting av materialer og 
lignende i forbindelse med tilbygg til hytte 

 

100/20 Byggmakker Gunvald Johansen Fauske - Søknad om 
dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - Transport 
av material til hytter. 

 

101/20 Marit Karlson - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark - boring etter vann 

 

102/20 Morten Johan Haugen - Dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Brattåsvika 

 

103/20 Sulitjelma Fjellandsby - Søknad om dispensasjon 
motorferdsel -  Videreføring av turvei Sulitjelma 
Opplevelsespark 

 

104/20 Thor Olav Mosti - Søknad om dispensasjon for bruk av 
minigraver 

 

105/20 ISE Nett AS - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark - Graving av grøft for strømkabel - Gnr 119/1/185 

 

106/20 ISE Nett as - Søknad om dispensajon for bruk av 
gravemaskin i forbindelse med nedgraving av strømkabel til 
hytte - gnr 119-1-371 

 

107/20 ISE Nett as - Søknad om dispensasjon - Bruk av 
gravemaskin for nedgraving av strømkabel - gnr 119/1/121 

 

108/20 ISE Nett as - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark - Graving av grøft for strømkabel - 
Gnr 119/1/521 

 

109/20 Ketil Bjørnstad - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Belting med beltevogn for boring 
etter vann 

 

110/20 Gunn Isalill Mathisen - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Bruk av helikopter til hytte 

Unntatt 
offentlighet 

 
 
 
Fauske, 01.09.20 
 
 
Ketil Skår 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/10342     
 Arkiv sakID.: 20/1555 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
076/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2020 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
16.06.2020 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 16.06.2020 1445059 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 16.06.2020 Fra kl. 09:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2020 Til kl. 13:30 Møtested: Jakobsbakken, Messa 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Vegard Setså AP 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Ketil Skår H 
Kirsti Ellingsen SP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Planutvalget dro på befaring til Finneidlia, Charlottatippen, hyttesvingen i Daja og 
Jakobsbakken. 

Leif Lindstrøm (FRP) innvilget permisjon etter befaring. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

Vegard Setså (AP): 
1. Kulturminneplan - Hvordan følge opp? 
2. Hus som er nedbrent - Hva er kommunens ansvar? 
3. Vei og lys - Kan ta spørsmål under sak 68/20. 

 

Svar på spørsmål: 
1. Enhetsleder svarte. Planen er vedtatt, men bestemmelsene er ikke laget. Kapasitetsproblem 
og mangel av midler.  
Kommunalsjef svarte. Dette må sees på i budsjettet. 
2. Enhetsleder og kommunalsjef svarte. Dette er et privatrettslig område. Kommunen har kun 
sikring. 

 

Ber om oversikt over saker som er startet. 



Side 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 16.06.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Ketil Skår 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
061/20 Godkjenning av møtebok  

062/20 Delegerte saker i perioden  

063/20 Referatsaker i perioden  

064/20 Revidert forslag til detaljregulering for Finneidlia  

065/20 Endring av fartsgrense i Fugleveien, Vestmyra  

066/20 Dispensasjonssøknad fra rekkefølgekrav i detaljregulering 
for Charlottatippen boligområde 

 

067/20 Søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan 
Jakobsbakken 

 

068/20 Søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler til 
fysiske trafikksikkerhetstiltak for 2020 

 

069/20 Søknad om dispensasjon fra plankrav for eiendom gnr. 103, 
bnr. 1085 - Truck stop 

 

070/20 Søknad om dispensasjon - trykkøkningsstasjon Lund  

071/20 103/1649 - Cn Eiendomsutvikling AS - Søknad om endring 
av gitt tillatelse m/dispensasjon fra høydebegresning i 
reguleringsplan - Søbbesva, Fauske 

 

072/20 78/106 - Else M. Henriksen og Olaf A. Henriksen - Søknad 
om tilbygg til hytte m/dispensasjon for nærhet til sjø - 
Valnesfjordveien 165 , Valnesfjord 

 

073/20 Jørn Johansen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark - Transport av materialer i Brattåsvika 

 

074/20 Klage på vedtak - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy -  

075/20 Norsk Tunnelrøykdykking as - Søknad om bruk av 
minigraver i utmark 
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061/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2020 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 061/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2020 godkjennes. 

 
 
 
062/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
PLUT- 062/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
063/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 063/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
064/20: Revidert forslag til detaljregulering for Finneidlia 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Andelseier i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
Som setteutvalgsleder ble Kirsti Ellingsen (SP) enstemmig valgt. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 064/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia. 

 
 
 
065/20: Endring av fartsgrense i Fugleveien, Vestmyra 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og Skiltforskriften § 26 settes fartsgrenen til 50 km/t på 
strekning med separat gang- og sykkelfelt og til 40 km/t på øvrig strekning frem til 
soneskilt i Fugleveien på Vestmyra.  
Nye fartsgrenser er gjelder fra skilt er satt opp og og avdekket. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Vegard Setså (AP) fremmet følgende forslag: 
Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og skiltforskriften § 26 settes fartsgrensen til 40 km/t på hele 
strekningen frem til soneskilt i Fugleveien på Vestmyra. Nye fartsgrenser er gjeldende fra skilt 
er satt opp og avdekket. 
 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 065/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og skiltforskriften § 26 settes fartsgrensen til 40 km/t på hele 
strekningen frem til soneskilt i Fugleveien på Vestmyra. Nye fartsgrenser er gjeldende fra skilt 
er satt opp og avdekket. 
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066/20: Dispensasjonssøknad fra rekkefølgekrav i detaljregulering for Charlottatippen 
boligområde 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Charlottatippen boligområde til høring i 4 uker. Dersom det ikke 
kommer inn klager fra naboer eller innsigelse fra direkte berørte myndigheter, delegeres 
det til administrasjonen å fatte vedtak om midlertidig dispensasjon (jf. § 19-2) fra 
rekkefølgekravet om etablering av fotgjengerfelt i forbindelse med midlertidig 
brukstillatelse. 
 
Dersom det kan gis dispensasjon etter høringsfasen skal denne gis med følgende vilkår: 

Det kan gis midlertidig brukstillatelse i 2 år etter følgende kriterier: 
 

· Det skal utarbeides en planendring som gjøre det mulig å gi midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest. 

· Det skal etableres et sikkert krysningspunkt i tråd med reguleringsplanen. Det skal i 
tillegg etableres tilstrekkelig belysning på hver side RV80. Belysningen må være på 
plass fra 1. september 2020, ellers frafaller den midlertidige brukstillatelsen. 

 
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med endring fra RV80 til FV830. 
 
PLUT- 066/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Charlottatippen boligområde til høring i 4 uker. Dersom det ikke 
kommer inn klager fra naboer eller innsigelse fra direkte berørte myndigheter, delegeres 
det til administrasjonen å fatte vedtak om midlertidig dispensasjon (jf. § 19-2) fra 
rekkefølgekravet om etablering av fotgjengerfelt i forbindelse med midlertidig 
brukstillatelse. 
 
Dersom det kan gis dispensasjon etter høringsfasen skal denne gis med følgende vilkår: 

Det kan gis midlertidig brukstillatelse i 2 år etter følgende kriterier: 
 

· Det skal utarbeides en planendring som gjøre det mulig å gi midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest. 

· Det skal etableres et sikkert krysningspunkt i tråd med reguleringsplanen. Det skal i 
tillegg etableres tilstrekkelig belysning på hver side FV830. Belysningen må være på 
plass fra 1. september 2020, ellers frafaller den midlertidige brukstillatelsen. 

 
 
 
067/20: Søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan Jakobsbakken 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra 
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reguleringsplan for Jakobsbakken til høring i 4 uker. Dersom det ikke kommer inn 
vesentlige merknader fra naboer eller direkte berørte myndigheter, delegeres det til 
administrasjonen til å fatte vedtak om midlertidig dispensasjon (jf. § 19-2) fra 
reguleringsplanen til å kunne benytte område FL1 som bobilparkering. Dersom det 
kommer inn vesentlige merknader fra berørte eller offentlige instanser skal det ikke gis 
midlertididig dispensasjon. 
 
Dersom det gis dispensasjon etter høringsfasen skal det gis med følgende vilkår: 
 
· Dispensasjon vil være gyldig fra 17. juli til og med 15.september 2020.  
· Tiltak som gjøres for å tilrettelegge for bobilparkering og som er til fordel for parkering 

om vinter kan tillates dersom det ikke er til ulempe for lekeformålet som gjelder i 
sommermåneder. Utover dette skal området tilbakeføres til dagens situasjon. 

· Tilrettelegging, graving eller andre inngrep bl.a. for etablering av strøm og 
søppelhåndtering og eventuelle andre tiltak skal ikke skje i utmark utenfor 
lekeplassen/ballbanen. 

· Ansvaret for søppeltømming bæres av tiltakshaver og ikke kommunen. Tømming av 
kloakk gjøres på tiltakshavers egen tømmestasjon. 

· Eventuelle kostnader som oppstår for tilbakeføring av området til dagens situasjon vil 
være for tiltakshaver og ikke kommunen. 

· Det skal legges særskilt vekt på universell utforming i området 
· Det skal gis informasjon til brukere av området som sikrer at aktivitet ikke er til ulempe 

for lokalbefolkning, kultur- og naturverdier i nærheten, enten via skilt eller annen tydelig 
kommunikasjonsmiddel. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen endret 4. kulepunkt 2. setning: 
Tømming av kloakk gjøres på godkjent tømmestasjon. 
 
Rådmannns forslag til vedtak med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 067/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Jakobsbakken til høring i 4 uker. Dersom det ikke kommer inn 
vesentlige merknader fra naboer eller direkte berørte myndigheter, delegeres det til 
administrasjonen til å fatte vedtak om midlertidig dispensasjon (jf. § 19-2) fra 
reguleringsplanen til å kunne benytte område FL1 som bobilparkering. Dersom det 
kommer inn vesentlige merknader fra berørte eller offentlige instanser skal det ikke gis 
midlertididig dispensasjon. 
 
Dersom det gis dispensasjon etter høringsfasen skal det gis med følgende vilkår: 
 
· Dispensasjon vil være gyldig fra 17. juli til og med 15.september 2020.  
· Tiltak som gjøres for å tilrettelegge for bobilparkering og som er til fordel for parkering 

om vinter kan tillates dersom det ikke er til ulempe for lekeformålet som gjelder i 
sommermåneder. Utover dette skal området tilbakeføres til dagens situasjon. 

· Tilrettelegging, graving eller andre inngrep bl.a. for etablering av strøm og 
søppelhåndtering og eventuelle andre tiltak skal ikke skje i utmark utenfor 
lekeplassen/ballbanen. 

· Ansvaret for søppeltømming bæres av tiltakshaver og ikke kommunen. Tømming av 
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kloakk gjøres på godkjent tømmestasjon. 
· Eventuelle kostnader som oppstår for tilbakeføring av området til dagens situasjon vil 

være for tiltakshaver og ikke kommunen. 
· Det skal legges særskilt vekt på universell utforming i området 
· Det skal gis informasjon til brukere av området som sikrer at aktivitet ikke er til ulempe 

for lokalbefolkning, kultur- og naturverdier i nærheten, enten via skilt eller annen tydelig 
kommunikasjonsmiddel. 

 
 
 
068/20: Søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler til fysiske 
trafikksikkerhetstiltak for 2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Fauske kommune vedtar å fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for følgende tiltak:  
1. Opphøyd gangfelt m/lys over Rognveien v/Hauanbrua  
2. Komplettering av belysning – Tortenlia  
3. Belysning – Skaft på Furneshalvøya  
4. Opphøyd gangfelt m/lys ved Vestmyra skole og barnehage 
5. Fortau fra Erikstad til Badestranda  

 
Total søknadssum = 3 384 000,- 
Total kommunal egenandel dersom full bevilgning = 846 000,- 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 068/20 Vedtak: 
Vedtak: 

 
Fauske kommune vedtar å fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for følgende tiltak:  
1. Opphøyd gangfelt m/lys over Rognveien v/Hauanbrua  
2. Komplettering av belysning – Tortenlia  
3. Belysning – Skaft på Furneshalvøya  
4. Opphøyd gangfelt m/lys ved Vestmyra skole og barnehage 
5. Fortau fra Erikstad til Badestranda  

 
Total søknadssum = 3 384 000,- 
Total kommunal egenandel dersom full bevilgning = 846 000,- 

 
 
 
069/20: Søknad om dispensasjon fra plankrav for eiendom gnr. 103, bnr. 1085 - Truck 
stop 
 
Rådmannens forslag til vedta 
 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra 
Kommuneplans arealdel og dispensasjon fra gjeldende Truck stop til høring i 4 uker. 
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Dersom det ikke kommer inn vesentlige merknader fra direkte berørte myndigheter, 
delegeres det til administrasjonen til å fatte vedtak om dispensasjon fra krav om 
reguleringsplan og krav om reguleringsendring for plan Truck stopp (jf. § 19-2) til å kunne 
benytte område til etablering av vaske/servicehall.  
Det stilles følgende krav: 

 
· Ved byggesøknaden må det foreligge en detaljert situasjonsplan som viser byggets 

plassering og veistruktur.  

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 069/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra 
Kommuneplans arealdel og dispensasjon fra gjeldende Truck stop til høring i 4 uker. 
Dersom det ikke kommer inn vesentlige merknader fra direkte berørte myndigheter, 
delegeres det til administrasjonen til å fatte vedtak om dispensasjon fra krav om 
reguleringsplan og krav om reguleringsendring for plan Truck stopp (jf. § 19-2) til å kunne 
benytte område til etablering av vaske/servicehall.  
Det stilles følgende krav: 

 
· Ved byggesøknaden må det foreligge en detaljert situasjonsplan som viser byggets 

plassering og veistruktur.  

 
 
 
070/20: Søknad om dispensasjon - trykkøkningsstasjon Lund 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Fauske kommune dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel formål ‘’areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag’’ (LNFR), samt fra 
byggegrense fra vei 15 meter fra midt kommunal vei dersom ikke annet følger av 
reguleringsplan med følgende forbehold: 

· Dersom det viser seg i geoteknisk vurdering at ytterlige grunnundersøkelser må 
gjennomføres, kreves dette gjennomført før byggetillatelse gis. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmg vedtatt. 
 
PLUT- 070/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Fauske kommune dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel formål ‘’areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
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gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag’’ (LNFR), samt fra 
byggegrense fra vei 15 meter fra midt kommunal vei dersom ikke annet følger av 
reguleringsplan med følgende forbehold: 

· Dersom det viser seg i geoteknisk vurdering at ytterlige grunnundersøkelser må 
gjennomføres, kreves dette gjennomført før byggetillatelse gis. 
 

 
 
 
071/20: 103/1649 - Cn Eiendomsutvikling AS - Søknad om endring av gitt tillatelse 
m/dispensasjon fra høydebegresning i reguleringsplan - Søbbesva, Fauske 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
høydebegrensning satt i plan «Planbestemmelser til områderegulering for Søbbesva» 
kapittel 3.3 a) for siloer tilknyttet det omsøkte tiltaket. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 071/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
høydebegrensning satt i plan «Planbestemmelser til områderegulering for Søbbesva» 
kapittel 3.3 a) for siloer tilknyttet det omsøkte tiltaket. 

 
 
 
072/20: 78/106 - Else M. Henriksen og Olaf A. Henriksen - Søknad om tilbygg til hytte 
m/dispensasjon for nærhet til sjø - Valnesfjordveien 165 , Valnesfjord 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 1-8 for det omsøkte tiltakets beliggenhet innenfor 100-metersbeltet til 
sjø i Valnesfjordveien 165, Valnesfjord, gnr. 78 bnr. 106 som omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til tilbygg av fritidsbolig i 
Valnesfjordveien 165, Valnesfjord, gnr. 78 bnr. 106 som omsøkt. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 072/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 1-8 for det omsøkte tiltakets beliggenhet innenfor 100-metersbeltet til 
sjø i Valnesfjordveien 165, Valnesfjord, gnr. 78 bnr. 106 som omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til tilbygg av fritidsbolig i 
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Valnesfjordveien 165, Valnesfjord, gnr. 78 bnr. 106 som omsøkt. 
 
 
 
073/20: Jørn Johansen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - Transport av 
materialer i Brattåsvika 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

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

 
Jørn Johansen, Bodø, innvilges dispensasjon for transport av materialer med bil 
m/henger fra parkeringsplassen v/RV 80 og fram til hytte, beliggende i Brattåsvika ca 550 
m fra parkeringsplassen, med inntil 5 turer/retur. Trase ihht vedlagte kartutsnitt.  

Transporten må skje i tidsrommet 16. juni tom 30. juni 2020.  
Grunneiers tillatelse må innhentes av søker.  Det skal føres kjørebok. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 073/20 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
Jørn Johansen, Bodø, innvilges dispensasjon for transport av materialer med bil 
m/henger fra parkeringsplassen v/RV 80 og fram til hytte, beliggende i Brattåsvika ca 550 
m fra parkeringsplassen, med inntil 5 turer/retur. Trase ihht vedlagte kartutsnitt.  

Transporten må skje i tidsrommet 16. juni tom 30. juni 2020.  
Grunneiers tillatelse må innhentes av søker.  Det skal føres kjørebok. 

 
 
 
074/20: Klage på vedtak - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy - 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Klagen tas ikke til følge.  Vedtak i sak PLUT 49/20 opprettholdes. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 074/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge.  Vedtak i sak PLUT 49/20 opprettholdes. 
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075/20: Norsk Tunnelrøykdykking as - Søknad om bruk av minigraver i utmark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 

innvilges Norsk Tunnelrøykdykking as, Sulitjelma, dispensasjon for kjøring med 
minigraver (950 kg) tur/retur til 3 hytter ved sørsiden av Kjelvatnet, gnr 119/1/261, 
119/1/366 og 119/1/54, jfr vedlagte kartutsnitt.  
Dispensasjonen gjelder fom 1. tom 31. august 2020 og 1 tur/retur.  
 
Det settes følgende vilkår: 

1. Trase som skal benyttes er skissert på vedlagte kartutsnitt. 
2. Ferdselen må foregå på hverdager mellom 07:00 og kl 22:00. 
3. Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring kan finne sted. 
4. Det skal brukes matte eller duk i traseen der det skal kjøres. 
5. Ved eventuelle terrengskader, skal søker utbedre disse, eventuelt dekke de 

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

Fauske kommune uvedkommende. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 075/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges Norsk Tunnelrøykdykking as, Sulitjelma, dispensasjon for kjøring med 
minigraver (950 kg) tur/retur til 3 hytter ved sørsiden av Kjelvatnet, gnr 119/1/261, 
119/1/366 og 119/1/54, jfr vedlagte kartutsnitt.  
Dispensasjonen gjelder fom 1. tom 31. august 2020 og 1 tur/retur.  
 
Det settes følgende vilkår: 

1. Trase som skal benyttes er skissert på vedlagte kartutsnitt. 
2. Ferdselen må foregå på hverdager mellom 07:00 og kl 22:00. 
3. Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring kan finne sted. 
4. Det skal brukes matte eller duk i traseen der det skal kjøres. 
5. Ved eventuelle terrengskader, skal søker utbedre disse, eventuelt dekke de 

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

Fauske kommune uvedkommende. 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/12665     
 Arkiv sakID.: 20/1555 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
077/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
132/20, 102/758 - Dahl Bygg Prosjekt AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 
enebolig i ett plan, BRA 153,7 m2 i Moltebærveien 8, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
enebolig i ett plan i Moltebærveien 8, Fauske gnr.102 bnr.758 som omsøkt. 

 

Skilt med adressenummer skal være satt opp på bygning før ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 
kan utstedes. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Varde Bygg AS, Varde Entreprenør AS, Ebbe Rørservice 
AS og Multiservice Fauske AS. 

 

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

 
146/20, 119/603 - Kristoffer og Katrine Evjen Nakstad - Svar på søknad om tillatelse til 
oppføring av fritidsbolig - Kong Oscar-veien, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til oppføring av ny fritidsbolig i 
Kong Oscar-veien, Sulitjelma, gnr. 119 bnr. 603 som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvar i saken; Mestergruppen Arkitekter AS, Rusånes Fabrikker AS, 
Kristensen Maskin AS, Saltdalshytta Entreprenør AS, Haneseth VVS Salten AS. 
 



 
147/20, 103/584 - Arne Schwenke - Svar på søknad om tillatelse til påbygg 27m2 -BRA garasje 
- Vangsveien 16, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til påbygg av garasje i 
Vangsveien 16, Fauske, gnr. 103 bnr. 584 som omsøkt. 

 

Arne Schwenke innvilges ansvarsrett som selvbygger for hele tiltaket som omsøkt. 
 

 
148/20, 103/840 - ISE Produksjon AS - Innvilget søknad om tillatelse til riving av 
fjernvarmeanlegg ved Fauske Handelspark. 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e) innvilges søknad om tillatelse til riving/fjerning av 
fjernvarmeanlegget ved Fauske Handelspark gnr.103 bnr.840 som omsøkt. 
 

 
149/20, Søknad om godkjenning av ny avskytingsavtale for elgjakta 2020 - Lakså m.fl. elgvald 
VEDTAK: 

Fauske kommune godkjenner ny avskytingsplan for Lakså m.fl. elgvald. Det gis fellingstillatelse på 
inntil 46 frie dyr for elgjakta 2020 i hht framlagte avskytingsplan, jfr. Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt dat. 08.01.2016. 
 

 
150/20, 62/8,43 - Yngve Hovdenak Iversen og Lise-Lotte Iversen - Søknad om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i 

Konsesjonsloven av 28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Lise - Lotte Iversen og Yngve Hovdenak 
Iversen konsesjon ved erverv av eiendommen gnr. 62/8,43, som tilleggsareal til gnr. 62/26, i Fauske 
kommune. 

 

Konsesjon gis på vilkår av at eiendommen, gnr. 62/8,43, drives sammen med gnr. 62/26 i minst 5 år fra 
tidspunkt for eierskifte.  
 

 
151/20, 83/156 - Kristina Nygaard - Svar på søknad om tillatelse til piperehabilitering - Ytter-
Leivset 30, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 f) innvilges tillatelse til piperehabilitering i Ytter-



Leivset 30, Fauske, gnr. 83 bnr. 156 som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvar i saken: Nordland mur & pipeservice AS. 
 

 
155/20, Fradeling av areal fra kommunal grunn gnr. 103, bnr. 11 
VEDTAK: 

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkt 
fradeling av et areal på 1832 kvm fra kommunal tomt gnr. 103, bnr. 11, Søbbesva industriområde 

 

 
156/20, 119/1  - Statskog SF  - Søknad om deling og oppmåling - Nye grunneiendommer 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1 parsell nr. 8, 9 og 10 i området 
H2, avgrenset som på situasjonsplan med vist parkering utenfor tomteareal 

 

 

 
157/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 



VEDTAK: 

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

 

Raymond og Liss-Mona Abrahamsen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte. gnr 86/4/2. Kjøringa skal foregå fra Solvika, (fra 
parkeringsplassen i Vensetlia når det er brøytet vei dit)  jfr. kartutsnitt. 

  

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

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 15.10.2020 tom 11.05.2025.  
2) Det kan benyttes 1 stk snøskuter.  

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

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

 

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

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort.  

 

 
159/20, 119/69 - Kim Opheimsvangen - Svar på søknad om tillatelse til bruksendring fra 
helårsbolig til fritidsbolig - Kirkebakken 4, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 d) gis det avslag på søknad om bruksendring fra 
helårsbolig til fritidsbolig i Kirkebakken 4, Sulitjelma, gnr. 119 bnr. 69 slik omsøkt. 
 

 
160/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 



forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse:  

 

Ole Martin Pettersen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte. gnr 119/463. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Vinsetlia (eller 
fra Solvika dersom det er ubrøytet vei)  jfr. kartutsnitt. 

  

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

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 15.10.2020 tom 11.05.2025.  
2) Det kan benyttes 1 stk snøskuter.  

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

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

 

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

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort.  

 

 
161/20, 119/1/281  - Statskog SF  - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/281 nord av 
Villumvatnet i Sulitjelma 

 



 
 

 
162/20, 119/1/507  - Statskog SF  - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og 
delegasjon gis det tillatelse til fradeling av areal fra g.nr. 119 b.nr. 1, et areal på omlag 1000 m2 for 
eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/507 mellom Balvassveien og Rundvannet 

 



 

 
163/20, 119/1/524  - Statskog SF -Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på om lag 1000 m2 for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/524 nord av 
Villumsvatnet  i Sulitjelma 

 

 

 

 



164/20, 119/1/282  - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og 
delegasjon gis det tillatelse til fradeling av areal fra g.nr. 119 b.nr. 1, et areal på omlag 1000 m2 for 
eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/282 syd i Tjalanesbukta i Sulitjelma. 

 

 
 

 
165/20, 119/1/168  - Statskog SF  - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og 
delegasjon gis det tillatelse til fradeling av areal fra g.nr. 119 b.nr. 1, et areal på omlag 1000 m2 for 
eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/507 nord av Raadebukt i Kjelvatnet i Sulitjelma 



 

 
166/20, 119/1 - Statskog SF - Svar på søknad om tillatelse til masseutskiftning i forbindelse 
med parkering/garasjeanlegg - Dajaveien, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 k) innvilges tillatelse til masseutskiftning i Dajaveien, Sulitjelma, 
gnr. 119, bnr. 1 som omsøkt. 

 

Tiltaket må være i tråd med aktuelle bestemmelser i reguleringsplan for området. 

 

Overskuddsmasser må deponeres på godkjent deponi for typen masser. 

 

Følgende foretak har erklær ansvar i saken; Varde Bygg AS, Varde Entreprenør AS og Geo Salten AS. 
 

 
167/20, 104/607 - Linda Johanne Olsen - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg 
BRA 36 m2 til enebolig i Svaleveien 24, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
tilbygg til enebolig i Svaleveien 24, Fauske, gnr.104 bnr.607 som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Saksenvik Bygg AS, Termoteknikk AS og Rognan 



Byggsenter AS. 
 

 
168/20, 102/775 - Dahl Bygg Prosjekt AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 
enebolig i to plan totalt BRA 181,5 m2, Moltebærveien 18, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
enebolig i to plan i Moltebærveien 18, Fauske gnr.102 bnr.775 som omsøkt. 

 

Skilt med adressenummer skal være satt opp på bygning før ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 
kan utstedes. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Varde Bygg AS, Varde Entreprenør AS, Ebbe Rørservice 
AS og Multiservice Fauske AS. 

 

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

 
169/20, 102/769 - Dahl Bygg Prosjekt AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 
vertikaldelt tomannsbolig i to plan BRA 99,5 m2 pr boenhet i Tyttebærveien 20, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
vertikaldelt tomannsbolig i to plan i Tyttebærveien 20/Moltebærveien 16, Fauske gnr.102 bnr.769 
som omsøkt. 

 

Skilt med adressenummer skal være satt opp på bygning før ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 
kan utstedes. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Varde Bygg AS, Varde Entreprenør AS, Ebbe Rørservice 
AS og Multiservice Fauske AS. 

 

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

 
170/20, 65/24 - Børge Unosen Notkevich - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 
fritidsbolig BRA 47,1 m2 på fradelt tomt H7 i Jordbruveien, Valnesfjord 
VEDTAK: 



I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
fritidsbolig i Jordbruveien, Valnesfjord gnr.65 bnr.24 som omsøkt. 

 

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger fra Børge Unosen Notkevich godkjennes, jfr. 
SAK10 § 6-8.  

 

Planbestemmelsene i områderegulering for Jordbru må følges, det gjøres spesielt oppmerksom på 
§ 6 Utbygging – rekkefølgebestemmelser. 

 

Terrengprofiler av eksisterende og nytt terreng må innsendes, senest innen 15.juli 2020. 

 

Søknad om utslippstillatelse og ansvarserklæring for prosjektering/utførelse av avløpsløsning må 
innsendes før arbeidet tilknyttet dette igangsettes. 
 

 
171/20, 102/781 - Mesterbygg Fauske AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 
vertikaldelt tomannsbolig i to plan BRA 114,4 m2 pr leilighet BRA carport 19 m2 i 
Bringebærveien 6, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
vertikaldelt tomannsbolig i to plan m/carport i Bringebærveien 6, Fauske gnr.102 bnr.781 som 
omsøkt. 

 

Skilt med adressenummer skal være satt opp på bygning før ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 
kan utstedes. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Mesterbygg Fauske AS, Jonny Olafsen Transport og 
Maskin AS, Fauske Rør A/S og Brødr. Palmesen ANS. 

 

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

 
172/20, 103/1649 - Cn Eiendomsutvikling AS - Svar på søknad om endring i gitt tillatelse - 
Bergverksveien, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) og b) innvilges tillatelse til omsøkte endringer på 



gnr. 103 bnr. 1649 på Søbbesva, Fauske som omsøkt. 

 

I henhold til vedtak om igangsettingstillatelse del 2 av 27.03.2020 gjelder fortsatt følgende. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 
173/20, Fradeling av areal fra kommunal grunn gnr. 103, bnr. 11- Søbbesva Industriområde. 
Vedtak: 

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til                      
omsøkt fradeling av et areal på 1832 kvm fra kommunal tomt gnr. 103, bnr. 11, Søbbesva 
industriområde 

 
174/20, 119/1  - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny festegrunn 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og 
delegasjon gis det tillatelse til fradeling av punktfeste fra g.nr. 119 b.nr. 1 som vist på kart 

 



 

 

 
175/20, 116/41 - Grethe C. Angler Johansen og Jan-Marius Olsen - Endring av ansvarsretter i 
forbindelse med oppføring av enebolig og garasje i Tortenliveien 35 B, fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-3 og SAK10 § 6-8 innvilges søknad om personlig 
ansvarsrett som selvbygger fra Grethe C. Angler Johansen og Jan-Marius Olsen. 
 

Tidligere ansvarsretter fra Fiskarhedenvillaen AB og Arto Bygg AS, tilknyttet oppføring av garasje, 
opphører. 

 
176/20, 119/605 - Morten Skjelbred / May Kristin Eggesvik - Svar på søknad om tillatelse til 
oppføring av fritidsbolig 123m2 -BRA - Kong Oscar-veien, Sulitjelma 
VEDTAK: 

Med medhold i plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til oppføring av ny fritidsbolig i 
Kong Oscar-veien, Sulitjelma, gnr. 119 bnr. 605 som omsøkt. 

 

Oppdatert situasjonsplan med mer nøyaktig oppgitte koordinater og avstander må ettersendes. 
For detaljer kan saksbehandler kontaktes direkte. 

 



Følgende foretak har erklært ansvar i saken: Mestergruppen Arkitekter AS, Rusånes Fabrikker AS, 
Kristensen Maskin AS, Saltdalshytta Entreprenør AS og Haneset VVS Salten AS 
 

 
177/20, Mindre endring av bestemmelser for SAA i områderegulering for Sulitjelma 
opplevelsespark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 og 
12/19, godkjenner rådmannen det fremlagte forslag til endring av bestemmelser i 
områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark. 

 

Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 
 

 
178/20, 53/24 - Robert Hovland - Svar på søknad om igangsettingstillatelse for 
tilbygg/ombygging på 62m2 -BRA av bolig - Trivselsveien 194, Valnesfjord 
VEDTAK: 

 I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) og c) innvilges igangsettingstillatelse for 
tilbygg/ombygging av enebolig i Trivselsveien 194, Valnesfjord, gnr. 53 bnr. 24 som omsøkt.  

 

Følgende foretak har erklært ansvar i saken: Casa Consult AS, FYRI AS, Fauske rør A/S og Bygg Team Fauske 
AS 
 

 
179/20, 104/68 - Stefka Beeva - Innvilget søknad om piperehabilitering i enebolig i 
Eriksbakkveien 8, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 f) innvilges søknad om tillatelse til rehabilitering av 
pipe i Eriksbakkveien 8, Fauske gnr.104 bnr.68. 

 

Firmaet Haaland Alucon AS har erklært ansvarsrett for tiltaket. 

 
180/20, 101/76 - Atanas Paruchev - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av takoverbygg 
13,6 m2 på altan i 2.etasje i Lillnesveien 15, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om oppføring av takoverbygg på 
altan i 2.etasje på enebolig i Lillnesveien 15, Fauske gnr.101 bnr.76 som omsøkt. 

 



Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger fra Atanas Paruchev innvilges, jfr. SAK10 § 6-8. 

 
182/20, 119/568,569 - Sulitjelma Eiendomsutvikling AS/COOP Nordland - Innvilget søknad om 
utslippstillatelse fra Coop Sulitjelma, Sandnes 10, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til etablering av 
avløpsanlegg bestående av 20 m3 3 kamret Lyngen slamavskiller på gnr.119 bnr.568,569 på 
Sandnes 10, Sulitjelma. Tillatelsen til etablering av slamavskilleren gis med hjemmel i forskrift av 
01.01.07 om begrensning av forurensing jfr. Kap.12, utslipp fra mindre avløpsanlegg på følgende 
vilkår: 

· Det monteres typegodkjent 20 m3 Lyngen slamavskiller som beskrevet i vedlegg til 
søknad og med plassering som vist på godkjent VA-plan. 

· Avløp fra slamavskiller går inn på eksisterende avløpsrør som går ut i Langvannet. 
· Tømmefrekvens slamavskiller 2.hvert år. 
· Vedlikehold av slamavskiller besørges av eier for egen risiko og regning. 
· Når anlegget er ferdigstilt må ferdigmelding sendes kommunen. Kommunen er kjent 

med at avløpsanlegget ble tatt i bruk 03.04.2019. 

 

Firma Bygg Engineering AS har erklært ansvarsrett. 

 

Erstatningsansvar: Tillatelsen til utslipp fritar ikke erstatningsansvar etter forurensningsskade, jfr. 
Forurensningslovens § 10, kap.8. 
 

 
183/20, 103/11 - Søknad om fradeling av grunneiendom til Trond Eriksen Transport AS fra 
kommunal grunn gnr. 103, bnr. 11 - Søbbesva industriområde, Fauske kommune 
VEDTAK: 

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av et areal ca 4684 kvm fra kommunal tomt gnr. 103, bnr. 11, Søbbesva 
industriområde. 

 

 
184/20, 102/285 - Jon Arne Karlsen - Svar på søknad om tillatelse til tilbygg av carport til 
eksisterende garasje - Poppelveien 6, Fauske 
VEDTAK: 

Med medhold i plan- og bygningslovens § 20-1 a), § 29-4 og utnyttelsesgrad vist i gjeldende 
plankart for reguleringsplan «Sjåheia» gis det avslag på søknaden som omsøkt. 



 

 
185/20, Svar på søknad om helikoptertransport for minigraver 
 
 
188/20, 103/941 - Eriksen Buss & Maskin InVia AS - Svar på søknad om igangsettingstillatelse - 
Lagerhall, Marmorveien 1, Fauske 
VEDTAK: 

Søknaden Deres avslås med hjemmel i Plan og bygningslovens §28-1.  
 

 
189/20, 103/55 - Kaisa Ludviksen - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg i 2 
etasjer totalt BRA 64 m2 og påbygg BRA 16 m2 på enebolig i Storgaten 109, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
tilbygg i 2 etasjer og påbygg på enebolig i Storgaten 109, Fauske gnr.103 bnr.55 som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19.2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for Fauske 
Østre, del 1, § 3.1.1 utnyttelsesgrad for eiendom gnr.103 bnr.55 som omsøkt. 

 

A.U. Bygg AS har erklært ansvarsrett i tiltaket. 
 

 
191/20, Vedrørende dispensasjon motorferdsel i utmark 
 Vedtak: 

 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 endres 
vilkårene i sak 89/19 (Plan- og utviklingsutvalget) slik: 

 

· Pkt 1 «Transporten skal skje på frossen mark» fjernes og erstattes med nytt punkt 1 som 
lyder: 

«Det skal brukes matte eller duk i forbindelse med transport på bar mark.» 

                                                                                                                         

For øvrig gjelder vedtak i sak PLUT 89/19 uendret. 

 
192/20, Oppdatert forpaktningskontrakt 



VEDTAK: 

Med hjemmel i forpaktningslovens §4 godkjenner Fauske kommune den fremlagte 
forpaktningsavtalen, datert 19.06.2020 som er inngått mellom Thor Even Sørensen som eier, og 
Sandra Elida Gjersvik som forpakter av driftsenheten «Nygård» gnr. 85 bnr. 3 og 5 for en periode 
på 12 år fra 01.07.2018.* 
 

 
193/20, 101/5 - Møllna AS - Svar på søknad om tillatelse til riving av lagerhall 284m2 -BRA - 
bygningsnr. 19955419  - Finneidgata 19B, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til riving av lagerhall i 
Finneidgata 19B, Fauske, gnr. 101 bnr. 5 som omsøkt. 

 

Merknad fra Åge Erik Ellingsen tas ikke til følge da den ikke er relevant for hva det omsøkte tiltaket 
omhandler. 
 
Følgende foretak har erklært ansvar i saken: Byggsøk Norge As og Finneid Sveis AS 
 

 
194/20, 119/1 - 119/593 - Sulitjelma Boligfond - Svar på søknad om dispensasjon fra 
rekkefølgekravet i reguleringsplan - Charlottatippen, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og § 19-3, samt delegasjon fra kommunens plan- og 
utviklingsutvalg av 16.06.2020 innvilges en tidsbestemt midlertidig dispensasjon fra plankrav om 
fotgjengerfelt i punkt 5.3 av reguleringsplan for Charlottatippen boligområde. Dispensasjonen har 
varighet til og med 01.12.2020 klokken 23.59. 
 
Det stilles følgende vilkår for dispensasjonen: 

 

· Det må innen 01.12.2020 være utarbeidet en revidert reguleringsplan for Charlottatippen boligområde. 
Revidert plan må ivareta krav om sikkert kryssningspunkt for gående, med særlig vekt på å ivareta barn 
og unges interesser, i tråd med høringsuttalelser fra fylkesmannen i Nordland, Nordland 
fylkeskommune og statens vegvesen innenfor sone o_SKV2 i nåværende plankart, slik at hensynet bak 
dagens bestemmelse i punkt 5.3 av planen ikke tilsidesettes. 
Bestemmelser om sikkert krysningspunkt skal sikre at dette utføres i tråd med gjeldende lov- og 
regelverk samt relevante håndbøker og veiledere utgitt av statens vegvesen. 

· Nevnte reviderte reguleringsplan som påkrevd utarbeidet i punkt over skal innen 01.12.2020 være 
vedtatt politisk av Fauske kommune. 

· Det må innen 01.12.2020 være prosjektert en helhetlig løsning for sikkert krysningspunkt i den nevnte 
sonen. Den prosjekterte løsningen må være godkjent av Nordland fylkeskommune og statens vegvesen. 

· Det skal etableres tilstrekkelig belysning på hver side av fylkesvei 830 innen 01.09.2020 i tråd med 
planutvalgets vedtak av 16.06.2020 

 



Hvis vilkår i denne dispensasjon ikke oppfylles innen gitte frister vil dette kunne føre til brudd på 
vilkår i en midlertidig brukstillatelse basert på denne dispensasjon. Manglende oppfyllelse av vilkår 
innen fastsatte frister i en midlertidig brukstillatelse vil medføre at det oppstår et ulovlig forhold, 
som kommunen får plikt til å følge opp med pålegg om ferdigstillelse, jf. pbl. § 21-10 tredje ledd, 
som kan gjennomføres ved sanksjoner etter lovens kapittel 32. 
 

 
195/20, 119/1 - Statskog SF - Svar på søknad om tillatelse til oppføring av garasjeanlegg - 
Dajaveien, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til å oppføre garasjeanlegg i 
Dajaveien, Sulitjelma, gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 
 
Følgende foretak har erklært ansvar i saken: Casa Consult AS, Varde Entreprenør AS, Geo Salten AS 
og Varde Bygg AS. 
 

 
196/20, 104/104 - Joakim Marken - Svar på søknad om tillatelse til påbygg garasje og 
etablering av leilighet 27m2 -BRA - Muslingveien 9, Fauske 
VEDTAK: 

Med medhold i plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til påbygg av garasje til 
leilighet i Muslingveien 9, Fauske, gnr. 104 bnr. 104 som omsøkt. 
 
Med medhold i byggesaksforskriftens § 6-8 innvilges tillatelse for personlig ansvarsrett som 
selvbygger for hele tiltaket til Joakim Sletten Marken. 
 

Påkobling av ny leilighet over garasje til kommunalt vann og avløp skal koordineres med 
kommunens enhet for vei, vann og avløp ved enhetsleder Frank Zahl. 

 
197/20, 104/672 - Gullveig Lynghaug Haugen - Søknad om fradeling av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19 – 2 og delegasjon gis dispensasjon fra bestemmelse 
pkt 3.2 til reguleringsplan Møllnveien – Alt2 i Fauske kommune. 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av 
parsell omlag 250m2  som avmerkede fra g.nr. 104 b.nr. 672 i Fauske kommune. 



 
 

 
199/20, 119/613 - Saltdalshytta Entreprenør AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 
fritidsbolig BRA: H01: 61,7m2,L:30,2m2, BYA:79,4. Kong Oscarveien 19E, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av hytte i 
Kong Oscarveien 19e, Sulitjelma gnr. 119/613 som omsøkt.  
 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Mestergruppen arkitekter AS, Rusånes fabrikker AS, 
Saltdalshytta Entreprenører AS, Kristensen Maskin AS, Haneseth VVS Salten AS 

 
200/20, 119/612 - Saltdalshytta Entreprenør AS - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak 
oppføring av fritidsbolig BRA: H01: 61,7m2 L1:30,2m2 BYA 79,4m2 i Kong Oscarveien 19D, 
Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av hytte i 
Kong Oscarveien 19d, Sulitjelma gnr. 119/612 som omsøkt.  
 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Mestergruppen arkitekter AS, Rusånes fabrikker AS, 
Saltdalshytta Entreprenører AS, Kristensen Maskin AS, Haneseth VVS Salten AS 

 
 

 
201/20, 78/34 - Rose Dahlskjær - Utskillelse av nausttomt 
VEDTAK: 



 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av teig med påstående naust med viste grenselinjer fra eiendom g.nr. 78 b.nr. 34 i Fauske 
kommune. 

 

 
 

 
202/20, 119/1 - Statskog - Søknad om deling og oppmåling av eiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra Planbestemmelser Del 1 §1.3 Plankrav for om 
reguleringsplan for fradeling fra g.nr.119 b.nr. 1 av omsøkte areal på inntil 350 m2 som 
tilleggsareal til g.nr. 119 b.nr. 212 i Fauske kommune. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling fra g.nr.119 b.nr. 1 av et areal på inntil 350 m2 som tilleggsareal til g.nr. 119 b.nr. 212 i 
Fauske kommune 



 
 

 
203/20, 101/84 - Evelyn Olsen Norbergsen og Turid Olsen - Søknad om fradeling 
grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av 
parsell som omsøkt med avmerkede tomtegrense nord/syd  i øst 1 meter parallelt med 
eksisterende garasje, fra .nr. 101 b.nr. 84 i Fauske kommune. 



 
 

 
204/20, 119/1 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny festegrunn 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling til opprettelse av ny festegrunn i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 
1, avgrenset som på situasjonsplan. 

Senter av sirkel N 7442188 Ø 546713 

Sirkeldiameter = 30 meter. 
 

 
205/20, 119/1 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny festegrunn over 10 år 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling til opprettelse av ny festegrunn i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 
1, avgrenset som på situasjonsplan. 

Senter av sirkel N 7441806 Ø 546715 



Sirkeldiameter = 30 meter. 

 
 

 
206/20, 119/1 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny festegrunn over 10 år 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling til opprettelse av ny festegrunn i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 
1, avgrenset som på situasjonsplan. 

Senter av sirkel N 7441738 Ø 546724 

Sirkeldiameter = 30 meter. 

 
 

 
207/20, 119/611 - Saltdalshytta Entreprenør AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 
fritidsbolig H01:67,7m2, L: 30,2m2, BYA 79,4m2. Kong Oscarveien 19c, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av hytte i 
Kong Oscarveien 19c, Sulitjelma gnr. 119/611 som omsøkt.  
 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Mestergruppen arkitekter AS, Rusånes fabrikker AS, 
Saltdalshytta Entreprenører AS, Kristensen Maskin AS, Haneseth VVS Salten AS 

 
 

 
208/20, 119/1 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny festegrunn over 10 år 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling til opprettelse av ny festegrunn i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 
1, avgrenset som på situasjonsplan. 

Senter av sirkel N 7441902 Ø 546775 

Sirkeldiameter = 30 meter. 

 

 



209/20, 119/1 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
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Anmodning om oppnevning av settefylkesmann - klage på 
områderegulering for Stormyra - Fauske 

Kommunestyret i Fauske har i møte 07.11.2019 i sak 064/19 vedtatt områderegulering for Stormyra 
Fauske. 
 
Stormyra blir ved planen omregulert fra formålene «Næringsbebyggelse» og «offentlig/privat 
tjenesteyting» til formålet LNFR (landbruks, natur og friluftsformål samt reindrift).  
 
I brev av 04.12.2019 ble vedtaket påklaget av Advokat Dagfinn Strønstad på vegne av eierne av gnr 
103 bnr 4 og 135, som berøres av planen. Klagen er utdypet, sist i brev av 12.03.2020. 
 
Plan- og utviklingsutvalget (PLUT) behandlet klagen i møte den 28.04.2020 som sak 043/20. Utvalget 
fant ikke grunn til å ta klagen til følge og saken ble, sammen med utvalgets uttalelse, sendt til 
Fylkesmannen for klagebehandling. 
 
I følge plan- og bygningsloven § 12-12 tredje ledd kan kommunestyrets vedtak om reguleringsplan 
påklages, jf. § 1-9. Miljøverndepartementet har delegert myndigheten til å behandle slike klager til 
Fylkesmannen.  
 
Fylkesmannen fremmet innsigelse til reguleringsplan for Åsmyra industripark. Kommunen ønsket å 
løse innsigelsen ved å få på plass et vedtak for områderegulering for Stormyra og detaljregulering 
for Åsmyra industripark samtidig. Om innsigelsen ville være løst etter vedtak av de to planene 
avhang imidlertid av at innholdet i Stormyra-planen som skulle vedtas er i tråd med det som er 
skissert i kommunens oversendelser til de to planene og i Fylkesmannens forslag til løsning. Det 
innebærer at alt areal i Stormyra-planen blir tilbakeført til LNFR-formål uten åpning for spredt 
bebyggelse. Dette fremgår blant annet av brev av 27.05.2019 fra Fylkesmannen til Fauske kommune. 
 
Vi mener at Fylkesmannen i Nordland er inhabil til å behandle klagesaken, jf. forvaltningsloven § 6 
annet ledd, i det det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til Fylkesmannens 
upartiskhet.  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet bes derfor oppnevne settefylkesmann til å 
klagebehandle saken. 
 
Vedlagt følger kommunens oversendelser av saken hit. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Egil Johansen(e.f.) 
Kommunal- og beredskapsdirektør 
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Områderegulering Stormyra Fauske - klage til endelig
avgjørelse
Den 7. november 2019 ble områderegulering for Stormyra i Fauske vedtatt i kommunestyret.
Målet med områdereguleringen for Stormyra var å endre formålene «næringsbebyggelse»
og «offentlig/privat tjenesteyting» til formålet «LNFR» (Landbruk, natur, friluftsliv samt
reindrift). På vegne av eierne av gnr 103 bnr 4 og 135 har advokat Dagfinn Strønstad sendt
inn klage på kommunestyrets vedtak i sak 064/19.

Den 28. april 2020 ble saken behandlet i Plan- og utviklingsutvalg i sak 043/20. Det ble fattet
følgende vedtak:

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

I henhold til kommunens vedtak og plan- og bygningsloven§ 12-12 oversender Fauske
kommune dokumentene til behandling og endelig avgjørelse.

Med vennlig hilsen

Rune Reisænen
Enhetsleder Plan/Utvikling

Renee Normann
Arealplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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Klagebehandling - omraderegulering Stormyra Fauske - plan-id 2019002
1 Varsel om oppstart Områderegulering Stormyra Fauske 28.2.2019
1.1 Kart vedlagt til oppstartsvarsel

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

3 Planforslag Stormyra - saksfremlegg høring 21.5.2019

4 Sluttbehandling 7.11.2019 - Områderegulering for Stormyra Fauske

5 Melding vedtak 14.11.2019 - Omraderegulering for Stormyra Fauske
Bestemmelser og beskrivelse 30-7-2019

Kart Stormyra
6 fra klager - Klage over kommunestyrevedtak 4.12.2019

7 fra saksbehandler - svar på klage 11.12.2019

8 fra saksbehandler - Purring 20.1.2020
9 fra klager - svar på purring 20.1.2020

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

11 fra klager - Klage over kommunestyrevedtak 12.3.2020
Innspill fra reindriftsnæring til arealplanforslag 14.6.201 0
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saksfremlegg 3.2.2011 - kommuneplanens arealdel rullering 2011
102-52 102-185 Odd Kristiansen
103-3 Terje Hanssen pva Margit Hanssen
Innspill oppstart - Jens-Morten Kristiansen
Innspill oppstart - Terje Hanssen pva Margit Hanssen
Svar til grunneier Odd Kristiansen
Svar til grunneier Hanssen
Fylkesmannen - om mulig løsning for innsigelse til reguleringsplan for Asmyra industripark
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Fylkesmannen i Nordland - Uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan Asmyra industripark
Samordnet uttalelse Fylkesmannen - Reguleringsplan Stormyra
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Klagebehandling - områderegulering Stormyra Fauske - plan-id 2019002

Rådmannens forslag til vedtak:

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

avgjørelse hos Fylkesmannen.

Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020:

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 043/20 Vedtak:
Vedtak:

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

avgjørelse hos Fylkesmannen.

Vedlegg:

17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020
17.04.2020

1 Varsel om oppstart Områderegulering Stormyra Fauske 28.2.2019

1.1 Kart vedlagt til oppstartsvarsel

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

3 Planforslag Stormyra - saksfremlegg haring 21.5.2019

4 Sluttbehandling 7.11.2019 - Omrderegulering for Stormyra Fauske

5 Melding vedtak 14.11.2019 - Omraderegulering for Stormyra Fauske

Bestemmelser og beskrivelse 30-7-2019

Kart Stormyra

6 fra klager - Klage over kommunestyrevedtak 4.12.2019

7 fra saksbehandler- svar på klage 11.12.2019

8 fra saksbehandler - Purring 20.1.2020

9 fra klager - svar på purring 20.1.2020

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

11 fra klager - Klage over kommunestyrevedtak 12.3.2020

Innspill fra reindriftsnæring til arealplanforslag 14.6.201 O

Geoteknisk_ Undersøkelsesrapport_ Stormyra 2017

saksfremlegg 3.2.2011 - kommuneplanens arealdel rullering 2011

102-52 102-185 Odd Kristiansen

103-3 Terje Hanssen pva Margit Hanssen

Innspill oppstart - Jens-Morten Kristiansen

Innspill oppstart - Terje Hanssen pva Margit Hanssen

Svar til grunneier Odd Kristiansen

Svar til grunneier Hanssen

Fylkesmannen - om mulig løsning for innsigelse til reguleringsplan for
Asmyraindustripark
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17.04.2020
17.04.2020

17.04.2020
17.04.2020

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

Fylkesmannen i Nordland - Uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan 1438733
Asmyra industripark
Samordnet uttalelse Fylkesmannen - Reguleringsplan Stormyra 1438734

Svar til Fylkesmannen - Uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan -Asmyra 1438735
industripark - Fauske (215039)

Saksopplysninger:
Den 7. november 2019 ble områderegulering for Stormyra i Fauske vedtatt i kommunestyret.

Områdereguleringen ble igangsatt med hensyn til ny kunnskap om klima og geotekniske forhold, samt et

avbøtende tiltak for nytt næringsareal i reguleringsplan for Åsmyra industripark som ble startet i 2018.

Målet med områdereguleringen for Stormyra var endre formålene «næringsbebyggelse» og

«offentlig/privat tjenesteyting» til formålet «LNFR» (Landbruk, natur, friluftsliv samt reindrift).

Reguleringsformålet LNFR ivaretar viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima, og

områdereguleringen er i tråd med nye føringer på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vedtak for

områderegulering ble fattet i kommunestyre den 7. november 2019 i sak 064/19.

I prosessen med områdereguleringen ble det gjort en vurdering at Stormyraområdet er svært lite egnet

for bygging med tanke på utfordringer og kostnader på geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi

og redusert kapasitet på deponiområder i kommunen. Det er lagt opp til et stort industriareal i

reguleringsplan for Åsmyra industripark, samt at det er store arealer avsatt for ny næringsvirksomhet på

bl.a. Sobbesva og Krokdalsmyra. Det ble vurdert at det skal store investeringer til for å kunne etablere

næringsbebyggelse i Stormyra, og at det ikke lønner seg for dagens næringsinteresser.

Klage

På vegne av eierne av gnr 103 bnr 4 og 135 har advokat Dagfinn Strønstad sendt inn klage på

kommunestyrets vedtak i sak 064/19. For fullstendig gjennomgang vises det til vedlagte klagedokument.

Avsnitt om klagegrunner og forvaltningsrettslig ugyldighet hitsettes:

2. Klagegrunner

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

2.1. Utenforliggende hensyn

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

hensynet til reguleringen av Asmyra Industripark, jf administrasjonens sammendrag til

kommunestyret. Dette er et hensyn som ikke kan tillegges vekt ved omregulering av et privateid
område, og som i stor grad påvirker områdets potensiale og verdi.

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

selv økonomisk interesse i å gjøre Stormyra mindre verdifull til fordel for Asmyra Industripark, som
Kommunen har vesentlige økonomiske interesser i. Slike økonomisk egeninteresse for kommunen

på bekostning av grunneier kan ikke tillegges vekt i reguleringsarbeidet.

Det har vært vanskelig å få klarlagt kommunens egeninteresse i Asmyra Industripark. Det

forutsette derfor at administrasjonen i kommunen redegjør grundig for alle egenøkonomiske
interesser kommune har i dette området.

I reguleringsvedtaket nevnes også momentene «hydrologiskverdi» og «redusertkapasitet på
deponiområder». Dette er ukjent forklager og en har heller ikke kunne finnegrunnlag for en slik
de/begrunnelse. Dette argument har påvirket vedtaket. Også her forutsettes kommunens



administrasjon å redegjøre grundig for bakgrunnen for disse momenter i saken.

2.2 Feil faktum

Kommune legger til grunn at arealet ikke har økonomisk interesse for næringslivet, jf. avsnittet
«konsekvensutredning» i planbeskrivelsen. Dette er feil. En større næringsdrivende i Fauske, Ole
Helland, har ytret ønske om å kjøpe grunnen for utvikling til næringsformål. Kommunen antas d
være kjent med dette uten at det er tatt hensyn til i reguleringssaker! Videre har iKEA vært
interessert. Årsaken til at det ikke ble noe av dette, antas d vere iKEA sin beslutning om å redusere
nyetableringer, og ikke grunnforhold eller andre byggtekniske forhold. Uansett er det feil d legge til
grunn at areal er uten økonomisk interesse for utvikling til næringsformål.

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

I saksfremstilling til kommunestyret den 3. 2. 2011 i sak 004/11, opplyses det at «Området anses
som velegnet for utvidelse av forretnings-/kontorområde». Kommunens forutsetning for
reguleringsvedtaket i 2019 er i strid med dette.

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

3. Forvaltningsrettslig

Det er gjort flere feil i forhold til forvaltningslovens bestemmelser. Feilene må antas ha virket
bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket er derfor ugyldig etter forvaltningslovens 941

Litt om planhistorien

I høringsfasen av daværende kommuneplanens arealdel for 2011 kom det en del uttalelser om behovet

for næringsareal. Rådmannen foreslo å utvide eksisterende område F/117 fra forrige sentrumsplan

(2001), med bl.a. begrunnelse at Ikea ønsket å etablere seg, og at området da var det mest sentrale

strategiske området for større etableringer i nord. Området ble gitt områdenavnet F/1 5

(forretning/industri). Område F/117 som ble vedtatt i 2001-planen, ble inkludert i område F/1 5 (og

senere i planprosessen endret til 12). F/117 var da ubebygd.



Figur 1: Kartutsnitt av sentrumsplan som ble vedtatt i 2001. Område F/I17 vises med lysblå farge øverst i

planområdet.

Da F/1 5 i 2010 ble lagt ut til ny høring etter rådmannens forslag, kom det innsigelse fra fylkeskommunen

(oktober 2010), hvor det var et krav at formålet forretning (F) skulle tas ut og at det skulle gjøres en

trafikkanalyse med tanke på trafikkawikling og klimagassutslipp. Området ble endret til 12 og formålet

forretning tatt ut. I tillegg ble det satt krav om reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning

dersom det skulle bygges i planperioden.

Reindriftsforvaltningen kom også med innspill og ønsket en flyttlei/passasje nord for F/1 5 (12), og dette

ble også foreslåttåta inn i planen. Det ble altså ikke konkret avklart hvor flyttelei skulle plasseres, men

en hensynssone ble tatt inn for å vise at dette skulle tas med i reguleringsprosessen.

Da 12 til slutt ble vedtatt i 2011-planen, kom det i en overordnet konsekvensutredning ikke frem hva

konsekvensene kunne være for vannføringen med drenering og utgraving av myr, reindriftas interesser,

klima, og geotekniske forhold. Disse tema skulle vurderes i en egen konsekvensutredning i

reguleringsplanprosessen.
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Figur 2: Revidert planforslag  i  2010 med Stormyra forretning/industri angitt med lysblå farge (F/I 5)

I planprosessen med Åsmyra industriområde har området vært diskutert med reindriftsnæringen og

Fylkesmannen i forbindelse med flytting og beiteareal i Fauskemyrene. Det kom frem at reindrift har

behov for større areal enn det som er tegnet som hensynssone i arealplan for sentrum. Dette gjald

særlig hvis område Åsmyra skulle etableres etter planforslaget. Åsmyra var da allerede regulert til

travbane med næringsformål, men ble ikke bygd ut etter reguleringsplan. Om dette ville skje likevel, ville

reindriftsnæringen ha store problemer med flytting og beite slik at rein kunne havne i farlige områder,

herunder trafikkerte veier og togbane. Dette ville også komme frem i en eventuell detaljregulering for

Stormyra i senere tid.

Geologisk undersgkelse p Stormyra

Området har tidligere vært vurdert til %vere uegnet for bygging av blålysbygg på grunn av samlede

kostnader for tomt, utredninger, reguleringsprosess, avklaringer om eiendom, kommunal infrastruktur

og tiltak mtp geotekniske utfordringer og vannføring. Geoteknisk rapport har vært utarbeidet for

Stormyra i 2017 av VSO-Consulting, ÅF Engineering AS og Norconsult Feltgeoteknik AB. Undersøkelsen

ble gjort på eiendommene 103/3, 103/4 og 103/135. Grunnundersøkelsene skulle avdekke om tomten
var egnet for utbygging til næringsformål. Der ble blant annet skrevet følgende:

Jorden består hovedsakelig av myr/torv og organiske masser ovenpå leire. Dybden til fjell varierer,

men den ble målt til ca. 43m dybde eller ca. i kote -15,3 moh, ved ett borpunkt. Grunnvannstanden

ble estimert til ca. 0,5 m under terrengnivå. Fundamentet må plasseres på minimum 1,7 m dybde

fra overflaten. Alternativt må det brukes spesielt
isolerende tiltak. Ledninger må også plasseres på frostfri dybde, ellers må det brukes
spesielt isolerende tiltak.

Planområdet ved Stormyra har en lav gradient og oppfyller ikke de naturgitte kriteriene for



utløsning av større kvikkleireskred. Men kvikkleire ble påvist på planområdet. Derfor kan det

planlagte arealet ha innvirkning på områdestabiliteten og må vurderes i henhold til NVEs veileder

for planlegging og utbygging på kvikkleire, og tiltaksklasse for hver evt. byggesak som må vurderes
særskilt.

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

er setningsomfintlig og terrengbelastninger i form av fyllinger og evt. grunnvannsenkning vil kunne

føre til betydelige setninger. Det anbefales ikke at torvlaget skiftes ut. Leiren under er så bløt at

materialet under torvlaget ikke kan regnes for vere god. Forbelastning eller pelefundamenter er

fundamenteringsmetoder som sannsynligvis vil være mest aktuelle. Men dette avhenger selvsagt

av arealbruken/type bygninger.

Generelt om argumentene fra klager:

Momentene som nevnes generelt i klagers brev har delvis kommet frem i planoppstartsfasen. Det tas en

gjennomgang av momentene som blir nevnt under de 2 punktene i brevene:

Kommunen hadde selv økonomisk interesse i å gjøre Stormyra mindre verdifull til fordel for Åsmyra

Industripark, som Kommunen har vesentlige økonomiske interesser i. Slike økonomisk
egeninteresse for kommunen på bekostning av grunneier kan ikke tillegges vekt i
reguleringsarbeidet.

Kommunen har interesse i å tilrettelegge for samfunn og næringsinteresser så fremt dette er innenfor

statlige, regionale og kommunale retningslinjer. Det har vært et politisk valg å tilrettelegge for

datalagring og næringsformål på Åsmyra. For å kunne tilrettelegge for dette måtte annet areal tas ut av

kommuneplanens arealdel for å unngå innsigelse. Enhet plan og utvikling har foreslått Stormyra basert

på dagens kunnskap og begrunnelse er beskrevet i plansaken tidligere. Kommunen har ingen økonomisk

interesse i åta ut næringsareal på Stormyra for å redusere dens næringsverdi.

I reguleringsvedtaket nevnes også momentene «hydrologisk verdi» og «redusert kapasitet på
deponiområder». Dette er ukjent for klager og en har heller ikke kunne finne grunnlag for en slik

de/begrunnelse. Dette argument har påvirket vedtaket. Også her forutsettes kommunens

administrasjon å redegjøre grundig for bakgrunnen for disse momenter i saken.

Det er ikke nevnt noe om deponi eller hydrologi i oppstartsbrevet om reguleringsendring av Stormyra,

men temaene ble vurdert i planarbeidet, og har vært nevnt i saksfremlegg for høring. Disse vurderinger

ble nevnt igjen i saksfremlegg for sluttbehandling, for å gi eksempler på hva eventuell bebyggelse vil ha i

kostnader og utfordringer.

Kommunen har i mange år hatt problemer med å tilby deponiområder for rene masser. Dette har ikke

vært en hemmelighet, men blir som regel diskutert med grunneiere når bebyggelse/regulering

igangsettes, og ikkefør. Det er som regel mulig å finne løsninger for deponi, men disse er svært kostbart

og uønskelig på generelt grunnlag. Kommunen arbeider nå med å tilrettelegge for deponi, men det er få

gode områder som er egnet for dette.

Hydrologien er noe som har vist seg å være et problem med drenering av myr, og dette noe som vi har

lang erfaring med i Fauske. Basert på generell kunnskap, men også på grunnundersøkelser fra 2017 har

kommunen funnet at Stormyra er et våt område, og myra tar unna mye av nedbørsmengder og

smeltevann. Klimaendringene gjør at utfordringene er større enn det man antok i tidligere år. Utbygging

av et avlastningsrør fra Farvikbekken til Leirelva viser at kommunen allerede har høye kostnader og

utfordringer med åta unna vann i perioder med store nedbørsmengder og smeltevann. Kommunen har

også erfart problemer med utbygging av Sobbesva sine myrområder. Ytterlige drenering av Stormyra
med våt og dyp myr, vil gi konsekvenser som kan være meget kostbart for kommunen med fremtidens



klimaendringer.

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

Selv om det har vært diskutert i arealplanarbeid at det er generelt behov for næring, så har det siden

2001 ikke kommet inn søknader om fradeling, eller begjæring om oppstartsmøte for detaljregulering av

Stormyra. Grunneiere har i oppstartsfasen ikke gjort kommunen kjent med at noen har vist interesse for

kjøp og/eller bruk av område til næringsformål.

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

Fauske kommune hadde en intensjon om å kjøpe tomter på Stormyra i 2017 til prosjektet Teknisk

driftsbygg og blålysbygg. Skisseprosjektet hadde gjort en vurdering den gang ut fra tidligere tilgjengelige

tomter. Krokdalsmyra var på det tidspunktet ikke tilgjengelig for formålet Offentlig tjenesteyting og

kommunen landet på at Stormyra kunne være en aktuell lokalisering ut fra blålysbyggets krav om inn-

/utrykning mm. Kommunen gikk i dialog/ervervsprosess med hjemmelshavere for kjøp parallelt som

prosessen med å detaljregulere området for tiltaket i kategorien samfunnsviktig bygg, samt vurdering av

de geotekniske vurderingene i området. Etter vurdering av geoteknisk undersøkelse viste det seg at

området hadde en geoteknisk profil med setningsømfintlige masser fra 0-2m og økt sensitiv leire (til

kvikkleiere) fra 2 m og nedover og fjell på ca 40-50m. I tillegg manglet det kommunal infrastruktur i

området.

Daværende prosjektleder fikk i dialog med grunneiere på Stormyra et priskrav på over 1000 kr/kvm.

Kommunen gjorde en vurdering på at dette ikke var økonomisk forsvarlig med bakgrunn i de rådende

forhold, og etter kommunens vurdering en alt for høy markedspris for råtomt. Det var flere tomter som

ble vurdert ut fra krav om inn-/utrykning. Av flere årsaker som bl.a. uavklarte tomter jf matrikkelen,

samt innspill fra Statens vegvesen falt valget til slutt på Krokdalsmyra som tidligere var en ønsket

lokasjon fra for eksempel Salten brann, og kunne omreguleres til offentlig tjenesteyting.

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

I konsekvensutredningen av mai 2017 er det gjennom plankrav forutsatt at området skulle

detaljreguleres. I en slik prosess ville det komme frem et krav om hensynta reinbeite og flyttlei og at

de ikke skulle bli berørt av ny bebyggelse. Det er kommet frem helt siden 2010 at reindriftas interesser

ikke skal få negative konsekvenser av en eventuell utbygging. Det at det må etableres en passasje ble

tatt som forutsetning for fremtidig reguleringsplanarbeid og er aldri konkret avklart, selv om det er

skissert en hensynssone i ettertid. Hensynssonen har som hensikt synliggjore reindriftsinteresser for

området ved en eventuell regulering av området. Reindriftas interesser har aldri vært utredet konkret,

og det er derfor ukjent hvor mye av næringsformål på Stormyra eventuelt ville måtte vike for reindrift.

Når kommunen vurderte å bygge blålysbygg på Stormyra, har ikke reindrift vært nevnt enda, da dette

ville skje i reguleringsplanprosess, og så langt har kommunen aldri kommet.

Videre behandling



Klagen behandles av kommunen som underinstans, jf. forvaltningsloven§ 33. Dersom kommunen ikke

endrer vedtaket sitt, sendes saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Fylkesmannen er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner. Som klageinstans

skal Fylkesmannen bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på

best mulig måte. Men Fylkesmannen skal også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Saksbehandlers vurdering:
Områderegulering er ment å være kommunenes planredskap for mer detaljerte, (enn i

kommuneplanen) områdevise avklaringer av arealbruken. Slike planer skal ihht. plan- og bygningsloven

5 12-2 lages av kommunen der overordnet plan - kommuneplanens arealdel/kommunedelplan -

fastlegger at dette skal gjøres, eller der kommunen ut fra situasjonen ser behov for det.

Områderegulering er en kommunal oppgave hvor kommunen selv i utgangspunktet forestår alle deler av

planprosessen.

I planprosessen med Stormyra har kommunen gjort en generell vurdering basert på dagens kunnskap og

hendelser fra fortiden, samt nye føringer i nasjonal, regional og kommunal lovverk. Grunneiere har ikke

kommet frem med konkrete ønsker om å bygge eller selge til næringsformål, og kommunen har vurdert

at det å bygge på Stormyra medfører høye kostnader på flere hold. For å kunne tilrettelegge for

næringsareal på andre områder var det et naturlig alternativ å omregulere Stormyra til LNFR formål.

Områderegulering er kun en overordnet avklaring av fremtidige formål, men ingen garanti for at

grunneiere kan bygge ut området til bestemte formål. Å endre områderegulering fra næringsformål til

LNFR er ikke ulovlig, og heller et logisk valg når et område ikke har vært utviklet i mange år. Det er flere

andre områder som har vært utbygd i samme tidsperiode som viser at Stormyra ikke har vært særlig

attraktiv for næringsutøvere.

Plankrav og konsekvensutredning i området vil kreve utredninger som ut fra dagens kunnskap vurderes

med fore store utfordringer med reindrift, hydrologi og geoteknikk, samt at forventet klimagassutslipp

er en viktig grunn for ikke tillate utbygging her. Ideelt sett er det ikke ønskelig med utbygging i andre

myrområder heller, men det som er regulert og utbygd til slike formål fra før er med dagens

næringsbehov ikke aktuelt å ta ut.

Saksbehandler kan ikke se at det er gjort feil i forhold til forvaltningslovens bestemmelser eller

saksbehandlingen generelt. En kan herfra ikke se at det er tatt utenforliggende hensyn, eller basert

vedtaket på uriktig faktum, slik det anføres i klagen. Konklusjonen er at det ikke kommer frem nye

momenter som gjør at planvedtaket skal omgjøres.

"4
"'y

%

Geir Mikkelsen
rådmann
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Dato: 28.02.2019
Vår ref.: 19/3389

Deres ref.:
Saksb.: Rene Normann

Enhet Plan/Utvikling

ANDERSEN LINE
RENSMOVEIEN 10
8007 Bodø

Varsel om oppstart Områderegulering Stormyra Fauske
Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for
Stormyra Fauske - omraderegulering. Planområdet består av eiendommene 103/5,92-95,
103/2, 103/184-185,52, 103/3, 103/135, 103/4, 103/49, 103/1519, 103/46, 103/41 og 103/1.
Endringene vil omfatte områdene som i kommunedelplan for Fauske sentrum er avsatt til
BN01, BN02 og o_BOP08_F. Planavgrensingen vises med svart linje og er i alt 264 dekar
stor.

Hensikten med planarbeidet er å omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» og
«offentlig/privat tjenesteyting» til «LNFR» og/eller grønnstrukturformål. Målet er å ivareta
viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima.

Fauske kommune utfører reguleringsarbeidet. Kommunen har vurdert at tiltaket ikke utløser
konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet sendes Fauske kommune v/ Enhet plan/ utvikling eller
postmottak@fauske.kommune.no innen 13. april 2019.

Med vennlig hilsen

Rune Reisænen
Enhetsleder Plan/Utvikling

Renee Normann
Arealplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har delfor ikke underskrift.

Vedlegg:
Kart oppstartsvarsel

Postboks 93
8201 FAUSKE

Tlf: 75 60 40 00
Faks: 75 64 60 33

www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021
postmottak@fauske.kommune.no Side 1 / 1
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Advokat Dagfinn Strønstad
Medlem av den norske advokatforening

Fauske kommune
Enhet Plan/utvikling
Postboks 93
8201 FAUSKE

Tromsø, den: 12. apr. 2019

Vår referanse: 298

INNSPILL TIL PLANARBEID FOPR STORMYRA.

På vegne av eierne av eiendommen,gnr 103 bnr 3, gnr 103 bnr 4 og gnr 103 bnr 135, som alle er omfattet
av nevnte planarbeid, fremmes innsigelser mot at det igangsettes planarbeid for Stormyra, jf varsel sendt
mine klienter den 26.2.2019.

Arealet ble nylig regulert til Næringsbebyggelse og offentlig/privat tjenesteyting. For eierne innebærer
dette en vesentlig bedre utnyttelse enn areal regulert til LNFR. En slik omregulering innebærer derfor et
betydelig økonomisk tap for eierne, som disse vil kunne kreve erstattet etter plan og bygningslovens§ 15-3.
Kommunen må ha svært gode og reelle grunner for å sette seg i en situasjon som kan påføre dem store
utgifter.

Det er opplyst at målsettingen er a«ivareta vi/...tige illleresser som myr/vdtmarksareal, reindrift og klima».
Sett på bakgrunn av tidligere regulering til næring mv, virker denne målsetting å være fiktiv. Kommunehar
selv vært av den mening at området er egnet for næring og at dette hensyn veier tyngre enn det som nå
oppgis som målsetting for regulering tilbake til opprinnelig formål.

Et vedtak om omregulering vil måtte påregnes å bli påklaget.

Besoksadresse:
Strandtorget 3
9008 Tromsø

Postadresse:
Pb. 638
9257 Tromse

Org.nr.:
Driftskonto:
Klientkonto:

Epost:
Mobil:

dagfinn@ stronstad.com
9548 1010



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostlD:
Arkiv saklD.:

19/6092
19/607 Saksbehandler: Renee Normann

Sak nr. Dato
038/19 21.05.2019

Planforslag Stormyra Fauske til høring

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 5512-10 legges forslag til områderegulering for Stormyra

Fauske ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 038/19 Vedtak:
Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven 5512-10 legges forslag til områderegulering for Stormyra

Fauske ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Vedlegg

02.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
02.05.2019

02.05.2019

02.05.2019

02.05.2019

02.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
02.05.2019

02.05.2019

Kart planforslag Stormyra

Beskr. og best. Stormyra områderegulering

Jens-Morten Kristiansen

Marinarkeologisk vurdering - Varsel om oppstart - Omrderegulering
Stormyra Fauske (210973)
Nordland fylkeskommune - Innspill til varsel om oppstart av
områderegulering - Stormyra - Fauske kommune (212227)
NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Omraderegulering for
Stormyra (20724 7)
Odd kristiansen - Sporsml angående områderegulering Stormyra Fauske
(210964)
Sametinget

Statens vegvesen

Terje Hanssen - protest

Advokat Dagfinn Strønstad

Alf Ottar Olsen

Eldreradet

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

1410071

1410072

1410073

1410074

1410075

1410076

1410077

1410078

1410079

1410080

1410081

1410082

1410083

1410084

1410085

Saksopplysninger:
I 2018 har det kommet inn et forslag for detaljregulering Åsmyra industripark. Planen medførte

utfordringer og det ble i denne sammenhengen foreslått å gjennomføre en del kompenseringstiltak. I

tillegg til restaurering av myr ble det foreslått at det settes i gang med områderegulering av

næringsarealet på vestsiden av E6. Området kalles for Stormyra Fauske og er i kommunedelplan for

Fauske sentrum avsatt til næring og offentlig formål: BN0l, BN02 og BOP08. Det ble varslet oppstart den



1. mars 2019.

Planavgrensingen vises med svart linje i bildet under og er i alt 264 dekar stor. Hensikten med

planarbeidet er omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» og «offentlig/privat tjenesteyting» til

«LNFR». Målet er å ivareta viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima.
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Figur 1: omriss for områderegulering Stormyra nord for Fauske sentrum. Travbane vises på høyre side.

Områdene som nå foreslås regulert på nytt i en områderegulering er svært lite egnet for bygging med

tanke på utfordringer med hensyn på geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi og redusert

kapasitet på deponiområder i kommunen. Områdene er tidligere tenkt til bl.a. blålysbygg (som skal

plasseres på Krokdalsmyra), samt nyetablering av virksomheter som ikke lenger har interesse i

kommunen (iKEA).

Det er kommet inn 12 innspill i oppstartsfasen. Disse er tatt inn og kommentert i planbeskrivelsen.

Saksbehandlers vurdering:
Planen er foreslått avsatt fra næring til LNFR formål. Dette gjør at kommunen ivaretar interesser på

landbruk, natur, friluftsliv og reindrift, og kompenserer for en eventuell utbygging etter

reguleringsplanen for området hvor travbanen ligger, Asmyra industripark.

Det er kommet innsigelse med forbehold fra Fylkesmannen som tilsier at det er nødvendig åta ut

næringsareal i uberørt myrområde dersom man ønsker å legge til rette for ny industribebyggelse på

Åsmyra. Områdene må sees i sammenheng for å gjøre en helhetlig arealvurdering med minst mulig

negative konsekvenser. Næring og industri er viktige inntektskilder for kommunen som ivaretas

gjennom forslaget for Asmyra industripark. For å redusere overvannsproblematikk nedstrøms

områdene, og for å møte målene i kommunale, regionale og nasjonale klimaplaner, samt reindriftaas

interesser, er det viktig ? gjore en helhetlig arealplanlegging hvor mest mulig av myrarealene nord for

Fauske ivaretas.
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

IJournalpostlD: 19/11219 I I
Arkiv saklD.: 19/607 ] Saksbehandler: Renee Normann I

Sak nr. Dato
063/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019
064/19 Kommunestyre 07.11.2019

Sluttbehandling  -  Områderegulering for Stormyra Fauske

Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.08.2019
Innstilling til kommunestyret:

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

høringsperioden.

Rådmannens forslag til innstilling:

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 5 12-12 det fremlagte forslag til

områderegulering for Stormyra Fauske, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter

høringsperioden.

Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 063/19 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 5 12-12 det fremlagte forslag til

områderegulering for Stormyra Fauske, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter

høringsperioden.

Kommunestyre 07.11.2019:

Behandling:
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOM- 064/19 Vedtak:
Vedtak:

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 5 12-12 det fremlagte forslag til

områderegulering for Stormyra Fauske, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter

høringsperioden.

Vedlegg

30.07.2019 Fylkesmannen i Nordland 1417306



30.07.2019 Fylkesmannen i Nordland 1417306

30.07.2019 NVEs generelle tilbakemelding 1417307

30.07.2019 NVEs generelle tilbakemelding 1417307

30.07.2019 Statens vegvesen 1417308

30.07.2019 Statens vegvesen 1417308

30.07.2019 Fauna KF 1417309

30.07.2019 Fauna KF 1417309

30.07.2019 Nordland Fylkeskommune 1417310

30.07.2019 Nordland Fylkeskommune 1417310

30.07.2019 Kart planforslag Stormyra 1417311

30.07.2019 Kart planforslag Stormyra 1417311

30.07.2019 Bestemmelser og beskrivelse 30-7-2019 1417312

30.07.2019 Bestemmelser og beskrivelse 30-7-2019 1417312

Sammendrag:

I 2018 har det kommet inn et forslag for detaljregulering Asmyra industripark. Planen medførte ulike
utfordringer og det ble i denne sammenhengen foreslått en del kompenseringstiltak, herunder endring
næringsarealet på vestsiden av E6, Stormyra.

Hensikten med planarbeidet for Stormyra Fauske er å omregulere fra formlene «neringsbebyggelse»
og «offentlig/privat tjenesteyting» til formålet «LNFR» (Landbruk, natur, friluftsliv samt reindrift).
Reguleringsformålet LNFR vil ivareta viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima.

Området som nå foreslås regulert  i  en områderegulering vurderes svært lite egnet for bygging
med tanke på utfordringer på geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi og redusert kapasitet
på deponiområder i kommunen.

Saksopplysninger:

I 2018 har det kommet inn et forslag for detaljregulering smyra industripark. Planen medførte ulike
utfordringer og det ble i denne sammenhengen foreslått å gjennomføre en del kompenseringstiltak. I
tillegg til restaurering av myr ble det foreslått at det skulle settes i gang med områderegulering av
næringsarealet på vestsiden av E6, Stormyra. Det er viktig se disse to områder i sammenheng.

Iht. plan- og bygningsloven 512-2 har Fauske kommune igangsatt planarbeid for Stormyra Fauske.
Planområdet består av eiendommene 103/5,92-95, 103/2, 103/184-185,52, 103/3, 103/135, 103/4,
103/49, 103/1519, 103/46, 103/41 og 103/1.

Områdereguleringsplan som nå foreligger omfatter områdene som i kommunedelplan for Fauske
sentrum 2018-2030 er avsatt til BN1, BN2 og o_BOP08_F. Planavgrensingen vises med svart stiplet
linje i figur 1 og er i alt 264 dekar stor. Områdene er tidligere tenkt til bl.a. blålysbygg (som skal
plasseres p Krokdalsmyra), samt nyetablering av virksomheter som ikke lenger er interessert i
området (iKEA).

Hensikten med planarbeidet er omregulere fra formålene «næringsbebygge/se» og «offentlig/privat
tjenesteyting» til «LNFR». Omrdet vurderes som svært lite egnet for bygging pga utfordringer på
geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi (vannregulering) og redusert kapasitet på
deponiområder i kommunen.

Formålet LNFR vil ivareta viktige interesser som myr/våtmarksareal, reindrift og klima. Det er
nærmest uberørt myrområde i hele planområdet. Det er lite aktivitet, men området inkluderer en
hensynssone for flyttlei og trekk/ei for reindrift.
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Figur 1: Omriss områderegulering Stormyra Fauske (Åsmyra inkl. travbanen ligger nederst til høyre)

Uttalelser på planforslaget:
Det er kommet inn 5 uttalelser fra NVE, Statens vegvesen, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Fauna

KF. Statens vegvesen, NVE og Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til planforslaget.

Fauna KF:
Vi har ingen innvendinger til omregulering av Stormyra fra næring til LNFR område. Området er etter

vårt skjønn mindre egnet til næring pga områdets beskaffenhet. Mer viktig er området som korridor

for rein trekk mellom ytre- og indre reinbeiter. Østsiden av E6 er etter vår mening ideelt område for

framtidig industri. Området er av en slik størrelse at det kan etableres area/krevende industri som for

eksempel datalagring og det er gode muligheter for utvidelse av området.

Vi er av den oppfatning at Fauske kommune er godt i gang med å legge til rette områder for industri.

Sobbesva vest er delvis utbygd, resterende områder blir gjort tilgjengelig med det nye veinettet som

er under utførelse. Søbbesva øst (fengselstomta) er regulert til offentlig bebyggelse. Området vil egne

seg godt til industri nr Sobbesva vest er ferdig utbygd. I tillegg er ca 70 daa i Terminalveien øst

regulert til forretning/kontor/industri.

Fylkesmannen i Nordland:
"Vi viser til vårt innspill ved oppstart datert 12. april 2019, samt innsigelse og brev av 27. mai 2019 om

mulig løsning av innsigelsen til reguleringsplanen for Asmyra industripark. Innsigelsen for Asmyra vil

være løst dersom alt areal i Stormyra-planen blir tilbakeført til LNFR-formal uten åpning for spredt

bebyggelse.

Hele planområdet for Stormyra er nå foreslått avsatt til LNFR-formål. Det er imidlertid i forslaget til

bestemme/ser åpnet opp for «enkel tilrettelegging for fysisk aktivitet og tilgjengelighet til skog og



mark, for eksempel herunder skiløyper, lysløyper, turstier mv. kan tillates i områdene dersom disse er
tilpasset landskap og at hensyn til biologisk mangfold, infrastruktur og evt. andre viktige hensyn er
ivaretatt.

Fylkesmannen forutsetter at bestemmelsen endres, slik at det ikke åpnes opp for slik tilrettelegging".

Kommentar saksbehandler: Tatt til følge.

Saksbehandlers vurdering:

Som beskrevet i planbeskrivelsen under konsekvensutredning, samt uttalelse fra Fauna KF, vurderes
det at områderegulering og endring av formål fra næring til LNFR ikke har store negative
konsekvenser for kommunen. Det er lagt opp til et stort industriareal i reguleringsplan for Asmyra
industripark, samt at det er store arealer avsatt for ny næringsvirksomhet på bl.a. Sobbesva. Det skal
store investeringer til for kunne etablere næringsbebygge/se i Stormyra, og det vurderes at det ikke
lønner seg for dagens næringsinteresser.

Denne områdereguleringen er et godt avbøtende tiltak for nye foreslåtte formål i reguleringsplan
Asmyra industripark. Endringene som foreslått i Stormyra vil gi kommunen mulighet til å ta vare på
viktige hensyn som klima, reindrift og myrareal. Myr er våtmark som demper flom, renser vann, lagrer
karbon, er viktig for biologisk mangfold og gir trekkfugler et sted å raste. Det er viktig at slike typer
våtmark tas vare på for fremtiden. I tillegg har kommunen en nylig vedtatt klima- og energiplan hvor
en av målene er å ivareta myrareal og redusere klimagassutslipp. Denne planen vil sikre at målene
ivaretas gjennom fornuftig arealplanlegging.

Geir Mikkelsen
rådmann
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Melding vedtak - Områderegulering for Stormyra Fauske

Kommunestyre- 064/19, har i møte 07.11.2019 fattet følgende vedtak i saken:
Vedtak:

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 12-12 det fremlagte forslag til

områderegulering for Stormyra Fauske, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter

høringsperioden.

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

Med vennlig hilsen

Renee Normann
Arealplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg

Sluttbehandling - Omraderegulering for Stormyra Fauske (250045)
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Planbeskrivelse og bestemmelser
Områderegulering av Stormyra Fauske



Planbeskrive/se

Iht. plan- og bygningsloven 512-2 har Fauske kommune igangsatt planarbeid for Stormyra Fauske-

områderegulering. Planområdet består av eiendommene 103/5,92-95, 103/2, 103/184-185,52,

103/3, 103/135, 103/4, 103/49, 103/1519, 103/46, 103/41 og 103/1.

Endringene vil omfatte områdene som i kommunedelplan for Fauske sentrum 2018-2030 er avsatt til

BN1, BN2 og o_BOP08_F. Planavgrensingen vises med svart linje i figur 1 og er i alt 264 dekar stor.

Hensikten med planarbeidet er å omregulere fra formålene «næringsbebyggelse» og

«offentlig/privat tjenesteyting» til «LNFR». Målet er å ivareta viktige interesser som

myr/våtmarksareal, reindrift og klima.

Fauske kommune utfører reguleringsarbeidet. Kommunen har vurdert at tiltaket ikkeutløser

konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredning.
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Fgur 1: Omriss planområde Områderegulering Stormyra Fauske

Pl2 roses
I 2018 har det kommet inn et forslag for detaljregulering Asmyra industripark. Planen medførte

utfordringer og det ble i denne sammenhengen foreslått å gjennomføre en del kompenseringstiltak.

I tillegg til restaurering av myr ble det foreslått at det settes i gang med områderegulering av

næringsarealet på vestsiden av E6. Det ble varslet oppstart den 1. mars 2019.

Områdene vurderes som svært lite egnet for bygging med tanke på utfordringer på geotekniske

forhold, reindrift, hydrologisk verdi og redusert kapasitet på deponiområder i kommunen.

eras0aaeoeozeser- -
Stormyra er i områdeplan for Fauske sentrum avsatt til næring og offentlig formål: BN0l, BN02 og
BOP08. Plankrav gjelder for hele området.



Det er uberørt myrområde i hele planområde. Det er lite aktivitet, men området inkluderer en

hensynssone for flyttlei og trekklei for reindrift. Områdene er tidligere tenkt til bl.a. blålysbygg (som

skal plasseres på Krokdalsmyra), samt nyetablering av virksomheter som ikke lenger er interessert i

området (iKEA). Det har ikke kommet inn nye forslag til annet arealbruk.

Bes ese3an sage
Planen er foreslått endret fra næring til LNFR formål. Dette gjør at kommunen ivaretar interesser på

landbruk, natur, friluftsliv og reindrift, og kompenserer for en eventuell utbygging etter vedtak av

reguleringsplanen for området hvor travbanen ligger, Åsmyra industripark.

Kommunen vurderer at det ikke har noe negative konsekvenser, annet enn at det ikke tillates ny

næringsbebyggelse i området. Dette kompenseres indirekte for med ny plan for Åsmyra

industripark. Det er også muligheter for ny næringsvirksomhet på bl.a. Søbbesva. Det skal store

investeringer til for å kunne etablere næringsbebyggelse i Stormyra, og det vurderes at det ikke

lønner seg for dagens næringsinteresser.

ROS-analyse er ikke gjennomført for området, da det ikke er planlagt bebyggelse i området. Det

ansees derfor ikke relevant å se på risiko og sårbarhet.

innkome an5pl

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

Nr. Innspill Vurdering

1 Dagfinn Strgnstad Tatt til orientering.

På vegne av eierne av eiendommen, gnr 103 bnr 3, gnr 103 bnr 4 og gnr 103 bnr

135, som alle er omfattet av nevnte planarbeid, fremmes innsigelser mot at det

igangsettes planarbeid for Stormyra.

Arealet ble nylig regulert til Næringsbebyggelse og offentlig/privat

tjenesteyting. For eierne innebærer dette en vesentlig bedre utnyttelse enn

areal regulert til LNFR. En slik omregulering innebærer derfor et

betydelig økonomisk tap for eierne, som disse vil kunne kreve erstattet etter

plan og bygningslovens§ 15-3.

Et vedtak om omregulering vil måtte påregnes å bli påklaget.

2 Alf Ottar Olsen Tatt til orientering.

«En slik omregulering i et så sentrumsnært område virker lite

fremtidsrettet. For grunneierne vil det medføre en betydelig

verdiforringelse. Reindrift?»

3 Eldrerådet Fauske kommune Gang-/sykkelveien kan

Etter en orientering om områdereguleringen er Eldrerådet litt betenkt over av innreguleres når det er kokrete

en omreguleringen fra næring til LFNR og/eller grønnstrukturformål. Eldrerådet planer fra Statens vegvesen om

ser ikke den store klima- og miljøgevinsten i dette. å bygge gang-/sykkelvei. Dette

Samtidig ønsker eldrerådet å henstiller planavdelingen under videre arbeid med kan da tas inn i egen

omreguleringen om at det settes av arealer/områder til å etablere gang og detalj regulering.

sykkelvei mot Sørfold.

4 Fylkesmannen i Nordland Tatt til etterrettning.

Fylkesmannen er positiv til at byggeområdene på Stormyra tilbakeføres til

LNFR-formål. For å sikre reindrifts-, klima- og miljøinteresser i området, er det

viktig at det er LNFR-formålet (pbl 5 12-5 nr. 5) som benyttes og ikke



grønnstrukturformål (bl 5 12-5 nr. 3). Dette fordi sistnevnte åpner for

utbygging som kan komme i konflikt med blant annet myr og reindriftas flyttlei.

Fylkesmannen fremmet innsigelse til Åsmyra planen for å sikre at avbøtende

tiltak for klima og reindrift blir gjennomført i tråd med kommunens intensjoner,

gjennom tilbakeføring av regulerte områder på Stormyra til LNFR-formål,

sammen med andre avbøtende tiltak for reindriftas flyttlei. Innsigelsen kan

imøtekommes ved at kommunen utvider reguleringsplan for Åsmyra

industripark, slik at dette omfatter planområdet for Stormyra. Det bes

kommunen om å se de to reguleringene i sammenheng, og at innsigelsen til

Åsmyra industripark blir tatt med i det videre arbeidet med

områdereguleringen.

5 Indre Salten Energi (netteier) Det er ikke tatt inn formål som

ISE Nett har ikke etablert infrastruktur i dette området, og ønsker å bli tatt med krever ny infrastruktur i

på/orientert om videre planlegging angående strømforsyning inn i dette området.

området. Det er viktig og få kartlagt hvilket fremtidig effektbehov som skal ligge

til grunn for fremtidige utredninger.

6 Jens-Morten Kristiansen Dersom det blir aktuelt med

På et initiativ og tidspunkt som for oss er ukjent, er deler blitt omregulert til næringsutvikling i området, er

«næringsbebyggelse» og «offentlig/privat tjenesteyting». Vi ser ingen grunn til det mulig å sette i gang med

på nytt å bruke kommunens tid å ressurser på omregulering tilbake til slik det reguleringsplanarbeid.

var. Vi har selvfølgelig et håp om en gang i fremtiden å kunne omsette arealet, Formålene som er planlagt i

eller ev. utvikle det selv, til nytte for Fauskes ekspansjon. Slik bl.a vår familie gjeldende planområde har også

tidligere har gjort i store deler av Fauske sentrum. Inntil da vil selvfølgelig plankrav. Det som er forskjellen

området være tilgjengelig for reinens trekkruter og den daglige CO2 fangst, er at det blir krav om

uavhengig hva det betegnes som. konsekvensutredning når det

foreligger et konkret

planforslag med nye

utbyggingsformål. Dette sikrer

at næringsutvikling eller annen

bebyggelse i området blir gjort

med helhetlig vurdering av

konsekvensene for miljø og

samfunn i fremtiden.

7 Universitetsmuseet Troms {marinarkeologi] Tatt til orientering.

Vi vurdere sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under

vann som liten og har derfor ingen merknader til planforslaget.

8 Nordland Fylkeskommune Tatt til etterretning.
Vi ber om at det tas hensyn til Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8.
Area/politikk i Nordland i planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.3. Naturressurser,
kulturminner og landskap som bl.a. sier:
a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av
area/planleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og
landskapselementer.

b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes.

Generelt:

• Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging.

• Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i

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

aktivt inn i prosessen.

• Vi viser til naturmangfoldlovens§ 7 som gir prinsipper for hvordan

offentlige beslutninger skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12.



• Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en

arealforvaltning som sikrer god vannkvalitet.

• Ingen kulturminnefaglige merknader

9 NVE Tatt til orientering

Ingen vesentlige merknader

10 Odd Kristiansen Spørsmål er besvart i eget brev

Stilte følgende spørsmål: til Kristiansen.
- Hva er årsaken til omregulering Verdien av områdene og

- Hvem er forslagsstiller konsekvenser er vurdert i det

- Hvorfor egner området seg for LNFR-formål videre planarbeidet og det er
- Om det tas hensyn til verdiforringelse det medfører for grunneierne. bedt om innspill fra alle direkte

Bemerker at en slik regulering betyr at eiendommene ikke lenger kan berorte for 3 gjore en god

disponeres av eier. vurdering av fordeler og

ulemper.

11 Sametinget Tatt til etterretning

Minner om åta inn en standard reguleringsbestemmelse om kulturminner og

aktsomhetsplikten.

12 Statens Vegvesen Tatt til orientering
Ingen vesentlige merknader

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

- Området ligger tett opp til dagens næringsområde og vil være en - Området som er avsatt til

naturlig forlengelse av dagens næring når Fauske skal utvides til et næringsformål vurderes å være

større sted. tilstrekkelig for utviklingen

fremover.
- Kommunen har selv ansett dette for et fornuftig sted å etablere eget - Det er gjort en vurdering

«Blålysbygg», noe som bevitner at arealet er egnet for næring. basert på datidens kunnskap,

og området har vist seg til å

være uegnet for bygging av

blålysbygg.
- Kommunen har tidligere selv omregulert området til Det er gjort en regulering i

naeringsbebyggelse - uten å kontakte oss. En videre omregulering er forbindelse med
ikke  ønskelig. kommuneplanens arealdel.

En omlegging av EG utenfor sentrum er (nær) forestående. Nevnte - Det er foreløpig ingen

område vil da være samfunnsmessig egnet for næringsutvikling. søknader som viser at det er

behov for økt næringsareal i

området. Det vil ta lang tid før

eventuelle endringer av EG-

trase gjennomføres. En ny

helhetlig vurdering av

næringsareal kan gjøres

samtidig er kort etter med

konsekvensutredning for

samfunn og miljø.
- Aregulere et areal opp mot trafikkert vei som EG kan umulig være i - Det er har vært diskutert med

reindriftsnæringen interesse. En argumentasjon om omregulering for å reindriftnæringen og
oppnå krav til LNFR virker meget svak. Fylkesmannen, og det er

kommet frem at

reindriftsnæringen har

interesse her. Dette er også

kartlagt tidligere.
- Uavhengig av formell regulering vil området fortsatt bidra til LNFR frem - Det vurderes at en

til annet blir aktuelt. omregulering til LNFR ikke vil

være til ulempe. Dersom en



helhetlig vurdering av behov for

næringsareal er aktuelt i dette

området, vil det være mulig å

regulere området til

næringsformål, med helhetlig

utredning av konsekvenser for

samfunn og miljø.

- En omregulering vil medføre at arealet får en vesentlig mindre verdi, - Tatt til orientering.

noe som vil utløse et erstatningskrav fra grunneierne.

Det vises til uttalelse fra fylkeskommunen, som beskriver den generelle vurderingen om saken på en
god måte:

«kommunen her har funnet en god løsning på avbøtende tiltak dersom Asmyra industripark, som
ligger rett øst for planområdet, blir realisert. Det reduserer ikke direkte miljøvirkningen av inngrep i

myrområdene på Åsmyra, men sikrer at ikke enda større arealer utsettes for inngrep som vil øke
utslippet av CO2.»

I arealpolitikken og -planleggingen bør man se på helhetlig behov for, og konsekvenser av nye tiltak.

Stormyra er urørt myr/våtmarksområde som har stør verdi for kommunens samfunn og miljø, både

på hydrologisk, geologisk, biologisk, klima og reindriftsmessige grunnlag. Området, samt andre
myrområder bør ivaretas så lenge det ikke er gjort en grundig vurdering av eventuell behov for

næringsareal (eller andre formål) i kommunen. Hovedmotivasjonen for områdereguleringen er å

gjennomføre avbøtende tiltak i forbindelse med reguleringsplan for Åsmyra industripark. Dersom

Asmyra skal vedtas, vil omregulering av Stormyra til LNFR-formål være et første steg for å komme i

mål.

Når det igangsettes med ny regulering av Fauske sentrum kan denne planen tas inn som del av

sentrumsplanen.



Bestemmelser
...

Det regulerte området er vist på plankart Områderegulering for Stormyra med plan-ID

2019002, i skala 2000 (A3 format). For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er

beskrevet nedenfor.

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

22.03.2018.

Formålet med planen er å legge til rette for Landbruk, friluftsliv, natur og reindrift.

Området reguleres til følgende formål:

Landbruks- natur- og friluftsformål, samt reindrift (PBL5 11-7 nr 5)

Hensynssone med angitte særlige hensyn, reindrift (PBL5 11-8 c)

Kulturminner og aktsomhetsplikten
Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor

som viser eldre aktivitet i ommder, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland
fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 58 annet ledd.

Kulturminnemyndighetene forursetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre

arbeidet i marken.

Kvikkleirefare
Det er mulighet for kvikkleirefare i nærheten med mindre sannsynlighetsgrad, men alvorlig virkning.

Føre-var-prinsippet gjelder under øvre marin grense. Det skal gjennomføres en vurdering av
kvikkleirefare før det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak.

• +s A

Området avsatt til LNFR regnes som våtmarksområde og har særlige kvaliteter og verdi som natur-

og landskapsområde.

Retningslinier

Innenfor områder merket LNFR tillates ikke andre tiltak enn det som er knyttet til stedbunden næring.

Områdene merket som LNFR gjelder også viktige friluftsområder og markaområder med særlige

kvaliteter og verdi som frilufts- og/eller naturområder.

Hensynssone H520_1 og -2 viser viktige flyttleier for rein som må tas hensyn til. Det vises her til
Reindriftsloven§ 22 hvor flyttleier har et særskilt vern. Hensynssonene kan ikke tolkes som

uttømmende for områder med verdi for reindriften. Ved tiltak innenfor reinbeitedistriktene bør
hensynet til reindrift alltid vurderes slik at reindriftens interesser ivaretas på best mulig måte.

Retningslinje:



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

Fylkesmannen i Nordland
v/ Fauske kommune
Planutvalget
Postboks 93
8201 FAUSKE

Deres ref: 19/16925

Tromsø, den:  4. des. 2019

Vår  referanse: 347

KLAGE OVER KOMUNESTYREVEDT AK 064/19 -  OMRÅDEREGULERING STORMYRA

På vegne av eierne av gnr 103 bnr 4 og 135 påklages herved kommunestyrets vedtak i sak 064/19, hvor
Stormyra ble omregulert  fra  formålene «Næringsbebyggelse» og «offentlig/privat tjenesteyting» til formålet
«LNFR» (landbruk, natur, fiiluftsliv og reindrift).

Vedtaket ble formidlet til undertegnede pva av klagerne, i brev av 14.11.2019. Klagefiisten er 3 uker fra
brevets datering og utløper 5. 12.2019. Denne klage er rettidig.

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

Klagerne anfører at kommunen har tatt utenforliggende hensyn når området ble tilbakeført til tidligere regu-
leringsformal. Arealets omsetningsverdi påvirkes i stor grad av reguleringsformålet. Kommunen har selv
vært interessert i a overta deler av arealet.

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

Det må innhentes ytterligere dokumentasjon om disse forhold og klagen vil derfor måtte utdypes. Dette vil
bli gjort senest før årsskifte.

Konsekvensen av disse mangler må være at forvaltningen selv må omgjøre vedtaket og opprettholde regule-
ringssituasjonen før siste vedtak.

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

Som nevnt vil denne klage bli utdypet senest innen 31.12.2019

Beseksadresse:
Strandtorget 3
9008 Tromse

Postadresse:
Pb. 638
9257 Tromse

Org.nr.:
Driftskonto:
Klientkonto:

Epost:
Mobil:

dagfinnag stronstad.com
9548 1010
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Dato: 11.12.2019
Var ref.: 19/18328

Deres ref.: 347
Saksb.: Renee Normann

Enhet Plan/Utvikling

Advokat Dagfinn Strønstad
Postboks 638
9257 TROMSØ

Klage over kommunestyrevedtak 064/19 - Områderegulering
Stormyra
Det vises til deres brev datert 4. desember 2019. På vegne av eierne av gnr 103 bnr 4 og
135 påklages kommunestyrets vedtak i sak 064/ 19, hvor Stormyra ble omregulert fra
formålene "Næringsbebyggelse" og "offentlig/privat tjenesteyting" til formålet "LNFR"
(landbruk, natur, friluftsliv og reindrift).

Det vises til at det må innhentes ytterlige dokumentasjon og at klagen vil måtte utdypes,
samt at dette vil bli gjort senest før årsskifte (31.12.2019). Klagen vil bli tatt i behandling så
snart deres utdypet klage blir registrert i vårt arkiv. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta litt
lengre saksbehandlingstid på grunn av juleferie og kapasitet på enhet plan og
samfunnsutvikling.

Med vennlig hilsen

Rune Reisænen
Enhetsleder Plan/Utvikling

Renee Normann
Arealplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Postboks 93
8201 FAUSKE

Tlf: 75 60 40 00
Faks: 75 64 60 33

www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021
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eg FAUSKE, Dato: 20.01.2020
Vår ref.: 20/977

Deres ref.:
Saksb.: Renee Normann

Enhet Plan/Utvikling

Advokat Dagfinn Strønstad
Postboks 638
9257 TROMSØ

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

Med vennlig hilsen

Renee Normann
Arealplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Postboks 93
8201 FAUSKE

Tlf: 75 60 40 00
Faks: 75 64 60 33

www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021
postmottak@fauske.kommune.no Side 1 / 1



Fra:

Sendt:

Til:

Emne:

Dagfinn Stronstad <dagfinn@stronstad.com>

mandag 20. januar 2020 12.25

Postmottak

Deres ref: 19/18328. Områderegulering av Stormyra

Jeg viser til kommunen brev datert 11.12 2019 om ovennevnte sak. Av flere grunner rakk jeg ikke å

holde den frist jeg selv hadde satt for å inngi ytterligere anførsler. Dette vil imidlertid nå bli fulgt opp.

Jeg antar saken ikke er behandlet i kommunen.

Med vennlig hilsen

Dagfinn Strønstad
Advokat
Telefon 9548 1010
Postboks 638
9257 Tromsø
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Dato: 24.02.2020
Var ref.: 20/2968

Deres ref..
Saksb.:; Renee Normann

Enhet Plan/Utvikling

Advokat Dagfinn Strønstad As
Postboks 638
9257 TROMSØ

Frist for utfylling av erklæring om klage
Viser til dine henvendelser mottatt den 9. desember 2019 og 20. januar 2020.

Din klage skal behandles etter forvaltningsloven, jf pbl § 1-9. Imidlertid er klagen fremsatt
med manglende utdyping. Vi anser at klagen er mangelfull og beroper oss på
forvaltningsloven § 32, siste ledd og setter en kort frist for ytterligere redegjørelse av din
klage.

Vi ber deg om å utdype din klage innen fredag 13. mars. Dersom datoen ikke overholdes vil
klagen ikke bli tatt til behandling.

Med vennlig hilsen

Rune Reisænen
Enhetsleder Plan/Utvikling

Renee Normann
Arealplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Postboks 93
8201 FAUSKE

Tlf: 75 60 40 00
Faks: 75 64 60 33

www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021
postmottak@fauske.kommune.no Side 1 / 1



\

Advokat Dagfinn Strønstad
Medlem av den norske advokatforening

Fylkesmannen i Nordland
v/ Fauske kommune
Planutvalget
Postboks 93
8201 FAUSKE

Deres ref: 20/977

Tromso, den: 12. mars 2019

Vår referanse: 347

KLAGE OVER KOMUNESTYREVEDT AK 064/19-- OMRADEREGULERING STORMYRA

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

1. Kort om de faktiske forhold

Saken gjelder «Stormyra» i Fauske sentrum, med bl.a. eiendommene gnr 103 bnr 4 og 135. Det
aktuelle område var regulert til LNFR-område.

I 2011 ble det omregulert foreslått regulert il «framtidig forretning/industriområde, jf sak 0040/11
for kommunestyret. Det ble regulert til «Industri».

I 2017 startet kommunen planlegging av å etablere et «Blålysanlegg» for offentlige tjenester på
Stormyra. I 2017 ble det utarbeidet en geoteknisk grunnundersøkelse. Rapporten er datert mai
2017. I Kommuneplanenes arealdel for 2017 til 2029, er området foreslått omregulert til «offentlig
eller privat tjenesteyting» etter forslag fra Fauske kommune. Etter dette tok kommunen opp for-
handlinger med grunneierne om kjøp av arealet for kommunens etablering av et slikt anlegg på
området.

Kommunen og grunneierne kom ikke til enighet om pris. Forhandlingen ble avsluttet novem-
ber/desember 2017.

I 2018 fremmet kommunen forslag om detaljregulering av «Asmyra industripark». Som et kom-
penseringstiltak ble det foreslatt ? tilbakefore «Stormyra» hvor Blåbygget var tenkt plassert, til
«LNFR» omrade. Den 14.11.2019 godtok kommunestyret planen. Vedtaket ble påklaget av un-
dertegnede den 4. desember, med samtidig opplysning om at klagen ville bli utdypet.

Besoksadresse: Postadresse:
Strandtorget 3 Pb. 638
9008 Tromso 9257  Tromso

Org.nr.:
Driftskonto:
Klientkonto:

Epost:
Mobil:

dagfinn@ stronstad.com
9548 1010



Advokat Dagfinn Strønstad

Det har vært vanskelig å få klarhet i historikken og de bakenforliggende hensyn kommunen synes
aha for denne omregulering, og det har derfor tatt uforholdsmessig mye tid for å få ferdig denne
utdyping. Det er fortsatt uklare forhold om historikkenog de bakenforliggende forhold, og jeg tar
derfor forbehold om rett til ytterligere utdypinger etter at kommunen har behandlet denne klageog
før den tas til behandling av Fylkesmannen.

2. Klagegrunner

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

2.1 Utenforliggende hensyn

Kommunens begrunnelse for å foreslå og vedta omregulering av Stormyra fra Næring til LNFR er
hensynet til reguleringen av Asmyra Industripark, jf administrasjonens sammendrag til kommune-
styret. Dette er et hensyn som ikke kan tillegges vekt ved omregulering av et privateid område, og
som i stor grad påvirker områdets potensiale og verdi.

Kommunen ønsket selv å erverve dette område og bygge det ut til virksomhet. Kommunen hadde
selv økonomisk interesse i agjore Stormyra mindre verdifull til fordel for Asmyra Industripark, som
kommunen har vesentlige økonomiske interesser i. Slike økonomisk egeninteresse for kommu-
nen på bekostning av grunneier kan ikke tillegges vekt i reguleringsarbeidet.

Det har vært vanskelig å få klarlagt kommunens egeninteresse i Asmyra Industripark. Det forut-
sette derfor at administrasjonen i kommunen redegjør grundig for alle egenøkonomiske interesser
kommune har i dette området.

I reguleringsvedtaket nevnes også momentene«hydrologisk verdi» og «redusert kapasi-
tet på deponiområder». Dette er ukjent for klager og en har heller ikke kunne finne grunn-
lag for en slik delbegrunnelse. Dette argument har påvirket vedtaket. Også her forutsettes
kommunens administrasjon redegjore grundig for bakgrunnen for disse momenter i saken.

2.2 Feil faktum

Kommune legger til grunn at arealet ikke har økonomisk interesse for næringslivet, jf avsnittet
«konsekvensutredning» i planbeskrivelsen. Dette er feil. En større næringsdrivende i Fauske, Ole
Helland, har ytret ønske om å kjøpe grunnen for utvikling til næringsformål. Kommunen antas å
være kjent med dette uten at det er tatt hensyn til i reguleringssaken. Videre har iKEA vært inter-
essert. Årsaken til at det ikke ble noe av dette, antas å være iKEA sin beslutning om å redusere
nyetableringer, og ikke grunnforhold eller ande byggtekniske forhold. Uansett er det feil å legge til
grunn at areal er uten økonomisk interesse for utvikling til næringsformål.

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

I saksfremstilling til kommunestyret den 3.2.2011 i sak 004/11, opplyses det at «Området anses
som velegnet for utvidelse av forretnings-/kontoromrde». Kommunens forutsetning for regule-
ringsvedtaket i 2019 er i strid med dette.
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Advokat Dagfinn Stronstad

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

3. Forvaltningsrettslig

Det er gjort flere feil i forhold til forvaltningslovens bestemmelser. Feilene må antas å ha vir-
ket bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket er derfor ugyldig etter forvaltningslovens§
41.
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Nordlandda boazodoallohalddahus
Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne
Reindriftsforvaltningen Nordland

Fauske kommune
Postboks 93
8201 Fauske

Din uj./Deres ref.: Min cuj./Var ref.:
2006/754  I  9504/2010/ SB/ 414.0

Dihton/Dato:
14.06.2010

Fauske kommune - rullering av kommuneplanens arealdel - ny høring

Viser til deres brev mottatt her 7.5.10

Berørte reinbeitedistrikter Balvatn og Duokta har ingen merknader til saken.

Endringer i planforslaget siden forrige rullering som berører reindrift er:

Kistrand - omrade Hl fritidsbebyggelse

Planområdet for eksisterende fritidsbebyggelse har blitt utvidet noe for å få en
mer forståelig plangrense. Det har ikke blitt lagt til rette for flere hytter.
Duokta reinbeitedistrikt har ei flyttlei nord for planområdet og det ble under
møte 18.11.09 mellom kommunen, Reindriftsforvaltningen og reinbeitedistriktet
gjort klart at ved eventuelle nye hytter innenfor Hl må antall og lokalisering
avklares med reinbeitedistriktet.

Stormyra - område F/I 5 forretning/industriområde
Nytt forslag fra forrige rullering. Planområdet vil beslaglegge bra
høstvinterbeiteland for Duokta reinbeitedistrikt, men det blir lite brukt på
grunn av beliggenheten inntil E6. I tillegg går det ei flyttlei nord-øst for
planområdet. Det vil, slik kommunen skriver, være nødvendig å lage en passasje
gjennom granplantefelt nord for byggeområde. Samtidig må man se på
industriomradets avgrensing mot flyttleien i den nordre delen, med f.eks. bruk
av gjerder. Dette er elementer som kan avklares i reguleringsplanprosessen og
som kommunen ble gjort kjent med under møtet 18.11.09.

Utover dette har Reindriftsforvaltningen ingen merknader til saken. Viser for
øvrig til vår uttalelse av 18.8.09.

Med hilsen

Adreassa - Adresse

Sjøgt. 78
8200 Fauske

Telefovdna  -  Telefon

75600260
www.reindrift.no

Telefdksa  -  Telefaks

75600261



2

Asle Hasselvold
Settereindriftsagronom

Kopi  til:
Balvatn reinbeitedistrikt v/Per Olof Blind
Duokta rbd v/Annfinn Pavall

Ørnflogveien 17
Neverhaug

8230
8215

Sulitjelma
Valnesfjord
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Stormyra
Fauske Kommune
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1 Generelt

VSO-Consulting har i samarbeid med AFEngineering AS og Norconsult Feltgeoteknik

AB og på oppdrag for Fauske Kommune utført preliminære grunnundersøkelser på

Stormyra,

Omtrentlig adresse er Follaveien 958; Gårds/bruksnummer er sørvestdelen av 103/3;

103/4 og 103/135 i Fauske Kommune.

Primæroppgaven var avurdere en ubebygget tomt. Grunnundersøkelsene skal avdekke

om tomten er egnet for utbygging til næringsformål.

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

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

Undersøkelsene ble utført 2-3. mai 2017.

Undersøkelsene gir et grunnlag med generelle vurderinger av geotekniske forhold på

tomten. VSO og AF Engineering har vært involvert i undersøkelser med svært lignende

grunnfomold på nabotomt ved Terminalveien, ca. 700m avstand fra Stormyra (se bilde

1.4).

Etter en gjennomgang av de tilgjengelige data fra området, kart (bilde 1.1 ), flybilde (bilde

1.2) 0g informasjon fra Nasjonal løsmassedatabase 1 (bilde 1.3), er det mest sannsynlig

at planområdet hovedsakelig består av myr/torv og organiske masser i overflaten, men

utfra erfaring i området antas sensitiv leire under myren.

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

Kartgrunnlaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Norges

geologiske undersøkelse, www.skrednett.no (bilde 1.4) viser at området er utenfor

kartlagt kvikkleireområde, men innenfor den marine grense. Det er påvist kvikkeleire
langs Follaveien.

r»

Plassering av undersøkelser

 
= =

=
c

z

z

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

1 http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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Bilde1.2 Kart som viser eiendanmene rundt Stonnyra. Kilde: www.seeindeom.no
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Bilde1.3 Kart som viser dokumenterte løsmasser; tykk  havavsetning, myr/torv i nærheten. Kilde:
http://geo.ngu.no1kart/losmasse/
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Foreslått plassering

(
\1_\

1.

0

Bilde 1.4 Kartfra skrednett.no, som viser at tomten er utenforkartlagt kvikkleiieområde, men innenfor
marine grenser, ca 700mfra Tenninalveien (hvor kvikkleire har blittfumet)
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2 Krav til sikkerhet

2.1 Generelt

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

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

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

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

• Byggeteknisk forskrift: TEK 10

• Byggesaksforskriften: SAK 10

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

NVE- Veiledninger som bør tas hensyn til er følgende:

• Flaum- og skredfare i arealplaner, mai 2014?

• Sikkerhet mot kvikkleireskred, juli 20143

2.2 Konsekvensklasse, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori

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

3 Undersøkelser

3.1 Feltundersøkelser

Geotekniske feltundersøkelser ble utført av Norconsult Feltgeoteknik AB med veiledning

fra vsa-consulting 2-3. mai 2017.

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

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

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

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

Borpunktene ble målt inn med GPS.

Foreliggende opplysninger om grunnforhold anses som grunnlag for en generell

vurdering av jordprofilet.

I bilag A finnes plantegning som viser plassering av undersøkelser. Logg fra

totalsonderinger, og CPTU-sondering finnes i bilag B. Rapport fra

laboratorieundersøkelser finnes i bilag C.

http //webby nve.no/gublikas[oner/retningslin[er/2011/retningsiin[er2011 02. pdf

9 http//ublikasioner.nve.no/veileder/2014/veileder2014 07.df

" Beskrivelse finnes i kapitel 15.213 Totalsondering, fra Handbok R211 utgitt av Statens vegvesen

? Beskrivelse finnes i kapitel 15.222 Trykksondering, fra Handbok R211 utgitt av Statens vegvesen
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Tabell 1. Koordinater av borhull og dybde av løsmasser.

Punkt Metode X (est) y (Nord) Overate Fjellkote Dybdei Kormentar (Boreleder)
(moh.] [moh.] leasm.[m]

517143,0 7462144,0 Tele i overflaten,

1 Totalsondering, 37.4 - 30
myr/organiske masser
øverst i profilen, (-1m) 30i
leire/silt, bløt

Totalsondering, 517104,0 7462241,5 Tele i overflaten.

2
og CPTU 37.4 - 30

myr/organiske masser
sondering; ø54 overst i profilen, (-1m) 30i
mm sampler leire/sill, bløt

517216,5 7462242,5 TeleI overflaten,

3 Totalsondering, 37.6 -15,4 43,3
myr/organiske masser
øverst i profilen, (-1 m) 43m
til fjell I

517204,5 7462356,0 Tele i overflaten,

4 Totalsondering, 37.5 - 30
myr/organiske masser
øverst i profilen, (-1m) 30 i
leire/silt, bløt

Totalsondering, 517339,5 7462268,5 Tele i overflaten,

5
ø54 mm sampler 38.2 30

myr/organiske masser
og CPTU- øverst i profilen, (-1m) 30 i
sondering. leire/silt, bløt

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

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

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

Totalt ble det tatt opp 5 stk. stålsylindre med ø54 mm prøvetak fra borehull 2 og 5.

Samplene ble tatt opp på ulike dybder fra 2-19m dybde. Prøvene ble sendt til

Multiconsults laboratorium for rutineundersøkelser 6. Resultatene fra laboratorieprøvene

er vist i bilag C. Følgende tabell viser resultater av undersøkelsene.

Oppdragsnr.: 418750

MulnconsultOppdrags navn.: Stormvra, Fauske

Oppdragsgiver.: vco Consulting

Borhull  nr: 2 Dybde: 2-15
Tatt opp: 02.05.2017 Borbok: Digital Utarbeidet av: Grete Olaussen/Guro Ørbech

Kote: G.V.: Gyldig fra/ version: 19.08 2016 / 03

Korndensitet lmåltl: Opptegningsmal (m): 20

Konus

! t a :g t ri 0 : E i ; :z: !i !i± s g 3a sf s < i t ..: - !Beskrivelse s E : $ E 'il
& :: .!i :, 0 st 5 C: i?I :f z 9 3

z w cufc curfc St cuuc ef wp wl 0 0 , p n

m 9% kN/m' kN/mi kN/m 9% 9% 9% g/cm
3

g/cm
3

'l6

LEIRE, enk.meget tynne A 2,1 30,5 2,03 43

siltlag, B 2.4 29,0 33,0 8,6 4 29,9 14,4 1,98 45

enk.planterester C 2,5 32,4 24,0 8,1 3 1,98 45

D 2.3 44,0 8,9 5

E

LEIRE, homogen A 14,2 29,6 2,08 42

B 14,5 33,4 12,0 2,9 4 2,03 44

1 gruskorn C 14,6 29,3 1,94 46

(5cm3cm1cm) D 14,4 16,7 13,2

E 14,2 15,0 2,8 5
A

Oppdragsnr.: 418750

MulnconsultOppdrags navn.: Stormyra, Fauske

Oppdragsgiver.: VCO Consulting

Borhull nr: s Dybde: 4-20

Tatt opp: 03.05.2017 Borbok: Digital Utarbeidet av: Grete Olaussen/Guro Ørbech

Kote: G.V.: Gyldig fra/ versjon: 19.08.2016 / 03

Korndensitet lmåltl: Opptegningsmal (m): 20
Konus

: a •" t
'C :!' : E . -;, E E$ C 0 t p j 'O ·c s < i I% C ;; ..: - ;C .C

Beskrivelse • C 3s s E& > C 0 tet 5 C: i?I :i! z t 9 3

z w cufc curie St cuuc ef wp wl 0 0 P, p n

m 9% kN/m' kN/mi kN/m 9% 'l6 9% g/cm 3 g/cm' 'l6

LEIRE, enk.små gruskorn A 4,25 29,8 8,9 1,4 6 12,4 11,6 2,01 44

B 4,4 26,4 1,99 44

C 4,65 33,9 1,94 46

D 4,3

E 4,5 11,0 1,0 11

LEIRE, homogen A 14,3 27,9 8,3 0,8 10 10,6 10,4 1,98 44

B 14.4 25,5 1,93 46

C 14,6 7,2 0,6 12 1,85 48

D 14,7 36,2

E

KVIKKLEIRE, homogen A 19,1 34,0 1,98 46

B 19,3 33,8 1,95 47

C 19,5 30,9 1,97 46

D 19,2 4,6 0,3 15 11 10,4

E 19,4 7,7 0,3 26

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

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

• Uomrørt skjærstyrke ble målt til 33 og 44 kPa (middels fast),

mens omrørt skjærstyrke ble målt -8,5 kPa. Sensitiviteten er

beregnet til 4-5, hvilket fører til lite sensitiv leire ifølge figur 2.10
fra håndbok V220 utgitt av Statens Vegvesen. Enaksial

(uforstyrret) skjærstyrke ble målt til 30 kPa.

• Porøsiteten ble målt til 45% og romvekten 19,4 kN/m3.

Vanninnholdet ble målt mellom 29 og 32%.

o 14-15 m dybde

• Uomrørt skjærstyrke ble målt til 12-15 kPa (bløt), mens omrørt

skjærstyrke ble målt -3 kPa. Sensitiviteten er beregnet til å være

ca. 4-5, hvilket viser sensitiv leire ifølge figur 2.10 fra håndbok

V220 utgitt av Statens Vegvesen. Enaksial (uforstyrret)

skjærstyrke ble målt 16 kPa.

• Porøsitet ble målt til 42-46% og romvekten 19,9 kN/m3.

Vanninnholdet ble målt mellom 29 og 33%.

Borpunkt 5

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

• Uomrørt skjærstyrke ble målt til 8,9 og 11 kPa (bløt), mens

omrørt skjærstyrke ble målt til -1-1,5 kPa. Sensitiviteten er

beregnet til å være mellom 6-1,1 hvilket viser middels sensitiv

leire ifølge figur 2.10 fra håndbok V220 utgitt av Statens

Vegvesen. Enaksial (uforstyrret) skjærstyrke ble målt til 12,5
kPa.

• Porøsiteten ble målt til å være 44% og romvekten 19,4 kN/m3.

Vanninnholdet ble målt mellom 30 og 34%.

o 14-15 m dybde (Leir homogen)

• Uomrørt skjærstyrke ble målt til 7-8 kPa (bløt), mens omrørt
skjærstyrke ble målt til -0,6-0,8 kPa. Sensitiviteten er beregnet

til 10-12 hvilket viser middels sensitiv leire ifølge figur 2.10 fra

håndbok V220 utgitt av Statens Vegvesen. Enaksial (uforstyrret)
skjærstyrke ble målt til 10,6 kPa. Leiren kan defineres som

sprø bruddmateriale.

• Porøsiteten ble målt til 44-48% og romvekten var 19,4 kN/m3.

Vanninnhold ble målt mellom 28-36%.

o 19-20 m dybde (Kvikkleira, homogen)

• Uomrørt skjærstyrke ble målt mellom 4,6- 7, 7kPa (bløt), mens

om rørt skjærstyrke ble målt til -0,3 kPa, hvilket viser kvikkleire

(cir<0,5kPa). Sensitiviteten er beregnet til 15 0g 26. Enaksial

(uforstyrret) skjærstyrke ble målt til 11 kPa

• Porøsiteten ble målt til 46% og romvekten til 19,2 kN/m3•

Vanninnholdet ble målt mellom 30 og 34%.
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Bilde 3.3 Sylinder fra punkt 5, på -19-20m
dybde, kvikkleira

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

3.2.1 Lab resultater fra Terminalveien

Det ble utført ødometerforsøk (CRS-analyse) av en sample som ble tatt fra -13-14m

dybde i Terminalveien. Leiren antas som Normalkonsolidert. Modultallet m, ble estimert
til ca. 18. Resultatene/grafen er vist her nedenfor.

Norconsult  ,.•..,,
V

Prosjekt

Pos. nr.

Terminalvelen Fauske

6

Vannwnbolid 31,6 [X%]

T,,ngdetenlw!t 19,8 jkN!m'J

Ødometerforsøk  •  CRS

Teynungsnasbghet

Pravetak igsd ato

ForsøitSdato

Lab nr

151 [%rtime]

1804 16

350C

Dybde 1335 jm;

Prøvoo.ameter 50 jrnm]

Pravehayde 22 [mm]

0 200 400 600 8O00 1CO 1200 14OC 1600 1800 2000 {Pa]

53 • c_ro· - ----------------------- 10 i
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----------------- 10 fI; A
30
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3.3 Tolkning av felt- og laboratorieundersøkelser

Grafen i bilag B viser antatt udrenert uforstyrret aktiv skjærstyrke (suA) utfra CPTU-

sonderinger. Grafen viser også resultatet fra laboratorieforsøket (direkte skjærstyrke,

suD).

Resultatene fra laboratorieundersøkelsen viser generelt sett bløt leire i hele jordprofilet.

Sampler fra 2-3m dybde angir leire med en skjærstyrke på ca. 30 kPa og kan

klassifiseres som middels fast. Leiren blir bløtere og mer sensitiv med øket dybde.

Jordprofilet ser litt fastere ut i borpunkt 2 enn i punkt 5. Leiren på 14-15m og 19-20m

dybde ser ut som den er veldig bløt med uomrørt skjærstyrke på ca. 10 kPa, og en

omrørt skjærstyrke fra 0,3 til 3 kPa. Denne leiren kan klassifiseres som leire med

sprødbruddegenskaper og delvis som Kvikkleire.

Utfra CPTU data er det mulig å tegne en karakteristisk aktiv skjærstyrkeprofil. Ifølge

kapittel 2.9.4 i Håndbok V220 fra Statens vegvesen skal den aktive skjærstyrken

divideres med 1,5 for å estimere den direkte skjærstyrken. Udrenert uforstyrret direkte

skjærstyrke for jordprofilet ble estimert til 15-20 kPa + 2,0 kPa/m.

Det bør også nevnes at det er forskjell mellom skjærstyrke av leiren på definert dybde

versus skjærstyrke i jordprofilet i sin helhet. Det kan være aktuelt å definere skjærstyrken

som vertikal linje 15-20 kPa, der skjærstyrken ikke økes med dybde. Valget av

skjærstyrkeprofilet er avhengig av hvilken prosjektering som skal utføres: stabilitet,

prosjektering av peler osv.

CPTU-grafen er vist på etterfølgende side. Skjærstyrken av de stedlige masser kan

klassifiseres som bløt og leiren kan klassifiseres som lite til meget sensitiv, ifølge figur

2.8 og 2.10 fra håndbok V220 utgitt av Statens Vegvesen .

•Leirtvpe s%,k/mt
Bløt < .25
Middels fast 25  - 50
Fast > 50

Bilde 3.2 Betegnelse av leire ut fra udrenert skjærstyrke

Betegnelse Sensitivitet S,
Lite sensiti 8

Middels sensiti 8- 30

Meget sensiti 30

Bilde 3.3 Betegnelse av leire ut fra udrenert skjærstyrke

Ifølge Robertsons jordklassifisering og med hjelp av CPTU vil leiren være tilnærmet

normalkonsolidert, sensitiv leire og siltig leire. Leiren øverst i jord profilet (0-6m) er mindre

sensitiv enn resten av profilet. Resten av leiren/jordprofilet kan klassifiseres som sensitiv.

Grafene er også vist i bilag B. Dette stemmer bra med jordartsklassifiseringen fra

laboratorieanalysene.
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Stormyre, CPTU borhull 2
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Stormyre, CPTU borhull S
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4 Terreng og grunnforhold

4.1 Terreng

Tomten står ved Follaveien i Fauske og er relativt flat. Den ligger på ca. kote 37-38 mah.

Det finnes ingen bygninger på tomten i dag.

Bilde 4.1 og 4.2 er tatt da feltarbeidet ble utført. 4-5. mai 2017. Bildene viser hvor flat

tomten er og at det er tele/myr i overflaten.

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

Bilde4.2 Bilde tatt på borhull 5, 5. mai 2017.

4.2 Grunnforhold og jordartsparametere

Jorden består hovedsakelig av myr/torv og organiske masser ovenpå leire. Dybden til fjell

varierer, men den ble målt til ca. 43m dybde eller ca. i kote -15,3 mah, ved ett borpunkt.

Jordprofilet er estimert som følgende:

• 0 til -1 til 2 mer organiske masser, myr/torv. Telefarlighetsklasse er T4 og det er

høyt vanninnhold

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

o Uomrørt skjærstyrke er målt til 24-44 kPa. Omrørt skjærstyrke er rundt

-8,5 kPa, dvs lite sensitiv.

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

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

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

o Uomrørt skjærstyrke er målt til 4,5-15 kPa. Omrørt skjærstyrke ligger fra

0,3-3 kPa. Dette tilsvarer middels til meget sensitiv leire. Leiren kan
defineres som sprøbruddmateriale eller kvikkleire.

o Vanninnhold ble målt mellom 25 - 34%.

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

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

Resultatene er vist her nedenfor.

• Fjell

o Fjell ble påtruffet på -45 m dybde.

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

vso 14



5 Fundamentering og byggetekniske vurderinger

5.1 Frostfri dybde

Ifølge dokument 451.021 fra Byggforskserien «Klimadata for termisk dimensjonering og

frostsikring» er frostfri dybde i Fauske kommune 1,7 m. Fundamentet må derfor

plasseres på minimum 1,7 m dybde fra overflaten. Alternativt må det brukes spesielt

isolerende tiltak. Ledninger må også plasseres på frostfri dybde, ellers må det brukes

spesielt isolerende tiltak.

5.2 Fundamentering

5.2.1 Stabilitet:

Planområdet ved Stormyra har en lav gradient og oppfyller ikke de naturgitte kriteriene
for utløsning av større kvikkleireskred. Men kvikkleire ble påvist på planområdet. Derfor

må det planlagte arealets innvirkning på områdestabiliteten vurderes i henhold til NVEs

veileder for planlegging og utbygging på kvikkleire, og tiltaksklasse for hver evt.

byggesak må vurderes særskilt.

5.2.2 Bæreevne

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

Leiren er setningsømfintlig og terrengbelastninger i form av fyllinger og evt.

grunnvannsenkning vil kunne føre til betydelige setninger.

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

Forbelastning eller pelefundamenter er fundamenteringsmetoder som sannsynligvis vil

være mest aktuelle. Men dette avhenger selvsagt av arealbruken/type bygninger.
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5.2.3 NVE tiltakskategorier

For det aktuelle tiltaksområdet må det forventes at oppføring av et evt. næringsbygg vil

medføre en økning på antall personer i nærliggende områder. Eventuelle

byggeprosjekter vil derfor plasseres i tiltakskategori K3 eller K4: Tiltak som innebærer

tilflytting av personer/samfunnsaksjoner, se tabell 1.

For alle faregradsklasser før utbygging krever disse kategoriene følgende vurderinger:

• Faregradsevaluering

• Stabilitetsanalyse med in > 1,4 eller tilstrekkelig prosentvis forbedring.

Tabell 1.  Tiltakskategorier NVE.

Faregrad før utbygging

Lav Middels Høy

Tiltakskategori Krav for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet for ulik faregrad

K3 a)Stabilitetsanalyse Stabilitetsanalyse Stabilitetsanalyse som
som dokumenterer som dokumenterer: dokumenterer:
sikkerhetsfaktor for

a) Sikkerhetsfaktor a) Sikkerhetsfaktor for
omradestabilitet F>
1,4 eller

for områdestabilitet omradestabilitetF> 1,4
F > 1,4 eller eller

b) Ikke forverring**
b) Ikke forverring b) Forbedring hvis F <
hvis F >1,2, eller c) 1,4,
Forbedring hvis F
<1,2

K4 a) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet F > Stabilitetsanalyse som
1,4 eller dokumenterer:

a) Sikkerhetsfaktor for

b) Forbedring hvis F < 1,4
omr&destabilitet F > 1,4
eller,

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

I seksjon NA.3.1.2 i Eurokode 8 (NS EN 1998:1 2004 + NA 2008) ligger veiledninger om

identifisering av grunntyper med hensyn til jordskjelv. Ifølge tabell NA.3.1 fra denne

koden (bilde 5.1 i denne rapporten) er anbefalt grunntype S2 pga. at det er mer en 40m
til fjell, og kvikkleiren i jordprofilet.

Grunntype må bekreftes i prosjekteringsfasen.

Tabell NA.3.1  -  Grunntyper

Grunn- Beskrivelse av stratigrafisk profil Parametere
tve

v,,o (mis) Neer c, (kPa)
(slag/30cm)

A Fjell eller fjell-liknende geologisk formasjon. medregnet høyst 5 m > 800 - -
svakere materiale på overflaten.

B Avleiringer av svært fasl sand eller grus eller svært stiv leire, med 360 - 800 > 50 > 250
en tykkelse på flere titalls meter, kjennetegnet ved en gradvis
oknina av mekaniske eaenskaoer med dvbden.

C Dype avleiringer av fast eller middels fasl sand eller grus eller stiv 180 - 360 15-50 70- 250
leire med en tykkelse fra et titalls meter Ul flere hundre meter.

D Avleiringer av løs til middels fast kohesjonslos jord (med eller uten 130 -- 180 10-15 40- 70
enkelte myke kohesjonslag) eller av hovedsakelig myk til fast
kohesionsiord.

E El grunnprofil som beslår av et alluviumlag i overilalan med v-
verdier av type Celler Dog en tykkelse som varierer mellom ca.5
moa 20 m, over  et  stivere materiale med v > 800 mis.

S, Avleiringer som består av eller inneholder et lag med en tykkelse < 100 - 10 - 20
på minst 10 mav blat lire/silt med hay plastisitetsindeks (PI> 40)

(antydet)og hayt vanninnhold.

S Avleiringer av jord som kan gå over i flytefase (liquefaction),
sensitive leirer eller annen grunnprofil som ikke er med i typene A
-E eller S.

BildeS.1 Tabell NA.3.1 fra Eurokode 8, nasjonalt tillegg.
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6 Konklusjon

VSO-Consulting har, i samarbeid med AF Engineering og Norconsult Feltgeoteknik AB

og på oppdrag for Fauske Kommune utført preliminære grunnundersøkelser på

Stormyra. Omtrentlig adresse er Follaveien 95B; Gårds/bruksnummer er sørvestdelen av

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

Jordprofilet er estimert som følgende:

• Otil -1 til 2 mer organiske masser, myr/torv. Telefarlighetsklasse T4 og høyt

vanninnhold

o Tyngdetettheten er målt til 19,4 kNIm?

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

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

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

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

o Uomrørt skjærstyrke er målt til 4,5-15 kPa og omrørt skjærstyrke ligger i

omrdet 0,3-3 kPa. Dvs middels til meget sensitiv. Leiren kan defineres

som sprøbruddmateriale/kvikkleire.

o Vanninnhold ble målt mellom 25 - 34%.

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

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

resultatene er vist nedenfor.

• Fjell

o Fjell ble påtruffet på -45 m dybde.

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

Kvikkleire og leire med sprøddbrudd-egenskaper ble funnet på tomten. Videre

prosjektering bør ta hensyn til dette.

Undersøkelsene er ansett som tilstrekkelig grunn for videre planlegging av prosjektet

samt tilstrekkelige for dimensjonering og prosjektering av fundamentene. Dette anbefales

utført når arealbruk og plassering av bygg og/eller foreløpige laster er nærmere bestemt.

AF Engineering og VSO Consulting ber om å bli holdt orientert om sakens videre gang.

Påtreffes uregistrerte grunnforhold, ber vi om bli varslet.
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Bilag A - Tegninger

• Plan, plassering av undersøkelser
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Bilag B - Geotekniske feltundersøkelser

• Feltrapport

• Totalsonderingslagger

• CPTU-sondering
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Stormyre, CPTU borhull 2
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Zone Soil behaviour type Zone Soil behaviour type ZoneSoil behaviour type
1. Sensitive, fine grained; 4. Silt mixtures clayey silt to silty clay 7. Gravelly sand to sand;
2. Organic soils-peats; 5. Sand mixtures; silty sand to sand silty 8. Very stiff sand to clayey sand
3, Clays-clay to silty clay; 6, Sands; clean sands to silty sands 9. Very stiff fine grained
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Stormyre, CPTU borhull 5

0,00
0 --------------

20,00

Aktiv udrenert skjarstyrke suA (kN/m2)

40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

- - - - -

I
5

10

l ?
15

25

30

-suA-profil (Bq-tolkning)

esuA-SHANSEP (NGl)

suA-profil (NGl, Bq- og St-avhengig

Design-suA

Lab konus uforstyrret

Lab konus forstyrret

Lab enaks

Myre- - - -

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

Prosjekt: Stormyre
Sted: Stormyre

Kommune: Fauske

Oppdragsnr.: 3010207 Dato sondering: Borfirma:

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

Tegnet: Gudjon Øm Dato: 3.mal.17 Temperatur:

Kontrollert: Bilgagsnr.: Kote:

Versjon: Titel: fates try fret ti ju'»"yr

Revision. 0 Filplassering:



Borekort 2016

Oppdraasnavn Stormyra Fauske Boreriqa Geotech 604 - 08
Oppdraqsnurmer 3010207 Boreleder Oscar Henninq Norconsult %Oppdraqsqver Fauske Kommune Hjelpemann Dariel Andersson
Borehull 1 Dato 02.05.2017

g

Notat borina Notat borehull Marked
Boredypde Jordart Kode Merked Grunnsvannsnivå 0,1

0,0-0,4 Myr Tele myr

0,4-14,5 Leire 92 Siltig Leire Avvik fra standard

Ferg på spylevann Annat Kor ej med vann

Tving i borestreng Nei

Mistet data i boring

Spolmedel Vann Hat ikke bruikt vann

Notat/Annet:

I Start har vi tele. Sedan leire.
Leirig Sitt vil jeg tro
Avbryter p 14,5 pga en stein kommer ikke forbi



Borekort 2016

Oppdraasnavn Stormyra Fauske Boreriqq Geotech 604 - 08
Ooodraqsnummer 3010207 Boreleder Oscar Hennina Norconsult •••Oppdraasaiver Fauske Kommune Hieloemann Dariel Andersson
Borehull lB Dato 02.05.2017 ten

Notat borina Notat borehull Merked
Boredypde Jordart Kode Merked Grunnsvannsnivå 0,1

0,0-0,4 Myr Tele, Myr

0,4-30,0 Leire 90 leirig Silt Avvik fra standard

Ferg på spylevann Annat Kor ej med vann

Tving i borestreng Nei

Mistet data i boring

Spolmedel Vann Har ikke brukt vann

Notat/Annet:

Borer om bh 1 for at se om vi kommer forbi steinen. Vi har flyttet bh ca Sm mot bh 5

I Start har vi tele. Sedan leire.

Leirig Silt vil jeg tro

<')

o..,
cu

%



Borekort 2016

Ooodraqsnavn Stonnyra Fauske Borericra Geotech 604 - 08
Oppdragsnummer 3010207 Boreleder Oscar Hennina Norconsult ?%Oppdraasaver Fauske Kommune Hjelpemann Dariel Andersson
Borehull 2 Dato 02.05.2017 -Notatborina Notat borehull Merked

Boredypde Jordart Kode Merked Grunnsvannsnivå 0.1
0,0-0,4 Myr Tele,Myr

0,4-30,0 Leire 90 Leirig Silt Avvik fra standard

Ferg på spylevann Annat Kor ej med vann

Tving  i  borestreng Nei

Mistet data i boring

Spolmede I Vann Har kke br ukt vann

Notat/Annet:

I Start har vi tele. Sedan Leire.

Leirig Silt vil jeg tro

v
cr,



Borekort 2016

Oppdragsnavn Stormyra Fauske Borerigg Geotech 604 - 08
Oppdragsnummer 3010207 Boreleder Oscar Henning Norconsult %Oppdraqsqiver Fauske Kommune Hjelpemann Dariel Andersson
Borehull 2 Dato 02.05.2017 -Notat borina Notat borehull Merked

Boredypde Jordart Kode Merked Grunnsvannsnivå 0,1
0,0-0,4 Myr Tele, Myr

0,4-43,3 Leire 92 Leirig Silt Avik fra standard

Ferg på spylevann Annat Kor ej med vann

Tvingi borestreng Nei

Mistet data  i  boring

Spolmede I Vann Hat ikke brgkt wann

Notat/ Annet:

Kommer et lager på ca 30 m Stein

I Start har vi tele. Sedan Leire.

Leirig Silt vil jeg tro

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



Provekort 2016 Norconsul t -
Oppdragsnavn Stormyra Fauske Borerigg Geotech 604 - 08 Laboratorium

Oppdragsnummer 3010207 Boreleder Oscar Henning
Oppdragsgiver Fauske Kommune Hjelpemann Daniel Andersson
Borehull 2 Dato 02.05.2017
Provetaker typ ST2 Antal kasser

Provdypde Hettenr Jordart Merked Sylinder Storlek
2,0-2,8 NC 1 Leire Leirig Silt Stål 54mm

14,0-14,8 NC 2 Leire Leirig Silt Stål 54mm

6409g92ZL08/- 1qe6-26lv-4J9-pee999et 90#9



Provekort 2016 Norconsult e-
Oppdragsnavn Stormyra Fauske Borerigg Geotech 604 - 08 Laboratorium

Oppdragsnummer 3010207 Boreleder Oscar Henning
Oppdragsgiver Fauske Kommune Hjelpemann Daniel Andersson
Borehull 5 Dato 03.05.2017
Provetaker typ ST2 Antal kasser

Provdypde Hettenr Jordart Merked Sylinder Storlek

4,0-4,8 NC 3 Leire Leirig Silt Stål 54mm

14,0-14,8 NC4 Leire Leirig Silt Stål 54mm

19,0-19,8 NC 5 Leire Leirig Silt Stål 54mm

$6 109£92Z\08/-Lqe6-26Lt-4)L9-bee999e  L#9
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Mulfconsult

TEKNISK RAPPORT- LABORATORIEOPPDRAG

OPPDRAG Stormyra, Fauske DOKUMENTKODE 418750-RIG-RAP-01

EMNE Laboratorierapport TILGJENGELIGHET Åpen

OPPDRAGSGIVER VCO Consulting OPPDRAGSLEDER Tor-Helge Vehn Antonsen

KONTAKTPERSON Trude Kirknes-Gloppestad SAKSBEHANDLER

KOPI ANSVARLIG ENHET 3015 Midt

Grunnundersøkelser

1 Bakgrunn

Multiconsult AS har på oppdrag fra VCO Consulting utført laboratorieundersøkelser for oppdrag

418750 Stormyra, Fauske. Prøvetakingen er utført av Norconsult 2. og 3.mai 2017. Prøvene ble

levert vårt laboratorium 4.mai 2017.

Omfang av laboratorieundersøkelsen

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

Undersookelse Materiale Type Antall Merknad knyttet til

pr»vematerialet

Rutineundersøkelse Leire og 54mm 5

kvikkleire

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

inkludert i tegningsvedlegg.

2 Prosedyrer for gjennomføring

Multiconsult utfører sine laboratorieundersøkelser i henhold til Norsk standard NS 8000-serien og

relevante ISO-standarder, samt vår interne laboratoriehåndbok som er basert på disse. En oversikt

over gjeldende standarder er vist i vedlegg 1.

Gjennomføringen av oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem.

Systemet er bygget opp med prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-

EN ISO 9000:2000.

3 Kommentarer til utførte undersøkelser

Laboratorieundersøkelsen er utført i henhold til avtalt omfang med følgende kommentarer:

001 10.05.2017 Rapport opprettet Trude Kirknes- Vidar Tondervik Anders Gylland
Gloppestad

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

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



418750 Stormyra, Fauske multiconsult.no

Laboratorierapport

Undersøkelse Merknad/avvik

Rutine 5 stk.54 mm sylinderprøver til rutineundersøkelse. 2 av prøvene i hull 5 var noe

forstyrret utvendig, derfor er uforstyrret konusresultater er noe usikre.

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

Tegningsliste
418750-RIG-TEG-10 til 11

418750-RIG-TEG-20 til 24

Geotekniske data

Resultater fra enaksforsøk

Vedlegg
1. Metodestandarder og retningslinjer-laboratorieundersøkelser

418750-RIG-RAP-1 10. mai 2017 / Revisjon 00 Side 2 av2



RESULTATER FRA LABORATORIEUNDERSØKELSER

Oppdragsnr.: 418750

MulnconsultOppdrags navn.: Stormyra, Fauske

Oppdragsgiver.: VCO Consulting

Borhull nr: 2 Dybde: 2-15
Tatt opp: 02.05.2017 Borbok: Digital Utarbeidet av: Grete Olaussen/Guro Ørbech

Kote: G.V.: Gyldig fra/ versjon: 19.08.2016 / 03

Korndensitet (målt): Opptegningsmal (m): 20

Konus

: .,
-""' s., C Q.> z 110

a g ,. » : 5 !6 "CJ t S 9.,
C 0 "' 'oi o E .. 'oiii 9 "' ::, :I: ·;;;

"CJ % b ..:,: "CJ C s .,
"CJ E o % • ! .,;

Beskrivelse -.; .D C: .r:. s 5 5 ,. ::, > ; 6 ... C: IIJ

& ni C s C: s 5 G
::, .. 0 IIJ g 0 2C ,,. C: u t .., u:: r z t a..

z w cufc curfc St cuuc sf wp wl 0 0 , p n

% kN/m
2

kN/m
2

kN/m
1

% % % gjem
3

g/cm
l

%m

LEIRE, enk.meget tynne A 2,1 30,5 2,03 43

siltlag, B 2,4 29,0 33,0 8,6 4 29,9 14,4 1,98 45

en k. planterester C 2,5 32,4 24,0 8,1 3 1,98 45

D 2,3 44,0 8,9] 5 I

E '
.

LEIRE, homogen A 14,2 29,6 2,08 42

B 14,5 33,4 12,0 2,9 4 2,03 44

1 gruskorn C 14,6 29,3 1,94 46
(5cm*3cm*lcm) D 14,4 16,7 13,2

E 14,2 15,0 2,8j 5

A

B !
!

---

C

D

E
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B
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- --- f------------
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Utført av dato/Sign.: _ 1 av 3 Kontrollert Dato/Sign.: _



RESULTATER FRA LABORATORIEUNDERSØKELSER

Oppdragsnr.: 418750

MulticonsultOppdrags navn.: Stormyra, Fauske

Oppdragsgiver.: VCO Consulting

Borhull nr: 5 Dybde: 4-20

Tatt opp: 03.05.2017 Borbok: Digital Utarbeidet av: Grete Olaussen/Guro Ørbech

Kote: G.V.: Gyldig fra/ versjon: 19.08.2016 / 03

Korndensitet (målt): Opptegningsmal(m): 20

Konus
.,

3at

"'., C 0. - s> z .. .. .. -;;;- : 5 g&. 'O t = 9ii
.,

C 0 "' &. "' • .. åi :, :i: %..,
5 #

% -" 'O C s g 'O E o 5 E s ii
Beskrivelse "ii

.s:, C .s;;; C r :,  &. - .,
& s 5 3 C &. 5  5

3 ro 2 : 9  g a
0 "' • ;:;: :c z ... .,,

z w cufc curfc St cuuc sf wp wl 0 0 , p n

% kN/m
2

kN/m
2

kN/m
2

% % % gjem
3

g/cm
3

%m

LEIRE, enk.små gruskorn A 4,25 29,8 8,9 1,4 6 12,4 11,6 2,01 44

B 4,4 26,4 1,99 44
-·---

C 4,65 33,9 1,94 46
--·--

D 4,3 '

E 4,5 11,0 1,0 11

LEIRE, homogen A 14,3 27,9 8,3 0,8 10 10,6 10,4 1,98 44

B 14,4 25,5 1,93 46

C 14,6 7,2 0,6 12 1,85 48

D 14,7 36,2
--

E

KVIKKLEIRE, homogen A 19,1 34,0 1,98 46

B 19,3 33,8 1,95 47------

C 19,5 30,9 1,97 46

D 19,2 4,6 0,3 15 11 10,4

E 19,4 7,7 0,3 26
A .
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Utført av dato/Sign.: _ 1 av 3 Kontrollert Dato/Sign.: _



E
VANNINNHOLD OG SKJÆRFASTHET

TERRENGKOTE ......KONSISTENSGRENSER% P, a p Cu (kNI
s,

7 >
O a 2 3- 20 30 40 50 % 10 20 30 40 5000.

'
? 2.03 ! e P'ii'

5
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40 3
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PR= PRØVESERIE SYLINDER  KLASSIFISERT FELT T KONUS OMRØRT PRØVE

PP = POSEPR0VE o NA TURLICi VANNINNHOLD b ENAKS UFORST YRRET PRØVE-I W, FLYTEGRENSE V/KONUSFORSØKI PRØVESERIE SYLINDER
Øl ENAKS FORSTYRRET PRØVE

W, PLASTISITETSCiRENSE I POSEPRØVE s5 % TOYNING VED BRUDD
Oo GL ODET AP 'ii' KONUS UFORSTYRRET PRØVE St SENSITIVITET
Ps KORNDENSITET (VI KONUS FORSTYRRET PRØVE p DENSITET

Ø=ØDOMETERFORSØKP =PERMEABILITETSFORSØK K =KORNGRAOERING T =TREAKSIALFORSØK
Boringnr. Tegningens filnavn

GEOTEKNISKEDATA 2 418750-RIG-TEG-010_h2.dwg

VSO Consulting AS
I Borplannr.

Multi-1
Stormyra, Fauske Boret dato:

Grunnundersøkelser 02.05.2017 consult
Mu'tic n ult Dato 10.05.2017 TW1J111tlkontr. lab Kontrollert uodkjent
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VANNINNHOLD OG SKJÆRFASTHET
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Aksial tøyning, Ea(%)

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

G50: 0,14 MPa Tøyning: 13,16 %
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Aksial tøyning, i;a [%]

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

GSO: 0,26 MPa Tøyning: 14,39 %

!Tegningens filnavn
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MultiI 54,00 100,00
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Aksial tøyning, i;a (%]

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

GSO: 0,12 MPa Toyning: 11,60 %
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Aksial tøyning, Ea [%]

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

G50: 0,09 MPa Tøyning: 10,44 %
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Aksial tøyning, Ea [%]

E50: 0,26 Mpa l\tlaksimal skjærspenning: 10,95 kPa

G50: 0,09 MPa Tøyning: 10.44 %
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Geotekniske bilag
Oversikt over metodestandarder og retningslinjer Mulfconsult
METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER- LABORATORIEUNDERSØKELSER

Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og

klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende norske standarder

(NS) og referansedokumenter:

Norske standarder NS Tema

NS8000 (1982) Konsistensgrenser- terminologi

NS8001(1982) Stotflytegrense

NS802 (1982) Kon usflytegre nse

NS803 (1982) Plastisitetsgrense (utrullingsgrense)

NS8004 (1982) Svinngrense

NS8005 (1990) Kornfordelingsanalyse

NS8010 (1982) Jord - bestanddeler og struktur

NS8011 (1982) Densitet

NS8012 (1982) Korndensitet

NS8013 (1982) Vanninnhold

NS8014 (1982) Poretall, porøsitet og metningsgrad

NS8015 (1987) Skjærfasthet ved konusforsk

NS8016 (1987) Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk

NS8017 (1991) Ødometerforsøk, trinnvis belastning

NS8018 (1993) Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning

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

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

Statens vegvesen Håndbok 015 (2005) Laboratorieundersøkelser
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

IJoumalpostID: 10/6272 I
Arkiv sakID.: 02/585 ISaksbehandler: Jan Erik Johansen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret

Sak nr.: 004/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG Dato: 18.01.2011
004/11 KOMMUNESTYRE 03.02.2011

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - RULLERING

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

Sammendrag:

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

Kommunestyret er ansvarlig myndig og skal gjøre endelig vedtak i prosessen. Planutvalget er
styringsgruppei dette kommuneplanarbeidet.

Det er oppnevnt en administrativ prosjektgruppe som har ansvar for gjennomføring av
rulleringen.

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

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

Det er første gang hele arealdelen i kommuneplanen er gjenstand for rullering ved at alle
ovennevnte planer skal rulleres.

I hovedplanen ligger det fortsatt 2 tiltenkte delplanområder som ikke er ferdigstilt. Det er
området Strømsnes/Fumes i Valnesfjord og området Skysselvika/Leivset.



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

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

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

Erfaringsmessig oppleves gjeldende arealplan som tilfredsstillende. Det er gitt  få
dispensasjoner og den er et godt verktøy for saksbehandling der både administrasjon og
politikere føler eierskap.

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

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

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven av I .april 2005,
§ 2b, skal nye områder til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel behandles etter
forskriften. KU-forskriften krever at det utarbeides et forslag til planprogram tidligst mulig i
prosessen.

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

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

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

• Hvorledes stanse den negative befolkningsutviklingen i Fauske

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

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

Forslag til nye fremtidige boligområder fremkommer i vedlagt planbeskrivelse og reviderte
plankart.



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

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

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

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

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

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

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

INNSTILLING:

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

PLUT-043/09 VEDTAK- 09.06.2009

Enhetsleder plan/utvikling orienterte og framla kart.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

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

NYE OPPLYSNINGER I  SAKEN

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

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

Innsigelse fra Fylkesmannen  i  Nordland er som følger:



Innledning
Arbeidet med revidering av arealplanen og delplaner synes ha gjennomgått en omfattende
prosess i kommunen. Gode area/planprosesser og interesseavveininger på et overordnet nivå
vil kunne bidra til forutsigbarhet i enkeltsaksbehandling og styrke rettsikkerheten.

Fylkesmannen mener det er positivt at Fauske kommune benytter temakart i forbindelse med
area/planleggingen. Det er viktig at temakartene vurderes fortløpende for @sikre at det
legges til grunn oppdaterte temakart. Når det gjelder oppsettet kunne det medfordel ha vært
foretatt en tydeligere inndeling mellom arealplanen og de ulike delplanene.

Innsigelser
Angående frist for å komme med innspill, eventuelt fremme innsigelse til planforslaget, vises
til møtet mellom Fauske kommune, Nordland.fylkeskommune og Fylkesmannen den 28.09.2009.
Fylkesmannen forstod møtet slik at det ikke foreligger noen frist for uttalelse til planen, blant
annet fordi kommunen vil vurdere deler av planenfør et endeligforslag legges til høring.

I dette brev fremmer Fylkesmannen flere innsigelser til planforslaget. Fylkesmannen er
imidlertid innforstått med at kommunen vil foreta enkelte endringer av planen før den sendes
på ny høring. Innsigelsene vil kunne trekkes der grunnlaget for innsigelse endres eller tas ut
av planen. Selv om dette ikke kommunens endelige planforslag, fremmer Fylkesmannen
innsigelsene nå, for ordens skyld.

Slik planen nå foreligger fremmer Fylkesmannen innsigelse til':
1 lnnsigelsesmyndigheten på landbruksområdet ligger til Fylkeslandbruksstyret, og denne
delen av innsigelsenfremmes medforbehold om at Fylkeslandbruksstyret gir tilslutning. I
brev av 21.02.06 er Statens Landbruksforvaltning (SLF) gitt innsigelsesmyndighet i de saker
der Fylkeslandbruksstyret velger å se bort fra Fylkesmannens innstilling om innsigelse.
Fylkesmannen oversender, i tråd med saksbehandlingsreglene, kopi av innsigelsen til SLF i
forkant av Fylkeslandbruksstyrets møte. SLF har 2 uker på å fremme innsigelse etter et
eventuelt vedtak om ikke å stadfeste Fylkesmannens innstilling på innsigelse.

LNF-BC4
LNF-B6
B6, B7 og B8- Leivsethogda
H5 Nes i Valnesfjord
B5 Valnesfjord ved skolen
B35 Vestmyra
B40 Husmorskolen og tilleggende dyrkamark

Begrunnelser

LNF-BC4
LNF- området med bestemme/ser om spredt bebyggelse av boliger og fritidsboliger er
lokalisert i nærheten av Fauskeeidet naturreservat.

Formålet medfredningen av Fauskeeidet er bevare et produktivt og artsrikt
våtmarksområde og et vakkert landskapsområde, spesielt av hensyn til det varierte
plantelivet og et særdeles rikt og interessant fugleliv., jf kap. Ill i forskrift av 16. I 2.83 om
fredning for Fauskeeidet naturreservat. Ornitologiske registreringer viser at Fauskeeidet



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

Nedbygging, bruk og bruksendring av arealer regnes som den største trusselen mot det
biologiske mangfoldet i Norge. Selv om det legges opp til en begrenset utbyggingen av
området, vil forstyrrelsene ovenfor fuglefaunaen som følge av ytterligere utbygging av
boliger og fritidsboliger øke. Fylkesmannen er kritisk til den foreslåtte arealdisponeringen
ettersom utbygging kan forårsake ytterligere press mot sårbare naturverdier. Det framgår
av St.mid. nr. 26 (2006-2007) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og
Miljøverndepartementets veileder T-1450 om planlegging av fritidsbebygge/se at utbygging
ikke bør skje i ""neromrader til nasjonalparker eller landskapsvernområder der
hyttebygging vil gi press mot sårbare naturverdier"  "

LNF-B6
Forslaget åpner for spredt bebyggelse av fem boliger. Tortenlia  -  Rugås er i DNs naturbase
registrert som lokalt viktig kalkfuruskog. Lokaliteten inntar nærmest en mellomstilling
mellom kalkfuruskog og lågurtfuruskog. Lia er jevnt overrislet, og gir et noe fuktigere preg av
kalkfuruskogen enn de øvrige områdene i Fauske. Området framviser en interessant
mosaikk med rike bjorkeskoger, rikmyrfragmenter, overrislede berg og fuktig kalkfuruskog.

Den fuktige kalkfuruskogen utgjør en suppleringslokalitet til de større og mer
sammenhengende kalkfuruskogene. Tilsvarende fuktig utforming er lite representert i
Salten, og lokaliteten som helhet er verneverdig. Følgelig må avgrensingen av LNF-B6
justeres, slik at inngrep i kalkfuruskogen unngås, jfr. figur 1. Det vises i denne sammenheng
til § 4 i Lov av 19. 06. 09 om forvaltning av naturens mangfold, hvor det
påpekes at mangfoldet av naturtyper skal ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde
og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte
naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så
langt det anses rimelig.

p

.
Figur I. Etter Fylkesmannens vurdering bør inngrep i kalkfuruskogen unngås. Det.fremmes
derfor innsigelse til området skravert rødt.

B6, B7 og B8- Leivsethogda



Området som er planlagt utlagt som byggeområde for boliger er lokalisert ca. sju kilometer
utenfor Fauske sentrum. Det framgår av KU at fortetting her vil generere mer støy internt i
boligområdet enn hva som er situasjonen i dag. Utredningen sier ingenting om okt forurensing
som følge av fortetting i et område som baserer seg på en bi/basert transportløsning til ogfra
sentrum. Utredningen har heller ikke gått inn på forhold knyttet til kollektivtilbudet i
angjeldende område.

Det framgår av nasjonale area/politiske føringer at arealpolitikken både nasjonalt og lokalt
skal legge til rette for redusert utslipp av klimagasser. En bedre samordnet areal- og
transportpolitikk er en forutsetning for afa til en mer miljøvennlig bytransport og bedre
bymiljø. Det er fra sentralt hold framsatt signaler om d oke andelen som reiser med
kollektivtransport, bruker sykkel eller går på bekostning av bruk av personbil, ifr St.mld. nr.
16 (2008-2009) Nasjonal Transportplan 2010-2019. For å unngå utvikling av areal- og
transportkrevende utbyggingsmønstre må det legges opp til en mer effektiv arealutnyttelse,
fortetting og gjenbruk av tidligere utbygde arealer. Kommunen må følgeligfokusere sterkere
pa arealplanlegging som reduserer behovet for bruk av personbil i og rundt byene, og
tilrettelegge for kollektivtransport, syklister og gående.

Det synes ikke som det er prekært behov for en betydelig liberal utvidelse av byen. Dette med
bakgrunn i at folkemengden i Fauske p.t. tendenserer mot å ha stabilisert seg på 9500, noe
som i framskrevet befolkningsutvikling 2010-2030 er prognosert til @vedvare (Statistisk
sentralbyrå). Kommunen bør med bakgrunn i dette soke a lose etterspørselen av boliger
innenfor eller i umiddelbar nærhet til eksisterende byområde.

Fylkesmannen kan vanskelig se at utbygging av angjeldende område vil ivareta strategien
framsatt i den nasjonale transportplanen. Ettersom det er relativt store tilgjengelige areal
nærmere sentrum, bør byutviklingen kunne konsentreres. Dette vil i større grad ivareta
hensynet til en kompakt by og reduksjon av transportkostnader og klimautslipp.

H5 Nes i Valnesfjord
Økt ferdsel i området er i konflikt med landbruksinteressene på landbruksområdene på
neset. Dette vil ikke bare bli konflikt med landbruksinteresser, men også med brukere som i
dag bruker området til friluftsformål, fordi konfliktnivået med landbruket øker og
strandsonen privatiseres. Det fremgår av planens konsekvensutredning at flere vil få tilgang
til et unikt område, og arealdisponeringen er i henhold til kommunens vurdering ansett a gi
små positive konsekvenser for friluftslivet. Fylkesmannen deler ikke kommunens vurdering.

Området er antagelig dyrkbart slik områdene rundt er. Grunnen til at dette området ikke er
dyrket opp er at det tidligere ble brukt av Forsvaret. Nå kan området dyrkes opp. Landbruket
i Fauske står ikke så veldig sterkt i dag. Landbruket er for en stor del preget av
fragmentering. Valnesfjord fremstår imidlertid som et kjerneområdefor landbruk i
kommunen der dyrkamark og beiteland på Nes står sentralt i driften av flere gårdsbruk. Det
er liten tilgang på alternative beiteområder. Heller enn d satse på en hytteutbygging som vil
skape konflikter, bør kommunen satse på tiltak som styrker enkeltbruk og landbruksmiljøet i
Valnesfjord generelt. Grunneiere som driver landbruk i området har vært i kontakt med
Fylkesmannen angående denne saken.

I henhold til Jord/ova fra 1995 §9/ørste ledd er det ikke adgang til å bygge ned dyrkbar
mark Det står at: "Dyrka jord ma ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikle på
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert egna til



jordbruksproduksjon i.framtida". Når kommunen skal vurdere alternativ bruk av områder
som er egnet til landbruksformål, bør kommunen legge til grunn regjeringens skjerpede
holdning til jordvern. Brevet Vern om Jorda og kulturlandskapet  -  kommunens ansvar
innenfor nasionale ml ble sendt ut som et felles brev fra Landbruks- og matdepartementet
og Miljøverndepartementet den 21.02.2006 til alle kommunene, fylkeskommunene,
fylkeslandbruksstyrene og.fylkesmennene. Der står det at kommunene, gjennom
kommuneplanarbeidet, har ansvaret for blant annet asikre at våre etterkommere også skal
kunne dyrke egen mat pa egen jord. I Riksrevisionens undersokelse av berekraftig
arealplanlegging og arealdisponering i Norge. Rapport 3: 11 (2006-2007), kommer det fram
at utviklingen når det gjelder nedbygging er urovekkende. Det er et mål å "bevare et
levende landbruk og et levende jordbruks/ands/cap i hele landet" ifølge St. meld. Nr. 26
(2006-2007) Rikets miliopolitikk og rikets miliotilstand kapittel 5.3.2. Et mal for jordvern er
å halvere omdisponeringen av dyrka mark innen 20 10,i henhold til den samme meldingen.

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

B35 Vestmyra
Deler av dette byggeområdet er lagt på fulldyrkajord og eksisterende gårdsbebyggelse. Det
er ikke adgang til å bygge ned slike arealer i henhold til jordvernhensyn som beskrevet
over. Grensene for utbyggingsområdet bør justeres slik at dyrkamark ikke inngår og slik at
framtidig bebyggelse ikke blir til utilbørlig hinder for landbruksdrift.

B40 Husmorskolen og tilleggende dyr kamark
Fylkesmannen stiller seg i utgangspunktet ikke positiv til at bygningsmassen til den tidligere
husmorskolen blir kategorisert som byggeområde og ikke LNF-omrade. Husmorskolen var fra
gammelt av knyttet til gårdsdrift. Endringen vil føre til at LNFomradene blir liggende uten
noen våningshus og uten driftsbygninger. Det strider med landbrukshensyn og etablert praksis i
delingssaker. Fylkesmannen ser imidlertid at det kan fins vektige argumenter for at
skolebygningene viderebrukes utenfor landbruket. Fylkesmannen ber om at det blir vurdert å la
våningshus og driftsbygninger sørvest for den tidligere skolebygningen følge med LNF-område
sammen med det ovrige LNF-omrdet. Et alternativ er at Fylkeskommunen selger arealene i
LNF-omradet til et bruk som er i drift.

Fylkesmannen vil fremme innsigelse til at en teig med dyrkamark sør for den tidligere skolen
legges ut for utbygging. Det er ikke adgang til å bygge ned slike arealer i henhold til
jordvernhensyn som beskrevet over. Området er imidlertid lagt ut som byggeområde også i
gjeldende kommuneplanfor Fauske kommune. Fylkesmannen er av den oppfatning at området
bør tilbakeføres til landbruksformål fordi området er egnet til landbruksdrift. En gårdbruker i
området har meldt sin interesse for a innlemme arealene i sin drift. Området er ikke utbygd. I
denne forbindelse vil Fylkesmannen vise til at en lignende sak: Fylkesmannen i Telemark
fremmet innsigelse til et boligområde på Ajer som også var byggeområde i gjeldene plan. Også
her var den gjeldende planen yngre enn 10 år. Fylkesmannen i Telemark hevdet at
kategorisering som byggeområde burde revurderes på bakgrunn av at jordvernet er blitt
innskjerpet i tiden som er gått siden gjeldende plan ble vedtatt. Miljøverndepartementet
avgjorde saken 30.03.2009. Miljøverndepartementet støttet Fylkesmannens innsigelse til
fortsatt byggeområde på disse arealene, begrunnet i innskjerpet Jordvern."



Innsigelse er stadfestet av Nordland Fylkeslandbruksstyre i møte den 18.12.09.

Innsigelse fra Fiskeridirektoratet region Nordland er som følger:

"  Kommunens arealplan skal tilrettelegge for næringsaktivitet i kystsonen, samtidig som den
skal konfliktavklare arealbruken mellom de forskjellige brukerinteressene. Fauske kommune
har en forholdsvis liten kystsone. Det foregår likevel en betydelig næringsaktivitet innenfor
havbruk i kommunens kystsone iform av oppdrett av laks og torsk. I Fauske kommune er det
registrert 16 yrkesfiskere og 6 fiskefartøy. Fiskeridirektoratet region Nordland mener det er
viktig at kommunen i sitt planarbeid avklarer arealdisponeringen i kystsonen både med tanke
på eksisterende virksomhet og på mulighetene for utvikling og vekst i planperioden.

I.  Fiskeri

Fiskeridirektoratet foretok i 2004 registrering av fiskeinteressene i kommunens kystsone. Av
disse registreringene framgår det fiskeområder for torsk,sei og hyse i Klungsetvika, i
Valnesfjord og i Fauskevika. Disse registreringene framgår også av kommunens temakart til
arealplanen. I tillegg er det registrert ett reketrålfelt i fjorden mellom Skjerstad og
Valnesfjord. Dette feltet strekker seg innover fjorden til tvers av Breivik/Holstad. På
kommunens temakart er det i tillegg registrert fiskefelt for kveite i hele fjorden (midtfjords).

Viktige områder for fiskeri ( fiskeområder, gyteområder, låssettingsplasser) bør som
hovedregel avsettes som enbruks fiskeområder i plankartet, dette for d understreke områdenes
betydningfor fiskeriene. /forslaget til arealplan er disse områdene kategorisert som
jlerbruksområder der også fiskeri er med ( FFFN ).

2. Havbruk

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

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

Hundholmen  er i dag benyttet til oppdrett av torsk. Anlegget ligger i A-område.
Fortøyningene strekker seg ut i FFFN-område. A-området må utvides til omfatte
fortøyningsarealet, eventuelt at det avsettes etjlerbruksområde FFFNA utenfor A-området
for å oppfange fortøyningsarealet. Dette området må ikke gjøres så stort at det kommer i
konflikt med reketrålfeltet.

I kommunensforslag til arealplan er det avsatt en del nye A-områder med tanke på
.framtidig oppdrettsvirksomhet. Disse områdene må i plansammenheng konfliktavklares i
forhold til andre bruke-/verneinteresser. Fiskeridirektoratet skal som statlig sektororgan se til



at rammebetingelsene for en bærekraftig og lønnsom fiskeri- og havbruksnæring blir ivaretatt
i planarbeidet. Ut fra registrerte opplysninger om fiskeriaktivitet, kan vi ikke se at noen av
disse områdene kommer i konflikt medfiskerinæringens interesser i området. Settfra
havbruksnæringens behov for fleksibilitet og forutsigbarhet bør de nye områdene gjøres så
store at virksomhet kan etableres uten å måtte søke om dispensasjon fra planenfor
plassering av anlegg og fortøyninger.

3. Restarealer

Kommunens sjøarealer som ikke er avsatt til akvakultur eller jlerbruksområder der også
akvakultur er med, er avsatt til FFFN-områder i planforslaget. Vikan ikke se at det er gitt
begrunnelse for å utelukke akvakultur fra disse områdene. I utgangspunktet mener vi derfor at
disse områdene bør være up/anlagte eller avsatt til flerbruk der også akvakultur er med.

4. Innsigelse til planen

Fiskeridirektoratet region Nordland gir med dette innsigelse til Fauske kommunes
arealplan sjø med følgende begrunne/se :

Områder avsatt til akvakultur i arealplanens sjødel, både områder der det i dag er
havbruksvirksomhet og nye områder, må være tilstrekkelig store til også å inkludere
an/eggenes fortøyningssystemer. Alternativt ma fortoyningsarealet vere flerbruksområde
der også akvakultur (A) er med. Områdene kan, der det synes hensiktsmessig, planlegges
vertikalt i vannsøyla slik at en får inkludert fortøyningene under overflaten.
Vianbefaler kommunen å ta kontakt med oppdretterne i kommunen for afa kartlagt

fortoyningssystemene til eksisterende anlegg."

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

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

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

Med bakgrunn i innsigelsene og øvrige uttalelser ved offentlig ettersyn er følgende
endringer foreslått i revidert plan:

INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN ER VURDERT PÅ FØLGENDE MÅTE:

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



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

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

Sett i forhold til dagens aktivitet i området har rådmannen problemer med å se at foreslått
arealdisponering i LNF-BC4 vil forårsake ytterligere press mot de sårbare naturverdier av
vesentlig betydning.
Rådmannen anbefaler å opprettholde LNF-BC4 i ny høring.

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

B6, B7 og B8 - Leivsethogda
Rådmannen anbefaler åta innsigelse til følge ved at områdene B6, B7 og B8 stort sett utgår.
B6 utgår i sin helhet. B7 (ca. 1,5 daa) innlemmes i eksisterende byggeområde B10. Av B8
opprettholdes et område ( ca. 40m bredde) for fremtidig bebyggelse sørøst for eksisterende
adkomstveg (Krykkja). Området har benevnelsen 86 i revidert plan til offentlig ettersyn.

HS Nes i Valnesfjord
I tillegg til innsigelse fra Fylkesmannen fremkommer det protester fra Nedre Valnesfjord
grunneierlag, Salten friluftsråd, Fauske senterparti, Fauske- og Sørfold Bondelag, Fauske- og
Sørfold Bonde- og Småbrukarlag, Gårdbrukere og beboere på Nes (7 stk.) og Bjørg og Frants
Kristiansen.

Rådmannen stiller derfor spørsmål om HS fortsatt skal ligge inne i planforslaget ved ny
høring.
Det er ikke fremkommet nye opplysninger av betydning for saken som ikke er vurdert av
fylkesmannen.
Rådmannen anbefaler at HS tas ut av planforslaget.

B5
Landbruksmyndigheten i kommunen har vurdert området som arronderingsmessig lite egnet
som landbruksareal. Nabobruk i drift har ikke vist interesse for dette arealet. Arealet på ca. 4,4
daa er fradelt til boligformål. Området ligger mellom dagens rv.80 og eksisterende
boligbebyggelse og er avskåret av felles adkomstveg på nordsiden og skolevegen på sørsiden.

I mai 2009 ble varsel om regulering annonsert av grunneier på arealet 85. Hensikten med
planarbeidet er legge til rette for boliger, adkomstveg og parkering.

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



Rådmannen anbefaler å opprettholde 85 i ny høring.

835 Vestmyra
Området ligger på noe fulldyrka jord, og med bakgrunn i innsigelse anbefaler rådmannen at
835 justeres slik at dyrkamark som inngår i dette arealet reduseres.
Det inngår ikke gårdsbebyggelse relatert til landbruksdrift i 835.
Justert i revidert plan til offentlig ettersyn.

840 Husmorskolen og tilliggende dyrkamark
Rådmannen anbefaler her åta innsigelse til følge. Bare området for selve skolebygningen
opprettholdes som byggeomr&de - boliger. For øvrig justert i revidert plan til offentlig
ettersyn.

INNSIGELSE FRA FISKERIDIREKTORATET ER VURDERT PÅ FØLGENDE MÅTE:

A1 - Hundholmen
Området Al og FFFNA-1 er ytterligere redusert. For å muliggjøre fortøyning av anlegget er
det tatt høyde for eksisterende fortøyninger og hele fortøyningsarealet har fått benevnelsen A-
25. Det betyr at planleggingen er gjort i 2 nivå og det innebærer at vannsøyla dypere enn 25
meter kan disponeres til akvakultur (fortøyninger). I vannsøyla over 25 meter skal det ikke
være utstyr for akvakulturanlegg, dvs. FFFN-område. Det er tatt hensyn til reketrålfelt i dette
området. Justert i revidert plan til offentlig ettersyn.

I bestemmelser/retningslinjer til planen innlemmes nytt pkt., under pkt. 5 --Omrader i sjø, med
følgende ordlyd: Arealbruken i A-25  -  omradene: A-25 viser arealer som skal nyttes til
fortøyninger. Utfra andre brukerinteresser er områdene delt med hensyn til overflate og areal
under overflaten;fra 25 meter til havbunnen. Dvs.fortøyninger i A-25  -  områdene skal
minimum ligge 25 meter under overflaten. Overflaten er FFFN-område.

A5 - Skysselvik og Leivsethamran
Hele dette området (A3, A4, A5, A6 og FFFNA-4) er redusert og erstattet med to nye A og
FFFNA-områder. Dette er gjort i samråd med Wenberg Fiskeoppdrett AS og er tilpasset
dagens aktivitet i området. I denne sammenheng er det også her tatt inn fortøyningsområder
(A-25) som tar høyde for eksisterende og fremtidige behov. Justert i revidert plan til offentlig
ettersyn.

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

Siden kystsoneplanen ble vedtatt i 200 I er det i området A 7 ikke registrert interesse for
oppdrettsvirksomhet. Rådmannen erfarer at hovedgrunnen til dette er at arealet er svært
vindutsatt (østavind) og har marginale dybdeforhold. Rådmannen anbefaler derfor at A 7 og
FFFNA-5 tas ut av planen.

ØVRIGE ENDRINGER I REVIDERT PLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN



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

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

Rådmannen anbefaler å ta oppfordringen til etteretning og velger å vise fremtidig trase som en
veiledende opplysning som ikke vil være juridisk bindende i forhold til arealbruk.
Traseen legges i hovedsak i nærføring med E6 helt til grense mot Sørfold kommune. Sørfold
kommune har signalisert at de ønsker å koordinere sin presentasjon i kommuneplanens
arealdel dersom traseen tas inn i Fauske.

En fremtidig jernbanetrase ut fra Fauske stasjonsområde videre nordover er i plankartet vist
med 2 alternativ:

• JT1 - trase legges vest for Liosen og Søbbesva industriområde. I planforslaget er
arealformålet her i hovedsak LNF-A.

• JT2 -- trase legges i nærf øring med dagens bru over E6 og videre nordover langs
Løvgavlveien. Videre sammenfallende med trase mot Sørfold.

I kommunedelplan for Langvatnet 2 (Sulitjelma) er eksisterende skoleområde vist som
Byggeomrde - offentlige bygninger (05, 06).

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

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

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

Med denne bakgrunn anbefaler rådmannen at Byggeområde 05 og 06 i kommunedelplan for
Langvatnet 2 opprettholdes. I tillegg anbefales en liten utvidelse av dette arealet (ca. 3,5 daa),
i hovedsak ned mot rv.830.
Vedtak i plan- og utviklingsutvalget av 02.09.04, sak 081/04, utgår.

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

Rådmannen vurderer en utvidelse av eksisterende fremtidig forretnings-lindustri område (F /1)
på nordsiden av E6 i forlengelse av eksisterende F/15-område mot Tortenlivegen som mest
naturlig.



Foreslår derfor en utvidelse av eksisterende F/15-område med ca. 200 daa. Vist i revidert plan
til offentlig ettersyn.

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

Område:

Forslag:
Beskrivelse:

Planstatus:

Vedrørende areal (markert med rødt) på nordsiden av E6 i forlengelse av
eksisterende Fli-område mot Tortenlivegen. Del av gnr.103 bnr.1, 2, 3, 4, 5, 41,
46, 49, 52, 135 og 1519.
Fremtidig forretning/industri-område.
Området på ca. 200 daa ligger langs E6 og er et myrområde (Stormyra).
Berører ikke dyrka jord og det er ikke nevneverdig med skog på området.
LNF-område i kommunedelplan for Fauske sentrum-del I.



Tema Verdi Konsekvens Kommentar
Miljo- og naturressurser
Naturverdier, biologisk * -1 Myrområde. Ingen kjente forekomster av
mangfold verdi.
Jord- og skogbruksressurser 0 Ingen konsekvenser.
Reindrift ** -1 Det må etableres en passasje for reinflyttelei

gjennom etablert granplantefelt nord for
foreslått byggeområde.

Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjente funn i området. Vernestatus
uavklart. Avklares i reguleringsplan.

Forurensning og støy j -1 Området ligger opp mot E6. Avklares i
reguleringsplanen.

Andre miljøkonsekvenser Ingen kjente.
Samfunn
Helse * 0
Friluftsliv og rekreasjon j 0
Universell utforming * +l Flatt terreng. Muliggjør universell

utforming.
Barn og unge * 0 Ingen konsekvenser.
Samfunnssikkerhet (flom, * -1 I reguleringsplan settes det krav om
skred, erosjon m.v.) geoteknisk vurdering før byggetillatelse kan



gis.
Trafikksikkerhet j -1 I gjeldende kommunedelplan for Fauske

sentrum-del I er det godkjent felles
avkjøring mot E6 fra dette området. For
byggeområdet er det satt krav om
reguleringsplan før tiltak kan iverksettes. I
en slik plan kan også mer konkret avkjørsel
mot E6 avklares.

Vurdering:Området anses som velegnet for utvidelse av forretnings-/kontorområde. Eventuelle
problemstillinger (KU-vurdering) avklares i reguleringsplan.
Konklusjon:Området avsettes til forretnings-/kontorområde.

Risiko- og sårbarhetsvurdering av del av FII 5

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

Vurderingen gjøres på et overordnet nivå tilpasset kommuneplannivå for å gi grunnlag for
sikker arealforvaltning i forhold til planlagte utbyggingsområder. Den skal kunne avdekke
områder som ikke bør avsettes som utbyggingsområder pga. risiko.

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

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

NATUR- OG MILJØFORHOLD
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering
Jord-/leire-/løsmasseskred Nei
Kvikkleire, ustadige Ja Området består av myr over leire. Kan ha ustadige grunnforhold.
grunnforhold Krav om geoteknisk vurdering vil komme i reguleringsplan.
Steinras, steinsprang Nei

ls-I snøskred Nei
Kjente historiske skred, Nei
utbredelse
Flomfare Nei Lite sannsynlig. Vil avklares i samr&d med NVE i reguleringsplan.
Springflo Nei
Flomsonekart, historiske Nei
flomniv&
Sterkt vindutsatt, storm/orkan Nei
etc.
Mye nedbør Nei
Store snomengder Nei
Radon Nei Faren for radonstråling fra grunn vurderes i utgangspunktet ut fra

tolkningskart for radioaktiv stråling fra berggrunnen i Nordland
fylke, utarbeidet av NGU i samarbeid med Nordland
fylkeskommune ( 1998).
Her fremgår det at over 90% av kommunens areal vurderes til
vanlig str&ling
Det finnes enkle og relativt rimelige grep som kan gjøres for å fft
bukt på radonproblemet. Dette er først og fremst knyttet til boliger.



IAnnet. .. [Nei

DRIKKEVANN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER
Forhold/uønskede hendelse Ja/Nei Vurdering
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, Nei
næring /industri, infrastruktur etc.) i nærheten av:

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

Vurdere ndv. tiltak, bndlegging etc.

VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering
Brann/eksplosjon ved industrianlegg Nei
Kiemikalieutslip o.a. forurensning Nei
Olje-/gassanlegg Nei
Lagringsplass for farlige stoffer for Nei
eksempel industrianlegg, havner,
bensinstasjoner, radioaktiv lagring,
sprengstoff
Høyspentledninger Ja Arealet berøres av høyspentlinjer. Denne problemstillingen

avklares i reguleringsplan.
Anlegg for deponering og Nei
destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare fra div. installasjoner Nei
Gamle fyllplasser Nei
Forurenset grunn og sjøsedimenter, Nei
endret bruk av gamle industritomter
Militære og sivile skytefelt Nei
Dumoeområder i sjø Nei

INFRASTRUKTUR
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering
Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser Nei Byggeområdet ligger i nærføring med dagens E6.
som kan inntreffe på nærliggende I reguleringsplan til området vil gjeldende byggeavstander
transportårer utgjøre en risiko for mot veg etableres. En utilsiktet/ukontrollert hendelse på veg
området? vurderes derfor ikkeå utgjøre noen risiko for de planlagte

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

Veger med mye transport av farlig gods Nei
Ulykkesbelastede veger Nei
Støysoner ved infrastruktur Nei

STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKTER
Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og
d rf b h d' de or ør a en grun 1g vur enng.
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering
Sykehus/helseinstitusjon Nei
Sykehus/omsorgsinstitusjon Nei
Skole/barnehage Nei



Flyplass Nei
Viktig veil/jernbane Nei
Jembanestasion/bussterminal Nei
Havn Nei
Vannverk/kraftverk Nei
Undervannsledninger/kabler Nei
Bru/demning Nei

Det konkluderes det med at det ikke finnes kjente forhold/hendelser, verken naturlige eller

menneskeskapte, som åpenbart virker inn på arealbruken i det planlagte byggeområdet.

Båndlegging (nedslagsfelt for drikkevann) for Øvre Valnesfjord og Fauskeeidet tas ut av

plank.artet. Disse vannverkene er fortsatt reservevannkilde men evnt. bruk av disse i en slik

sammenheng vil medføre kokevarsel.

Båndlegging av nedbørsfeltet til Dajavatnet vurderer rådmannen også kan tas ut av plank.artet.

Dette med henvisning til kommunestyrevedtak den 11.02.99, sak 6/99. Pkt. 1 i dette vedtak

lyder slik: Klausuleringsbestemmelse i "nærområdet" i nedbørsfeltet til Dajavatnet, vedlegg

5, utgår.
I forbindelse med utbygging av Sulitjelma Fjellandsby er det boret etter grunnvann og det er

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

båndlegging tas ut av plankartet.

Det er varslet oppstart på to reguleringsplaner som berører hytteområdet H 1. Den ene gjelder

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

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

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

vedrørende dette. Reindrifta viser til flyttelei og viktig beiteland i dette området og varsler

innsigelse på foreslått utvidelsene av H 1.
Med bakgrunn i dette vil ikke rådmannen anbefale at disse varslede områdeavgrensningene

legges inn i arealdelen. Dersom tiltakshaver vil gå videre med disse reguleringsplanene vil det

sannsynligvis bli satt krav om konsekvensutredning.
Rådmannen anbefaler likevel noen mindre utvidelser av Hl i omsøkte områder. Justert i

revidert plan til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen og Jernbaneverket anbefales følgende rekkefølgebestemmelse lagt inn i

bestemmelsenes pkt.1.3: / hytteområdet Hl (Nordvik-Kistrand) tillates ikke ytterligere
utbygging for rv.80 er ferdig utbedret i henhold til reguleringsplan for Sandvika - Sagelva

(vedtatt 2009).
Rådmannen anbefaler aetterkomme dette.

Med bakgrunn i innpill fra Statens vegvesen anbefaler rådmannen at det legges inn et nytt
område for Massedeponi (GS8) i Nordvik. Reguleringsplanen for rv.80 Sandvika - Sagelva
viser et masseoverskudd på ca. 50 000 m?. Det er i denne sammenheng at området ønskes

brukt til massedeponi. Arealet ligger nord for rv.80 og omfatter nederste del av det gamle

skiferbruddet. Området ligger i hovedsak på Fauske kommunes eiendom.
Før område GS8 evnt. tas i bruk må det utarbeides reguleringsplan for arealet.



Statskog påpeker at to eksisterende områder for Massedeponi/masseuttak ovenfor Fagerlia i
Sulitjelma bør markeres i plankartet. Rådmannen anbefaler at disse tas inn i plankartet. Det
nederste (GS9) er eksisterende massedeponi/masseuttak (sprengstein) etter kraftutbygging i
området. Det øverste (GS 10) er eksisterende masseuttak for grus.

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

NY INNSTILLING:

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

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

PLUT-004/10 VEDTAK- 26.01.2010

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

Det omforente utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN:

Med bakgrunn i PL UT-vedtak i møte 26.01.10, sak 004/10, velger rdmannen avise hvordan
innkomne innspill i første høringsrunde er vurdert. Vurderingen har resultert i foreliggende
plankart til ny høring.

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



OPPSUMMERING A V AREALINNSPILL VED 1. GANGS HØRING

Fylkesmannen i Nordland Leivset, Valnesfjord,
Fauske sentrum m.v.

Vedr. fremtidig bolig-og Innsigelse
fritidsbeb else.

X

2 Fiskeridirektoratet Region
Nordland

Fauske kommunes
k stsone, Sk erstadfiorden

Områder for Akvakultur m.v.. Innsigelse X

3 Nordland fylkeskommune Generelt hele kommunen. Planfaglig uttalelse. Merknader til Merknad
konsekvensutredningen.
Kulturminnevern.

X

4 Statens vegvesen Region
nord

Div. forhold vedr.
trafikksikkerhet rv. 80 og
E6, Kistrand, Nordvik og
Leivset.

Massedeponi Nordvik. I området Merknad
gamle skiferbrudd.

X

5 Sametin et Generelt hele kommunen. Forhold til samisk kulturminnevern. Merknad X
6 Reindriftsforvaltningen

Nordland
Områder for boliger og
fritidsbebyggelse. Områder
for spredt bolig- og
fritidsbeb else.

Forhold til Duokta reinbeitedistrikt Merknad
og Balvatn reinbeitedistrikt.

X

7 Norges vassdrags- og
ener idirektorat (NVE)

Generelt hele kommunen. Uttalelse vedr. vassdrag, energianlegg Merknad
o samfunnssikkerhet.

X

8 Kystverket Nordland Områder i sjø. Hvit sektor må holdes fri for Merknad
akvakulturanle i overflaten.

X

9 J em baneverket Div. forhold vedr. risiko
for ulykker langs jernbanen
i Nordvik o å Kistrand.

Forhold vedr. fremtidig Merknad
fritidsbebyggelse.

X

10 Rom Eiendom AS Kollektivknutepunkt i
området jernbanestasjonen.

Utnytte eksisterende jernbanestasjon Merknad
til et kollektivknutepunkt. I tråd med

· eldende areal lanstatus men det må

X



utarbeides reguleringsplan for
"Fauske skysstasjon".

11 Bergvesenet Vurderinger på Presiseringer vedr. GS-områder i Merknad X
råstoffutvinning og plank.artet.
massedeponi/fylling i
kommunen.

12 Bodø kommune Generelt hele kommunen. Ingen merknader. Uttalelse X
13 Forsvarsbygg Generelt hele kommunen. Ingen merknader. Uttalelse X
14 Nordland fylkes fiskarlag Områder i sjø. Foreslår at Al og A2 tas ut av Merknad X

plank.artet.
Rådmannens vurdering:
Utgangspunkt er videreføring av
gjeldende kystsoneplan.med
justeringer som vist i plank.art til ny
horing.

15 SKS Produksjon AS Installasjoner/inngrep Regulerte vann er vist i plank.art til ny Merknad X
knyttet til kraftverkene i høring.
Sulitjelmaområdet.

16 Aksjonsgruppa for Nord- Videreføring av Mulig fremtidig trase er vist (2 alt.) i Merknad X
Norgebanen v/Svein Amt jernbanetrase fra Fauske til plank.art som retningslinje.
Uhre Narvik.

17 Statskog SF 119/ Sulitjelma Nye GS-områder er lagt inn i Merknad X
I plank.art. Parkeringsområder ved

Kjeldvanskrysset og Skihytta er
justert i plank.artet.

18 Joakim Jamæs 119/ Beliggende ved Turistanlegg (T3) i gjeldende plan er Merknad X
318 Stortoppen/Otervatn i tatt ut i foreliggende rulleringsforslag.

Sulitjelma. Momenter vedr. kjøretillatelse er ikke
tema i arealplanprosessen. Øvrige
påpekninger lar seg vanskelig løse i
denne rulleringen.

19 A/S Salten Kartdata på 78/2, Ki strandområdet Etter møte med Merknad X



vegne av ldrid Torvik og 12 Reindriftsforvaltningen og Duokta
Leif Lindstrøm reinbeitedistrikt foreslås Hl (område

for fritidsbebyggelse) utvidet noe mot
nord.

20 Kosmo gårdsforening 62 Kosmo Rådmannen vurderer at området Merknad X
LNF-82 i rulleringsforslaget ivaretar
ønsket om fremtidig boligbebyggelse
på Kosmo.

21 Nedre Valnesfjord Hundholmen, Nes Fritidsbebyggelse på Nes vil skape Merknad X
grunneierlag stort konfliktpotensiale.

Rådmannen bemerker at H5 er
forslått endret til LNF-A.

22 Willy og Inge Jan Evjen 105/ Lund Ønsker vurdering av boligområde på Merknad X
2 ca. 23 daa. Arealet er frigitt av

landbruksmyndighetene (vedtak i
klagesak av 22.03.95) men som det
fremgår her krever utnyttelse til
boliger samtykke fra
planmyndighetene.
Rådmannen ser i utgangspunktet et
fremtidig potensiale i dette arealet.
Som påpekt i innsigelse fra
Fylkesmannen mangler kommunen
dokumentasjon på konkret behov for
nye boligområder i denne
planperioden, jf. innsigelse fra
Fylkesmannen på forslått fremtidig
boligbebyggelse på Leivset. I
gjeldende arealdel ligger det bl.a.
innenfor sentrumsområdet fremtidige
boligområder som ikke er tatt i bruk.
Området på Lund ligger ca. 4 km fra



Fauske sentrum og et nytt
boligområde vil ha behov for vei,
vann og avløp.
Etter en samlet vurdering anbefaler
rådmannen at saken tas opp ved neste
rullering av arealdelen og da sett i
sammenheng med revisjon av
kommuneplanens samfunnsdel (ny
plan- og bygningslov 01.07.09). Etter
den nye loven (kommunal
planstrategi) skal retningslinjer for
langsiktig arealbruk inngå som del av
strategien og danne basis for det mer
konkrete arbeidet med
kommuneplanens arealdel. Den
langsiktige arealstrategien skal vise
sammenhengen mellom framtidig
samfunnsutvikling og arealbruk.

23 Asle Evjen 105/ Lund Ønsker vurdering av boligområde på Merknad X
1 ca. 25 daa.

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

24 Einar Elvenes 43/2 Øynes Ønsker vurdering av boligområde på Merknad X
og4 Øynes.

Samme vurdering fra rådmannen som
i dok.nr.22.
Arealvurderinger i sjø fremkommer i
saken for øvrig.

25 Ole Henry Alvestad Lund, Øynes Ønsker vurdering av område for Merknad X
bolig-/fritidsbebyggelse.
Samme vurdering fra rådmannen som
i dok.nr.22.



Arealvurderinger i sjø fremkommer i
saken for øvrig.

26 Magne Andre Knurvik Lund, Øynes Ønsker vurdering av område for Merknad X
bolig-/fritidsbebyggelse.
Samme vurdering fra rådmannen som
i dok.nr.22.
Arealvurderinger i sjø fremkommer i
saken for øvrig.

27 Ben Inge Alvestad Lund, Øynes Ønsker vurdering av område for Merknad X
bolig-/fritidsbebyggelse.
Samme vurdering fra rådmannen som
i dok.nr.22.

28 Karl Christian Alvestad Lund, Øynes Ønsker vurdering av område for Merknad X
bolig-/fritidsbebyggelse.
Samme vurdering fra rådmannen som
i dok.nr.22.
Arealvurderinger i sjø fremkommer i
saken for øvrig.

29 Ann-Karin Alvestad Lund, Øynes Ønsker vurdering av område for Merknad X
bolig-/fritidsbebyggelse.
Samme vurdering fra rådmannen som
i dok.nr.22.
Arealvurderinger i sjø fremkommer i
saken for øvrig.

30 Felleslista v/Bjame Generelt hele kommunen. I områder for spredt bebyggelse er Merknad X
Eidissen det krav om at antall enheter skal

fastsettes.
Påpekte arealvurderinger i sjø og på
land fremkommer i saken for øvrig.
Plankart og bestemmelser vil bli
ajourført etter at planen er vedtatt.
Målet er at kommuneplanens areal

€€L 40099L08/ 1qe6-26/7-418-vee998e1 GP#9



skal ha en layout som fungerer både
som verktøy i kommunens
saksbehandling og være
tilgjengelig/retningsgivende for
kommunens innbyggere og øvrige
interesser.

31 Fauske Næringsforum Området Fauske sentrum. Foreliggende planforslag har i seg det Uttalelse X
meste som fremkommer i denne
uttalelsen. Mer konkret må dette løses
i fremtidige reguleringsplaner.

32 Grunneierne på gårdene Oppdrettsanlegg utenfor Krever at hele oppdrettsanlegget Merknad X
Nes, Vollan, Hestekker, Hestekker/Hundholmen utenfor Hundholmen fjernes,
Jodal og Hundholmen inkludert fortøyninger og
v/Finn R. Jensen fortøyningsf ester.

Rådmannen viser til at
arealvurderinger i sjø fremkommer i
saken for øvrig.

33 White Ocean Salten AS Oppdrettsanlegg for torsk Krever at avgrensningen av Al i Merknad X
v/Nils Rune Dahl utenfor Hundholmen. rulleringsforslaget skal tilbakeføres til

opprinnelig AS i gjeldende
kystsoneplan. Bakgrunnen er
mulighet for å søke om ny konsesjon
for torskeoppdrett i dette området.
Med bakgrunn i merknader som
fremkommer i høringsrunden og
"støyen" rundt manglende
vurdering/undersøkelse av
Skjerstadfjorden anbefaler
rådmannen å videreføre A 1 slik det
fremkommer i planforslaget.
Videre viser rådmannen til
arealvurderinger i sjø som

€ 48992108/- 1qe6-06L7-4419-bee999et\ 9#9



fremkommer i saken for øvrig.
34 Pedersen Janssons 83/ Leivset, "Krytja" Fremtidig boligområde langs vegen Merknad X

arkitekter AS v/Kyrre 55 'Krytja".
Pedersen m.fl. Etterkommet i planforslaget.

35 Fauske Modellflyklubb Stormyra på nordsiden av Trenger nytt område til Merknad X
v/Stig Bringslimark E6 mot Tortenliveien. modellflybane.

Rådmannen viser her til saksfremlegg
for øvrig der dette området er tiltenkt
som utvidelse av F/I5 (fremtidig
forretning-lindustri område).

36 Kristin og Lars Bjånes 104/ Eiendom til Ønsker å overta eiendommen som Merknad X
10 'Husmorskola? pa tilleggsjord til sin eiendom som er i

Erikstad. Eies av Nordland landbruksdrift. Må endres fra
fylkeskommune. boligformål til LNF-A.

Innsigelse fra Fylkesmannen i
Nordland setter bl.a. fokus på denne
problemstillingen. Rådmannen viser
derfor til saksfremlegg for øvrig der
innsigelsene er vurdert.

37 Fauske Båtforening Småbåthavna ved Areal som er markert i gjeldende Merknad X
v/Svein Arnt Uhre "Ankerske". arealplan gir ikke tilstrekkelig plass

til bølgedemper som er lagt ut og
mulig fremtidig bølgedemper.
Rådmannen vurderer at utlegging av
bølgedemper uansett vil være en
søknadsprosess koblet opp mot
eksisterende småbåthavn. Slik
planforslaget foreligger legger det
ingen hindringer for etablering av
fremtidig bølgedemper mot vind fra
sørøst.

38 SA Anlegg v/Sten A. 78/3 Nordvik Etterspør mulighet for uttak av skifer Merknad X
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Antonsen i området der eksisterende gamle
skiferbrudd ligger.
Området er foreslått utlagt til
masseuttak/-deponi, jf. merknad fra
Statens vegvesen Region nord
(dok.nr.4).

39 Fauske Senterparti Generelt hele kommunen. Fokus på konflikt tilstedeværende Merknad X
jordbruk og ny bolig-/
fritidsbebyggelse. Ivareta muligheten
for eventuell Nord-Norgebane.
Mye av dette ivaretatt i foreliggende
planforslag.

40 Lakså Grunneierlag Lakså Ingen merknader. Uttalelse X
41 Frantz og Bjørg 51/2 Alvenes Påpeker konflikt mellom Merknad X

Kristiansen 77/ fritidsbebyggelse (H5) og aktivt
jordbruk på Nes.
H5 er tatt ut i planforslaget.
Rådmannen registrerer feil i
planbeskrivelsen vedr. område NI i
Nordvika. Området er felles
naustområde for grunneierne her
( umatrikulert ).
Det er kjent at ca. halve
oppdrettsanlegget i Hundholmen
ligger inne i området FFFNA-1.
Retningslinjer i gjeldende
kystsoneplan legger føringer for
arealbruk her. Men ettersom dette
ikke er juridisk bindende
bestemmelser er eksisterende mærer
lovlig plassert.
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42 Nystad Utmarkslag Lilletokdal (Øvre Ber om at båndlegging av området Merknad X
v/Gunnar Rabben Valnesfjord som drikkevannskilde oppheves.

Vassandelslag). Etterkommet i planforslag til høring.
43 Per Arne Mikkelsen Øynes, Bjørkvika. Påpeker div. interessekonflikter vedr. Merknad X

oppdrettsområde i Bjørkvika og
anmoder om at A2 blir tatt ut av
planen.
Rådmannen viser til saksfremlegg
/vurderinger for øvrig der A2 foreslås
ooorettholdt.

44 Salten Friluftsråd v/Trond Generelt hele kommunen. Fokuserer på kartlegging og Merknad X
Loge verdisetting av friluftsområder.

Etterlyser felles forvaltningsplan for
Skjerstadfjorden der friluftsinteresser
også inngår. HS bør tas ut av planen.
Rådmannen ser verdien av å komme i
gang med kartlegging som sikrer
arealer til friluftsformål og sti-
/løypeplan. Målet må være å få dette
med ved neste rullering (pkt. i
kommunal planstrategi). Rådmannen
viser til saksfremlegg for øvrig der
H5 og Skjerstadfjorden er vurdert.

45 Kai-Frode Solbakk 77 Nordvik Felles naustområde for hovedbrukene Merknad X
i Nordvik.
Det er satt krav om reguleringsplan
før videre utbygging i N 1. I dette
tilfellet kan det vurderes å gi disp. fra
plankravet.

46 Fauske og Sørfold Generelt hele kommunen, Påpeker sentrale myndigheters Merknad X
Bondelag og Fauske og men spesielt Alvenes signaler om sterkere jordvern i
Sørfold Bonde- og (Nes). framtida. Byggefelt HS på Nes bør tas



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

47 Odd Vestgård 109/ Nordenden av Vallvatnet Ønsker ikke at det settes noe øvre tak Merknad X
log (Rørvik) på antall enheter i område LNF-BC4.
2 Rådmannen viser til saksfremlegg for

øvrig der rådmannen har vurdert
Fylkesmannen i Nordland sin
innsigelse på området for spredt
bolig-/fritidsbebyggelse (LNF-BC4)
ved Vallvatnet. Foreslås opprettholdt
i planforslaget.
I områder for spredt bebyggelse er
det krav om at antall enheter skal
fastsettes.

48 Ole Martin Pettersen og 83/1 Leivset Ønsker å utvikle et hytteområde for 5 Merknad X
Kirsti Ellingsen og til 8 hytter langs fremtidig skogsvei.

13 Rådmannen anbefaler ikke å legge
inn område for fritidsbebyggelse som
omsøkt i denne rulleringen. I
vurderingen ligger at området utenfor
i sjø er avsatt til akvakultur. Samtidig
ligger området bare 2-300m fra
Skysselvika industriområde. Det kan
fort oppstå konflikter i så henseende.

49 Oddny Ness 76/1 Låterholmen ved Ønsker at området åpnes for Merknad X
Kosmovannet i fritidsbebyggelse evnt.
Valnesfjord. boligbebyggelse. Rådmannen

anbefaler ikke å etterkomme
anmodningen i denne rulleringen.

50 Gunnar Rabben 61/5 Nystad Ønsker utskilling av hyttetomter på Merknad X
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og Nystad.
45 Rådmannen viser til tidligere

vurdering og ser ikke vesentlige nye
opplysninger som endrer denne.
Utskilling av 1 hyttetomt kan
vurderes som dispensasjonssak.

51 Gårdbrukere og beboere på 50 Neshalvøya H5 tas ut av planen. Opprettholdes Merknad X
Nes som LNF-A område.

Rådmannen viser til saksfremlegg der
H5 tas ut av planforslaget.

52 Neri Segrem 83/ Leivset Ønsker å bygge hytte på tomt fradelt Merknad X
67 til hyttetomt i 1970.

Ligger i LNF-A område og må evnt.
behandles som dispensasjonssak.

53 Odd Tore Solbakk 54/2 Valnesfjord, Straumsnes - Foreslår fremtidig boligområde på Merknad X
og 5 Stemland Haug sør for rv.80, ca. 45 daa.

Bl.a. med bakgrunn i økt fokus på
jordvern, jf. innsigelse fra
Fylkesmannen i Nordland, anbefaler
rådmannen at disse områdene
vurderes ved neste rullering av
arealdelen. Gjeldende
reguleringsplaner for Strømsnes og
Furnes har lagt til rette for flere titalls
nye boligtomter (privat grunn).
Strømsnesområdet har altså allerede
en god "buffer" for nye innbyggere.
Etter ny plan- og bygningslov
(kommunal planstrategi) skal
retningslinjer for langsiktig arealbruk
inngå som del av strategien og danne
basis for det mer konkrete arbeidet



med kommuneplanens arealdel. Den
langsiktige arealstrategien skal vise
sammenhengen mellom framtidig
samfunnsutvikling og arealbruk.

54 Erling Sannes 103/ Fauske sentrum, Storgata Ønsker drøftelser på fremtidig bruk X
478 51. av dette området.

I kommundelplan for Fauske
sentrum, del II, er arealformålet
Forretningsområde. Utgangspunktet
skulle derfor være greit. Mer konkret
vurdering bør etter rådmannens
vurdering skje i en
reguleringsplanprosess.

55 Karen Maria Braseth 84/ Leivset Godkjent fradeling til eksisterende X
43 bebyggelse. Spørsmålet er om dette

arealet skal innlemmes i område
avsatt til boligformal B 14 (B 12 i
revidert planforslag) gjennom en
utvidelse av dette.
Bl.a. med bakgrunn i innsigelse fra
Fylkesmannen i Nordland der fokus
på økt jordvern påpekes, anbefales
ikke en slik utvidelse ved denne
rulleringen.
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NY INNSTILLING:

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

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

PLUT-014/10 VEDTAK- 02.03.2010

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

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

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo:
Arealinnspill nr. 33 fra White Ocean AS tas inn i planen, slik at Al i
rulleringsforslaget tilbakeføres til opprinnelig A8 i gjeldende kystsoneplan.

Svein Roger Bådsvik (V) stilte spørsmål med egen habilitet (Ellingsen/Pettersen
arbeidsgiver). Bådsvik ble enstemmig erklært habil.

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

H's forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
AP/SV's forslag (Leivset) ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
AP/SV's forslag (Lund) ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
KRF's forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
Innstillingen med endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

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

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



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

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

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

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

NYE OPPLYSNINGERI SAKEN

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

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

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

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

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

NY INNSTILLING:

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

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

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

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



PLUT-027/10 VEDTAK- 20.04.2010

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

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo på vegne av posisjonen følgende tilleggsforslag:
Planutvalget er positiv til åta inn forslagene pkt. 1 og 3 i møte 02.03.2010 fra Odd
Tore Solbakk og grunneierne på Lund i neste hovedrullering av kommunens arealplan.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KRF's tilleggsforslag på vegne av posisjonen ble vedtatt md 8 mot 1 stemme.

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

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

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

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

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

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

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

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

KU-VURDERING AV INNSPILL FRA PLAN-OG UTVIKLINGSUTVALGET (PKT.2  I  PLUT-014/10

VEDTAK). LNF-C13 1 PLANFORSLAGET.

Område:

Forslag:
Beskrivelse:

Planstatus:

Vedrørende areal (markert med rødt) på Leivset, vest for Skysselvika. Del av
gnr.83 bnr. I, 3, 4, 6, 12, 13, 19 og 65.
Spredt fritidsbebyggelse - LNF-C område.
Området på ca. 200 daa ligger langs sjøen i en lengde av ca. 1,5  km  og en
bredde i overkant av I 00 m. Berører ikke dyrka jord.
Området består i hovedsak av en blanding av høg og lav skogbonitet samt noe
myr. Skogen i området er lauvskog og furuskog samt litt granplanting.
Området har ikke arealplanstatus pr. dags dato.



Tema Verdi Konsekvens Kommentar
Miljo- og naturressurser
Naturverdier, biologisk j -l
mangfold
Jord- og skogbruksressurser j -1 En stor del av arealet med god skogbonitet

ligger i 50-metersbeltet mot sjøen. I dette
skogbeltet vil det være restriksjoner på
hogst i skogen som følge av kommunens
vernskogbestemmelser. Nye hytter bør
derfor ikke legges i dette 50-metersbeltet.
Pkt. 7. l i planbestemmelsene legger også
opp til en minsteavstand på 50 meter for
fritidsbebyggelse mot sjø. Nye hytter i
området bør i hovedsak bygges på areal
med lav skogbonitet eller dårligere.

Reindrift j 0
Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjente funn i området. Vernestatus

uavklart.
Forurensning og støy j -1 Nærhet til Skysselvika næringsområde.
Andre miljøkonsekvenser Ingen kjente.
Samfunn
Helse * +I Nært sjø og friluftsområde.



Friluftsliv og rekreasjon j +l Nært sjø og friluftsområde.
Universell utforming j 0
Barn og unge ij +l Nært sjø og friluftsområde.Ved etablering

av nye hytter vil flere barn og unge få glede
av det.

Samfunnssikkerhet (flom, j 0
skred, erosjon m.v.)
Trafikksikkerhet k +1 Adkomst til området skjer via regulert

offentlig veg gjennom Skysselvika
næringsområde. Videre adkomst/parkering
inn i området er tenkt løst via planlagt
skogsveg. Skal denne skogsvegen også
nyttes som adkomst til hytter i området, vil
off. skogbrukstilskudd til skogsvegen bli
redusert. Det kan også settes krav om
reguleringsplan for en slik løsning.

Vurdering:  I dag er det 8-10 eksisterende hytter i området. Det vurderes at noen flere hytter kan
etableres her.
Konklusjon:  Området avsettes til område for spredt hyttebygging, LNF-C 13. 5 nye hytter i
planperioden.

Risiko- og sårbarhetsvurdering av LNF-C13

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

Vurderingen gjøres på et overordnet nivå tilpasset kommuneplannivå for gi grunnlag for
sikker arealforvaltning i forhold til planlagte utbyggingsområder. Den skal kunne avdekke
områder som ikke bør avsettes som utbyggingsområder pga. risiko.

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

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

NA TUR- OG MILJØFORHOLD
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering
Jord-/leire-/løsmasseskred Nei
Kvikkleire, ustadige Nei
grunnforhold
Steinras, steinsprang Nei

ls-I snøskred Nei
Kjente historiske skred, Nei
utbredelse
Flomfare Nei
Springflo Nei
Flomsonekart, historiske Nei
flomnivå
Sterkt vindutsatt, stonn/orkan Nei
etc.



Mye nedbor Nei
Store snomengder Nei
Radon Nei
Annet... Nei

DRIKKEVANN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER
Forhold/uønskede hendelse Ja/Nei Vurdering
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, Nei Nær oppdrettsanlegg, men den begrensede
naering /industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: utbygging det legges opp vurderes ikke som

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

Vurdere nodv. tiltak, bndlegging etc.

VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering
Brann/eksplosjon ved industrianlegg Nei I gjeldende reguleringsplan for Skysselvika næringsområde er

det lagt føringer for hvilke bedrifter som kan etableres her. I
dette området tillates ikke etablert bedrifter som vil være til
vesentlig ulempe for beboere i nærliggende boligområder, ved
støy, andre forurensninger eller trafikk.

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Nei " " "
Olje-/gassanlegg Nei
Lagringsplass for farlige stoffer for Nei
eksempel industrianlegg, havner,
bensinstasjoner, radioaktiv lagring,
sprengstoff
Høyspentledninger Nei
Anlegg for deponering og Nei
destruksjon av farlig avfall
Strålingsfarefra div. installasjoner Nei
Gamle fyllplasser Nei
Forurenset grunn og sjøsedimenter, Nei
endret bruk av gamle industritomter
Militære og sivile skytefelt Nei
Dumpeområder i sjø Nei

INFRASTRUKTUR
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering
Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser Nei
som kan inntreffe på nærliggende
transportårer utgjøre en risiko for
området?

- hendelser på veg
- hendelser på jernbane
- hendelser på sjø/vann
- hendelser i luften

Veger med mye transport av farlig gods Nei
Ulykkesbelastede veger Nei
Støysoner ved infrastruktur Nei

STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKTER



Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og
d rf bo h d' d'e or r a en grun 1g vur er1ng.
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering
Sykehus/helseinstitusjon Nei
Sykehus/omsorgsinstitusjon Nei
Skole/barnehage Nei
Flyplass Nei
Viktig vei/jernbane Nei
Jernbanestasjon/bussterminal Nei
Havn Nei
Vannverk/kraftverk Nei
Undervannsledninger/kabler Nei
Bru/demning Nei

Det konkluderes det med at det ikke finnes kjente forhold/hendelser, verken naturlige eller
menneskeskapte, som åpenbart virker inn på arealbruken i det planlagte LNF-Cl3 området.

A1- Hundholmen
Området A 1 og FFFNA-1 er foreslått tilbakeført vestover i tråd med gjeldende kystsoneplan
(A8 og FFFNA-1 ). A25-l er endret tilsvarende for evt. fremtidige anlegg. Justert i revidert
plan til offentlig ettersyn.

Norges geotekniske institutt (NGI) har på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) utført kvikkleirekartlegging av kartbladet Fauske 2129-IV. Dette er en del av det
landsomfattende arbeidet med å kartlegge skredfarlige kvikkleireområder i Norge.
18.02.10 ble rapporten fremlagt på Fauske av NVE og NGI.

Med bakgrunn i denne rapporten anbefaler rådmannen at skredfarlige kvikkleireområder
markeres på plankartet med henvisning til foreliggende rapport i tegnforklaringen.
I pkt.7.3 i bestemmelser/retningslinjer om arealbruk i Fauske kommune (hovedplan) tas
følgende tilføyelse inn: NGI-rapport 20091761-1, kvikk/eirekartlegging-kartblad Fauske
21291V, skal brukes i vurderingene.

Sørlige del av fremtidig boligområde B33, vest for eksisterende boligområde på Vestmyra,
kommer i direkte konflikt med påviste risikoområder for kvikkleireskred. Konfliktområdet er
hovedsakelig tenkt som adkomst til fremtidig boligområde B33.
For øvrig er det ingen planlagte fremtidige byggeområder innenfor påviste risikoområder.

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven§ 20-5,jfr. samme lov§ 27-1, pkt.2, og
delegasjonsvedtak K-058/09, legges forslag til rullering av kommuneplanens arealdel
ut til nytt offentlig ettersyn.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Revidert forslag til rullering av kommuneplanens arealdel har ligget ute til nytt offentlig
ettersyn i perioden 04.05 -- 18.06.1 0.



Innenfor høringsfristen er det innkommet 18 innspill. Fylkesmannen i Nordland, Nordland
fylkeskommune, Fiskeridirektoratet region Nordland og Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) har gitt innsigelse til planen.

Nummerering av innkomne innspill skjer som en fortsettelse av dok.nr. i 1. høringsrunde.



OPPSUMMERING A V AREALINNSPILL VED 2. GANGS HØRING

56 Fylkesmannen i Leivset, Valnesfjord, Vedr. fremtidig boligbebyggelse. Innsigelse I ettertid har det vært nærmere Ingen
Nordland Fauske sentrum m.v. Opprettholder innsigelse på BS avklaringer med Fylkesmannen innsigelser.

ved skolen i Valnesfjord. i Nordland. I brev av 14.07.10
frafaller Fylkesmannen i
Nordland innsi elsen mot BS.

57 Fiskeridirektoratet Fauske kommunes Områder for Akvakultur m. v .. Innsigelse I ettertid har det vært nærmere Ingen
Region Nordland kystsone, Omrde A-25 (fortoyningsareal) avklaringer/møte med innsigelser.

Skjerstadfjorden utenfor Hundholmen/Nes Fiskeridirektoratet Region
kommer i konflikt med det Nordland. I brev av 20.10.10
registrerte reketrålfeltet i frafaller Fiskeridirektoratet
fjorden. Området må reduseres i innsigelsen mot A25-1.
utstrekning fra land slik at det
avgrenses ut i fjorden av traseen
til telekabelen som ligger på
bunnen.

58 Norges vassdrags- Generelt hele Uttalelse vedr. vassdrag, Innsigelse Rådmannen anbefaler følgende Rådmannen
og energidirektorat kommunen. energianlegg og tilføyelse til bestemmelsenes anser
(NVE) samfunnssikkerhet. Sørlige del pkt.1.1 i Kommunedelplan for innsigelse

av boligområde 833 som Fauske sentrum, del 1:  For som
kommer i direkte konflikt med området B33 skal det imøtekommet
påvist risikoområde for dokumenteres tilstrekkelig
kvikkleireskred tas ut av planen. sikkerhet mot skredfør
Eventuelt at det stilles krav i reguleringsplan for dette
bestemmelsene om at det skal området kan vedtas.
dokumenteres tilstrekkelig
sikkerhet mot skred før
reguleringsplan for dette
området kan vedtas.
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59 Nordland Området Stormyra/ Etableringen som det åpnes for Innsigelse I ettertid har det vært nærmere Rådmannen
fylkeskommune Krokdalsmyra ca. 2 på F/15 vil kunne gi mange, avklaringer/møte med anser

km nord for Fauske svært uheldige konsekvenser for Nordland fylkeskommune. I innsigelse
sentrum. Fauske og omkringliggende brev av 18.11.10 fra Nordland som
For øvrig generelt hele kommuner. fylkeskommune fremkommer imøtekommet
kommunen. Konsekvensutredningen, slik anbefalinger for hvordan

den nå foreligger, ivaretar ikke innsigelsen kan trekkes.
disse overordnete hensynene, og Med bakgrunn i dette anbefaler
dette er bakgrunnen for rådmannen at formålet F /15
innsigelse. endres til 12. Følgende
Innsigelsen kan trekkes hvis retningslinje tas inn i
formålet forretning (F) tas ut og bestemmelsene til
det gjennomføres en Kommunedelplan for Fauske
trafikkanalyse som belyser sentrum, del 1 :  Større
konsekvensene for forretningsetableringer av stor
trafikkavvikling ved etablering lokal og regional betydning
av en arbeidsplassintensiv kan lokaliseres til arealet 12.
næringsvirksomhet. Herunder er Dette fordrer at tiltaket ikke vil
det også naturlig avurdere gi vesentlige negative
alternative transportmidler til bil, konsekvenser for etablert
og å estimere hvilke forretningsstruktur i øvrige
konsekvenser etableringen vil få deler av Fauske, særskilt
med tanke på utslipp av Fauske sentrum. Dette skal
klimagasser fra generert trafikk. avklares gjennom
Hvis forretningsformålet skal reguleringsplan med tilhørende
opprettholdes må kommunen KU
lage en handelsanalyse som Bestemmelser/ retningslinjer er
dokumenterer etableringens vurdert og endret noe i tråd
konsekvenser for Fauske med merknad for øvrig.
sentrum og handelsomlandet
samt forventet etterspørsel. Det
bør også vurderes hvorvidt
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denne etableringen kan plasseres
på andre lokaliteter, eventuelt
hvordan en tilsvarende fortetting
i sentrum vil slå ut. Også her må
hensynet til trafikkavvikling
belyses som en sentral
vurdering.
For øvrig div. merknader vedr.
bestemmelser/ retningslinjer.

60 Statens vegvesen Generelt hele Ber om at bestemmelsene for Merknad Bestemmelsenes pkt.2.15 er Tatt til
Region nord kommunen. delplanene (Fauske sentrum endret i tråd med gjeldende etterretning.

m.v.) videreføres. Byggegrense lovverk. Bestemmelsene for
fra fylkesveger er fra 01.01.10 delplanene vil fortsatt gjelde.
utvidet fra I Sm til 50m som for
riksveg.

61 Sametinget Generelt hele Forhold til samisk Merknad Fanges opp av bestemmelser/ Tatt til
kommunen. kulturminnevern. retningslinjer til planen. etterretning.

62 Reindrifts- Område HI for Reinbeitedistriktet og Merknad Tiltak innenfor F/15 (12) og Hl Tatt til
forvaltningen fritidsbebyggelse- Reindriftsforvaltningen påpeker krever godkjent etterretning.
Nordland Kistrand. Område F /15 at ved eventuelle nye hytter reguleringsplan. Fremsatte

forretning-/ innenfor HI må antall og påpekninger vil bli ivaretatt i
industriomrade - lokalisering avklares med denne prosessen.
Stormyra nord for reinbeitedistriktet.
sentrum. På Stormyra vil det være

nødvendig med en passasje
(flyttelei for rein) gjennom
granplantefelt nord for F/I5

63 Kystverket Områder i sjø. Tidligere innspill vedrørende Uttalelse Ingen merknader.
Nordland hvit sektor utenfor Bjørkvika tatt

til følge.
64 Direktoratet for Vurderinger på Viser til massedeponi GS8 i Merknad Påpekt forhold avklares/ Tatt til

mineralforvaltning råstoffutvinning og Nordvik. Forutsetter at den vurderes når området skal etterretning.
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med Bergmesteren massedeponi/fylling i utvinnbare skiferen i det gamle reguleres (reguleringskrav i
på Svalbard kommunen. skiferbruddet er tatt ut før bestemmelsene).

området tas i bruk til deponi.
65 Nordland fylkes Skerstadfjorden Ber om at følgende blir Merknad Viser her til vurdering av Tatt til

fiskarlag (Kystsoneplanen) hensyntatt i arealdelen: innspill i dok. nr. 57 fra etterretning.
Tradisjonelle fiskeområder og Fiskeridirektoratet Region
landnotplasser, gyte- og Nordland.
oppvekstområder, kaste- og
låssettingsp las ser.
Ber om at arealet (Al) på Nes
blir trukket tilbake som i 1.
høringsrunde.
Viser til utvidelser (A25-1) ved
Hundholmen. Mener dette
kommer i konflikt med
tradisjonelt rekefiske i dette
området. Ber om at gjeldende
kystsoneplan opprettholdes for
dette området.

66 Norges Skjerstadfjorden Ber Fauske kommune fatte Merknad Bodø bystyre vedtok i møte Tatt til
Naturvernforbund (Kystsoneplanen) tilsvarende vedtak for 28.10.10 ikke å innføre etterretning.

Skjerstadfjorden som ble fattet i midlertidig forbud mot tiltak
Bodø bystyre den 17.06.10. etter plan- og bygningslovens

§13-1 i Bodøs del av
Skjerstadfjorden.
I samme vedtak bes det bl.a.
om at det inviteres til en
prosess og et samarbeid med
Fauske og Saltdal kommuner
for å legge grunnlag for en
felles arealplan for

948992pl08/- 1qe6-06Lr-449-vee999et 9#9



Skjerstadfjorden når alle 3
kommunene starter opp med
ordinær rullering av
kommuneplanens arealdel.
Med bakgrunn i dette anbefaler
rådmannen at foreliggende
rulleringsforslag vedtas. Et
samarbeid med Bodø og
Saltdal vedr. sjøarealene vil
derfor være naturlig ved neste
rullering (planstrategi) av
arealdelen.

67 Odd Vestgård Nordenden av Viser til dok.nr. 47 i 1. Merknad Fylkesmannen i Nordland har Tatt til
Vallvatnet (Rørvik). høringsrunde der det lå nå frafalt innsigelse på LNF- etterretning.

innsigelse på dette området fra BC4. Rådmannen anbefaler å
Fylkesmannen i Nordland. fjerne krav om reguleringsplan
Ønsker fortsatt flere enheter i bestemmelsenes pkt. 2.10.
innenfor LNF-BC4. Endringen anses som mindre

vesentlig og utløser ikke krav
om nytt offentlig ettersyn.

68 Bjørg og Frantz Området A 1 utenfor Krever at arealet (Al) på Nes Merknad/ Viser her til vurdering av Tatt til
Kristiansen Nes, Alvenes. blir trukket tilbake som i 1. protest innspill i dok. nr. 57 fra etterretning.

høringsrunde. Fiskeridirektoratet Region
Avskåret fra strandsone og Nordland.
rettigheter som grunneiere har til
å bruke fiorden.

69 Grunneiere på Vedr. torskeoppdrett Svært uenig i utvidelse av Merknad/ Viser her til vurdering av Tatt til
gårdene Nes og Hundholmen m.v .. området regulert til protest innspill i dok. nr. 57 fra etterretning.
Lundbakk v/Bodil torskeoppdrett ved anlegget i Fiskeridirektoratet Region
Lundbakk og Hundholmen. Nordland.

€GL 400699\08/- 1qe6-6/-44\9-tee99get $9#9



Wenche Henriksen Avskåret fra strandsone og
rettigheter som grunneiere har til
å bruke fjorden.

70 Grunneiere på Vedr. torskeoppdrett Registrerer at arealplanen nå er Merknad/ Viser her til vurdering av Tatt til
gårdene Hestekker, Hundholmen. tilpasset torskeoppdrettsanlegget protest innspill i dok. nr. 57 fra etterretning.
Jodalog i Hundholmen. Altså bygge Fiskeridirektoratet Region
Hundholmen først, og så lage reguleringsplan Nordland. Viser også til
v/KarlM.Johansen som passer til vurdering i dok.nr. 32 etter 1.

anleggsplasseringen som ligger høringsrunde. Konsesjon for
langt utenfor dagens gjeldende torskeoppdrett i Hundholmen
plan og tillatelse fra er gitt i henhold til gjeldende
Fiskeridirektoratet. Dette er en Kystsoneplan (vedtatt
svært forunderlig måte å gjøre 12.12.2001).
ting på. Grunneierne har
tidligere henvendt seg til
kornrnunen om plasseringen uten
at noe er gjort og protesterer
kraftig på framgangsmåten som
nå blir forsøkt brukt. Det
forventes at kommunen feier for
egen dør og selv følger de regler
som gjelder for vanlige
innbyggere i kommunen.
Hvis forslaget blir vedtatt blir
grunneierne enda mer avskåret
fra strandsone og rettigheter til å
bruke fjorden.

71 Einar Elvenes Vedr. A2, FFFNA-2 Protesterer på at hans lakssett er Merknad/ Viser til vurdering i dok. nr. 24 Tatt til
og A25-2 (Bjørkvika). fjernet fra planen. Lakssettet kan protest etter 1. høringsrunde. etterretning.

brukes over hele hans I gjeldende Kystsoneplan er det
strandsone. Fortøyningene lagt inn et symbol for
kommer da i konflikt med Laksesteng utenfor Øynes.
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oppdrettsanlegget. Plan- og bygningsloven gir
ingen føringer for at
fiskeplasser etter laks i sjø skal
markeres i arealplankartet.
Dette kan markeres i temakart
til arealplanen. Registrering av
sjølaksefiske og regler for dette
forvaltes av Direktoratet for
naturforvaltning. Mange
grunneiere med strandlinje mot
Skjerstadfjorden har i
utgangspunktet mulighet til å
registrere seg for sjølaksefiske.
Registrerte laksesett i sjø kan
derfor variere fra år til år i
kommunen. Rådmannen
anbefaler derfor å ikke vise
symbol for Laksesteng i
revidert plankart. Området A2
(A4 i gjeldende plan) er ikke
endret i revidert plan.

72 Nedre Valnesfjord Generelt hele Fokus på jordvern og konflikt til Merknad Viser her til vurdering av Tatt til
grunneierlag v/Jan kommunen. Områder spredt boligbygging i innspill i dok. nr. 56 fra etterretning.
Ole Øverland avsatt til akvakultur kommunen. Motstand mot Fylkesmannen i Nordland.

(A). utvidelse av områdene for Viser også til vurdering av
akvakultur, spesielt lokaliteten innspill i dok. nr. 57 fra
ved Nes. Fiskeridirektoratet Region

Nordland.
73 Grunneiere, Vedrørende Etablering av oppdrettslokalitet i Merknad/ Viser her til vurdering av Tatt til

beboere og eiere av Skjerstadfjorden Bjørkvika vil føre med seg protest innspill i dok. nr. 66 fra Norges etterretning.
fritidseiendommer (Kystsoneplanen). mange negative konsekvenser, Naturvernforbund.
på Øynes v/Per Spesielt A2, A25-2 og begrense hevdvunne og Fauske kommune gav



Arne Mikkelsen FFFNA-2 (Bjørkvika). matrikulerte rettigheter og gi dispensasjon fra
mye usikkerhet i forhold til Kystsoneplanen den 13.01.09
miljøet. Mener derfor at for fortøyninger som strekker
områdene A2, A25-2 og seg utenfor områder avsatt til
FFFNA-2, Bjørkvika, må fjernes akvakultur i Bjørkvika.
fra planen. Hvis ikke må Foreliggende planforslag er i
behandlingen av lokaliteten tråd med dette.
Bjorkvika "legges pa vent' til Nordland fylkeskommune ga
avklaring om felles vurdering av den 23.07.10 White Ocean
påvirkning for hele Salten AS konsesjon til
Skjerstadfjorden. Det utarbeides oppdrett av torsk i Bjørkvika.
en konsekvensanalyse hvor Vedtaket er påklaget av
Skjerstadfjorden og grunneierne på Øynes,
Saltstraumen sine Nordland fylkes fiskarlag og
økosystem/miljø belyses. fiskerne i Skjerstadfjorden.
Dette begrunnes i gyte- og Tillatelsen til torskeoppdrett i
oppvekstområder, Bjørkvika er altså gyldig inntil
grunneierrettigheter, friluftsliv, et eventuelt annet vedtak
naturmiljø og felles forvaltning foreligger som følge av
av Skjerstadfjorden. klagebehandlingen.
Ber Fauske kommune fatte
tilsvarende vedtak for
Skjerstadfjorden som ble fattet i
Bodø bystyre den 17.06.10.
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NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-5 vedtar Fauske kommunestyre det
fremlagte forslag til rullering av kommuneplanens arealdel med tilhørende
bestemmelser/retningslinjer.

Kommuneplanens arealdel består av:
• Kommuneplanens arealdel, 2009-2021 (Hovedplan)
• Kommunedelplan for Fauske sentrum, del l, 2009-2021
• Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 2, 2009-2021
• Kommunedelplan for Langvatn 1, 2009-2021
• Kommunedelplan for Langvatn 2, 2009-2021
• Kommunedelplan for Daja/Jakobsbakken, 2009-2021

Innsigelse fra Nordland fylkeskommune tas til følge.
Omradet F/I5 endres til 12 i plankartet for Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1.
I bestemmelsene til Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, innlemmes følgende
retningslinje, nytt pkt. 1.3 under § 1 - Byggeomrader:  Større forretningsetableringer
av stor lokal og regional betydning kan lokaliseres til arealet 12. Dette fordrer at
tiltaket ikke vil gi vesentlige negative konsekvenser for etablert forretningsstruktur i
øvrige deler av Fauske, særskilt Fauske sentrum. Dette skal avklares gjennom
reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning.

Innsigelse fra NVE tas til følge med følgende tilføyelse i bestemmelsene til
Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, pkt. 1.1 under§ 1- Byggeomrader:  For
området B33 skal det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot skredfør
reguleringsplan for dette området kan vedtas.

PLUT-004/11 VEDTAK- 18.01.2011

Svein Roger Rådsvik (V) foreslo følgende tilleggsforslag:
Område A8, Nes i rulleringsforslaget føres tilbake til Al i kystsoneplan som i 1.
høringsrunde. Vi opprettholder forslaget i rådmannens første utkast.

V's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-5 vedtar Fauske kommunestyre det
fremlagte forslag til rullering av kommuneplanens arealdel med tilhørende
bestemmelser/retningslinjer.

Kommuneplanens arealdel består av:
• Kommuneplanens arealdel, 2009-2021 (Hovedplan)
• Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, 2009-2021
• Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 2, 2009-2021



• Kommunedelplan for Langvatn 1, 2009-202 l
• Kommunedelplan for Langvatn 2, 2009-202 l
• Kommunedelplan for Daja/Jakobsbakken, 2009-2021

Innsigelse fra Nordland fylkeskommune tas til følge.
Omradet F/I5 endres til 12 i plankartet for Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I.
I bestemmelsene til Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, innlemmes følgende
retningslinje, nytt pkt. 1.3 under § 1 - Byggeområder:  Større forretningsetableringer
av stor lokal og regional betydning kan lokaliseres til arealet /2. Dette fordrer at
tiltaket ikke vil gi vesentlige negative konsekvenser for etablert forretningsstruktur i
øvrige deler av Fauske, særskilt Fauske sentrum. Dette skal avklares gjennom
reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning.

Innsigelse fra NVE tas til følge med følgende tilføyelse i bestemmelsene til
Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, pkt. I.I under§ 1- Byggeomrader:  For
området B33 skal det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot skredfør
reguleringsplan for dette området kan vedtas.

Område A8, Nes i rulleringsforslaget føres tilbake til Al i kystsoneplan som i 1.
høringsrunde. Vi opprettholder forslaget i rådmannens første utkast.

KOM-004/11 VEDTAK- 03.02.2011

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 20-5 vedtar Fauske kommunestyre det
fremlagte forslag til rullering av kommuneplanens arealdel med tilhørende
bestemmelser/retningslinjer.

Kommuneplanens arealdel består av:
• Kommuneplanens arealdel, 2009-2021 (Hovedplan)
• Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, 2009-202 l
• Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 2, 2009-202 l
• Kommunedelplan for Langvatn I, 2009-2021
• Kommunedelplan for Langvatn 2, 2009-2021
• Kommunedelplan for Daja/Jakobsbakken, 2009-2021

Innsigelse fra Nordland fylkeskommune tas til følge.
Området F/15 endres til 12 i plankartet for Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I.
I bestemmelsene til Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, innlemmes følgende
retningslinje, nytt pkt. 1.3 under § 1 -- Byggeomrader:  Større forretningsetableringer
av stor lokal og regional betydning kan lokaliseres til arealet 12. Dette fordrer at
tiltaket ikke vil gi vesentlige negative konsekvenser for etablert forretningsstruktur i
øvrige deler av Fauske, særskilt Fauske sentrum. Dette skal avklares gjennom
reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning.

Innsigelse fra NVE tas til følge med følgende tilføyelse i bestemmelsene til
Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, pkt. 1.1 under § 1- Byggeomrader:  For



området B33 skal det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot skredfør
reguleringsplan for dette området kan vedtas.

Område A8, Nes i rulleringsforslaget føres tilbake til Al i kystsoneplan som i I.
høringsrunde. Vi opprettholder forslaget i rådmannens første utkast.

f,'o/ftJbekrs

Ne.i .
formannskapsse etær

Utskrift sendes:
Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning



Fauske 18 mars 2019
Deres ref. 19/3389

Fauske Kommune
Enhet Plan/Utvik ling

Spørsmål angående Områderegulering Stormyra Fauske

Som grunneier i det planlagte reguleringsområdet ønsker jeg svar på endel spørsmål i denne
anledning.

Hva er årsaken til det plutselige ønsket om aomregulere et område som allerede er regulert
til næringsbebyggelse og offentlig/privat tjenesteyting.

Hvem er forslagstilleren til områdereguleringen.

Hva er bakgrunnen for at akkurat dette området skal egne seg til «LNFR»

Tas det overhode ikke hensyn til den verdiforringelse dette vil medføre for grunneierne. slik
jeg ser det vil en slik regulering bety at eiendommene ikke lengre kan disponeres av eier.

Med ønske om snarlig svar

Mvh. Odd Kristiansen

/

Gnr. 102 Brir. 52.tM85



Fra:

Sendt:

Til:
Emne:

terje@th-elektro.no

lørdag 16. mars 2019 08.33

Postmottak

Innsyn i dokumenter for beslutning - omregulering av Stormyra Fauske

Viser til Kommunenes brev ang oppstart omregulering av Stormyra Fauske fra
næringsbebyggelse til annet formål og ber på vegne av grunneier Margit Hanssen gr nr
l 03/3 om innsyn i alle underliggende dokumenter som ligger til grunn for kommunenes
beslutning.

Ber også om innsyn i grunnlag for beslutning om at omreguleringen ikke skal konsekvens
utredes.

Videre informasjon og dialog sendes til mine-postadresse eller til

Røssekeliv 55
3409 Tranby

Med hilsen

Terje Hanssen

På vegne av eier av gr nr 103/3



Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jens-Morten Kristiansen <jensmk2002@yahoo.no>

lørdag 13. april 2019 08.33

Postmottak

Deres ref.: 19/3389

Protest mot områderegulering Stormyra Fauske

I samtale med enhetsleder i forbindelse med saken ble det nærmest bagatellisert som en proforma

sak, med tilbakeføring til slik det var tidligere. Begrunnet med en ev. utbygging på «travbanen», og

krav om «LNFR»areal.

Nu har det seg slik at eiendommene på Stormyra har i generasjoner lagt urørt. På et initiativ og

tidspunkt som for oss er ukjent, er deler blitt omregulert til «næringsbebyggelse» og «offentlig/privat

tjenesteyting». Vi ser ingen grunn til på nytt å bruke kommunens tid å ressurser på omregulering

tilbake til slik det var.

Vi har selvfølgelig et håp om en gang i fremtiden å kunne omsette arealet, eller ev. utvikle det selv, til

nytte for Fauskes ekspansjon. Slik bl.a vår familie tidligere har gjort i store deler av Fauske sentrum.

Inntil da vil selvfølgelig området være tilgjengelig for reinens trekkruter og den daglige CO2 fangst,

uavhengig hva det betegnes som.

Jeg imøteser gjerne kopi av saksgangen for forrige omregulering av området. Og også hvilke krav

kommunen har til bidrag av areal for å oppfylle «LNFR»

Mvh

Jens-Morten Kristiansen

Moveien 7

8200 Fauske

På vegne av 103/ 184-185 og 52

Sendt fra min iPhone



Fra:

Sendt:
Til:
Kopi:

Emne:

Terje Hanssen <terje.hanssen@nelfo.no>

lørdag 13. april 2019 09.29

Postmottak

Terje Hanssen

Protest-Omregulering av Stormyra Fauske

Deres Ref. : 19/3389

På vegne av grunneier gards nr l 03/3 vil jeg protestere mot kommunens planer om a

omregulere nevnte område.

Dette begrunnes med:

Området ligger tett opp til dagens næringsområde og vil være en naturlig forlengelse av

dagens næring når Fauske skal utvides til et større sted.

Kommunen har selv ansett dette for et fornuftig sted a etablere eget« Blålysbygg», noe som

bevitner at arealet er egnet for næring.

Kommunen har tidligere selv omregulert området til næringsbebyggelse - uten a kontakte oss.

En videre omregulering er ikke ønskelig.

En omlegging av E6 utenfor sentrum er ( nær) forestående. Nevnte område vil da være

samfunnsmessig egnet for næringsutvikling.

A regulere et areal opp mot trafikkert vei som E 6 kan umulig være i reindriftsnæringen

interesse. En argumentasjon om omregulering for å oppnå krav til LNFR virker meget svak.

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

aktuelt.

En omregulering vil medføre at arealet får en vesentlig mindre verdi, noe som vil utløse et

erstatningskrav fra grunneierne.

PS!



Jeg ber om a fatilsendt grunnlagsvurderingen for forrige omregulering av området til næring

og hvilke krav som påviler kommunen for å oppna « LNFR»

Hilsen Terje Hanssen

Etter fullmakt for grunneier Margit S Hanssen.

Svar epost: terje'@ th-elektro.no



Dato: 20.03.2019
Var ref.: 19/4290

Deres ref..
Saksb.: Renee Normann

Enhet Plan/Utvikling

Odd Kristiansen
Tunveien 8
8200 fauske

Spørsmål angående områderegulering Stormyra Fauske
Hei,

Viser til dine spørsmål angående varsel om oppstart av områderegulering på Stormyra.
Begrunnelse for igangsettelse av arbeid med omregulering står skrevet i saksfremlegg til
reguleringsplan for Asmyra som nå ligger ute til høring. Vedtaket om igangsetting med
områderegulering på Stormyra er også fattet i denne saken. Se for mer info i saksfremlegg
som er vedlagt.

Forslagsstiller er Fauske kommune.

Området er i dag for så vidt kjent ikke i bruk til andre formål enn reindrift og natur. Disse to
formål går sammen med landbruk og friluft inn under formålet som er forkortet til LNFR.
Dette ønsker kommunen å videreføre gjennom områdereguleringen. Videre begrunnelse står
i saksfremlegget til reguleringsplanforslag for Asmyra industripark.

Verdien av områdene og konsekvenser vil bli vurdert i det videre planarbeidet og vi ber om
innspill fra alle direkte berørte for å gjøre en god vurdering av fordeler og ulemper.

Med vennlig hilsen

Rune Reisænen
Enhetsleder Plan/Utvikling

Renee Normann
Arealplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg
Saksfremlegg plan- og utviklingsutvalget

Postboks 93
8201 FAUSKE

Tlf 75 60 40 00
Faks: 75 64 60 33

www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021
postmottak@fauske.kommune.no Side 1 I1
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Dato 20.03.2019
Var ref.: 19/4295

Deres ref..
Saksb.: Renee Normann

Enhet Plan/Utvikling

Terje Hanssen
Røssekeliv 55
3409 TRANBY

Innsyn i dokumenter for beslutning - omregulering av Stormyra
Fauske
Viser til din henvendelse angående igangsetting av arbeid med områderegulering av
Stormyra. Vedlagt finner du saksfremlegg med vedtaket og begrunnelse for arbeidet som er
skrevet i forbindelse med behandling til Åsmyra industripark.

Formålet med reguleringen er å endre til et LNFR-formål (landbruk/natur/friluft/reindrift) som
ikke medfører tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Dette gjør at
endringene ikke kreves utredet etter forskrift om konsekvensutredning.

Med vennlig hilsen

Rune Reisænen
Enhetsleder Plan/Utvikling

Renee Normann
Arealplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg:
Saksfremlegg plan- og utviklingsutvalget

Postboks 93
8201 FAUSKE

Tlf: 75 60 40 00
Faks: 75 64 60 33

www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021
postmottak@fauske.kommune.no Side 1 / 1



Ø Fylkesmanneni Nordland Vår dato: Vår ref:

27.05.2019 2018/5780

Deres dato: Deres ref:

Fauske kommune

Postboks 93
8201 Fauske

Saksbehandler, innvalgstelefon

Mildrid Elvik Svoen, 75531643

Om mulig løsning for innsigelse til reguleringsplan for Åsmyra industripark
-  Fauske

Vi viser til deres brev mottatt hos oss 2. mai 2019 om en mulig løsning for Fylkesmannens innsigelse
til reguleringsplan for Asmyra industripark.

Kommunen ønsker å løse innsigelsen ved å få på plass et vedtak for områderegulering for Stormyra

og detaljregulering for Åsmyra industripark samtidig. Det betyr at kommunen legger Stormyra-

planen ut til høring først. Deretter tas begge planforslagene til politisk behandling. Stormyra tas først
til behandling og vedtas før Åsmyra sluttbehandles.

Behandlingsrekkefølgen hvor Stormyra vedtas før sluttbehandlingen av Åsmyra vil sikre juridisk

binding av de avbøtende tiltakene, i tråd med Fylkesmannens forslag til løsning av innsigelsen. Vi er
derfor enig at dette kan være en akseptabel løsning som et alternativ til vårt forslag om å slå
sammen planområdene til en felles reguleringsplan.

Om innsigelsen vil være løst etter vedtak av de to planene avhenger imidlertid av at innholdet i

Stormyra-planen som vedtas er i tråd med det som er skissert i kommunens oversendelser til de to

planene og i Fylkesmannens forslag til løsning. Det innebærer at alt areal i Stormyra-planen blir
tilbakeført til LNFR-formål uten åpning for spredt bebyggelse. Hvis kommunen gjennom befaringen

med Duokta reinbeitedistrikt har avklart ytterligere behov for avbøtende tiltak for reindriftas flyttlei,

må krav om gjennomføring av aktuelle tiltak være tatt med i reguleringsbestemmelsene til

henholdsvis Stormyra og Åsmyra. Det må også avklares om de nordlige deler av reguleringsplan for
Krokdalsmyra travbane og resterende areal mot vei nr. 537 nord for planavgrensningen til Stormyra-
planen, må inkluderes i en av reguleringsplanene for å sikre de avbøtende tiltakene for flyttleia.

Med hilsen

Magne Totland (e.f.)
underdirektør

Mildrid Elvik Svoen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

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

Postadresse:
Postboks 1405,
8002 Bodø

Besøksadresse:

Statens Hus
Moloveien 1 0

Telefon: 75 53 15 00

www.fylkesmannen.no/no

Org.nr. 974 764 687



Ø Fylkesmanneni Nordland Vår dato: Vår ref:

12.04.2019 2019/1658

Deres dato: Deres ref:

28.02.2019 19/3389

Fauske kommune
Postboks 93
8201 Fauske

Saksbehandler, innvalgstelefon

Mildrid Elvik Svoen (reindrift), 75531643
Svein Einar Stuen (miljø)

Innspill til oppstart av områderegulering for Stormyra - Fauske

Fylkesmannen viser til varsel om oppstart av områderegulering for Stormyra mottatt 28. februar
2019. Vi viser også til høring av reguleringsplan for Asmyra industripark mottatt 22. februar 2019.

Hensikten med planarbeidet
Kommunen onsker omregulere områdene BN01, BN02 og BOP08 i kommunedelplan for Fauske
sentrum fra næringsbebyggelse og offentlig/privat tjenesteyting til landbruk-, natur- og fritidsformål
samt reindrift (LNFR) og/eller grønnstrukturformål. Målet er å ivareta viktige interesser som
myr/våtmarksareal, reindrift og klima.

Plan- og utviklingsutvalget vedtok 19. februar 2019 i sak 14/19 at det skal settes i gang en område-/
detaljregulering av næringsområdene i kommuneplanens arealdel avsatt til BN01, BN02 og BOP08 til
LNFR-formål eller tilsvarende, som avbøtende tiltak for gjennomføring av Åsmyra industripark.

Fylkesmannens innspill
Fylkesmannen er positiv til at byggeområdene på Stormyra tilbakeføres til LNFR-formål. For å sikre
reindrifts-, klima- og miljøinteresser i området, er det viktig at det er LNFR-formålet (pbl § 12-5 nr. 5)
som benyttes og ikke grønnstrukturformål (pbl § 12-5 nr. 3). Dette fordi sistnevnte åpner for
utbygging som kan komme i konflikt med blant annet myr og reindriftas flyttlei.

Vi forstår det slik at hovedmotivasjonen for områdereguleringen er å gjennomføre avbøtende tiltak i
forbindelse med reguleringsplan for Åsmyra industripark. Fylkesmannen har i brev datert 12. april
2019 fremmet innsigelse til denne reguleringsplanen. Innsigelsen ble fremmet for å sikre at
avbøtende tiltak for klima og reindrift blir gjennomført i tråd med kommunens intensjoner, gjennom
tilbakeføring av regulerte områder på Stormyra til LNFR-formål, sammen med andre avbøtende
tiltak for reindriftas flyttlei.

Innsigelsen kan imøtekommes ved at kommunen utvider reguleringsplanområdet for Åsmyra
industripark, slik at dette omfatter planområdet for områderegulering av Stormyra. Løsningen vil
sikre at de avbøtende tiltakene for klima og reindrift blir vedtatt samtidig med reguleringen til
industriformål, mv. Dette gir en ryddig og oversiktlig planprosess, med forutsigbarhet for berørte
parter og juridisk binding av avbøtende tiltak.

E-postadresse:

fmnopost@fylkesmannen.no
Sikker  melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 1405,
8002 Bodø

Besøksadresse:

Statens Hus
Moloveien 1 0

Telefon: 75 53 15 00
www.fylkesmannen.no/no

Org.nr. 974 764 687
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Vi ber kommunen om å se de to reguleringene i sammenheng, og ber om at vår uttalelse med
innsigelse til Åsmyra industripark blir tatt med i det videre arbeidet med områdereguleringen.

Med hilsen

Magne Totland (e.f.)
underdirektør

Mildrid Elvik Svoen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Pavall



e Fylkesmanneni Nordland Vår dato: Vår ref:

12.04.2019 2018/5780

Deres dato: Deres ref:

22.02.2019 19/2878

Fauske kommune

Postboks 93

8201 Fauske

Saksbehandler, innvalgstelefon

Mildrid Elvik Svoen (reindrift), 75531643

Svein Einar Stuen (miljø)

Uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Åsmyra industripark - Fauske

Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse mottatt 22. februar 2019. Vi viser også til varsel om

oppstart for områderegulering av Stormyra mottatt 28. februar 2019 og avtale om utsatt frist for vår
uttalelse til 13. april 2019.

Hensikten med planen er omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra

travbane (vedtatt 7. november 1996), for å legge til rette for etablering av et datalagringssenter og

annen industri, med tilhørende samferdselsanlegg, infrastruktur og grønnstruktur (pbl § 12-5 nr.1, 2
0g 3). Som et avbøtende tiltak har kommunen satt i gang en områderegulering på Stormyra, hvor

næringsområdene BN01, BN02 og BOP08 i kommunedelplan for Fauske sentrum tilbakeføres til
LNFR-formål (pbl § 12-5 nr. 5).

Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra

regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. Til denne planen

foreligger det kun innsigelse fra Fylkesmannen.

Innsigelse
Fylkesmannen fremmer innsigelse til reguleringsplan for Åsmyra industripark i Fauske.

Innsigelsen blir fremmet for å sikre at avbøtende tiltak for klima og reindrift blir gjennomført i tråd

med kommunens intensjoner, gjennom tilbakeføring av regulerte områder på Stormyra til landbruk-,
natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR), sammen med andre avbøtende tiltak for reindriftas

flyttlei.

Forslag til løsning
Innsigelsen kan imøtekommes ved at kommunen utvider reguleringsplanområdet, slik at det

omfatter planområdet for områderegulering av Stormyra, samt nordlige deler av reguleringsplan for
Krokdalsmyra travbane og resterende areal vest for E6 og nord mot vei nr. 537 (se figur 1 ). Videre

må alt areal ut over det som omfattes av høringsforslaget for Åsmyra industripark avsettes til LNFR-

formål, i tråd med kommunens intensjoner, jf. vedtak i plan- og utviklingsutvalget 19. februar 2019

sak 14/19. Ytterligere behov for avbøtende tiltak for flyttleia må også være avklart, og krav om
gjennomføring av aktuelle tiltak må være tatt med i reguleringsbestemmelsene.

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

www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 1405,
8002 Bodo

Besoksadresse:
Statens Hus
Moloveien  1 O

Telefon: 75 53 15 00
www.fylkesmannen.no/no

Org.nr. 974 764 687
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Figur 1. Rød linjer viser Fylkesmannens forslag til utvidelse av planområdet for regulering av Asmyra og Stormyra. Alt areal ut
over det som omfattes av høringsforslaget for Asmyra industripark avsettes til LNFR-forml (pbl 5 12-5 nr. 5), i tråd med

kommunens intensjoner. Dette inkluderer byggeområdene BN01, BN02 og BOP08 vest for E6.

Løsningen vil sikre at de avbøtende tiltakene for klima og reindrift blir vedtatt samtidig med
reguleringen til industriformål, mv. Dette gir en ryddig og oversiktlig planprosess, med
forutsigbarhet for berørte parter og juridisk binding av avbøtende tiltak.

Det er i tillegg sterkt ønskelig at det stilles krav om detaljreguleringsplan for Asmyra, slik at det blir
mulig å avgrense tiltakene til det som er strengt nødvendig ut fra et klargjort utbyggingsbehov.

Vurdering og begrunnelse

Dagens s1tuas;on

Arealene på Åsmyra og Stormyra, vest for E6, berer i dag preg av lite utbygging. Det består av
myrområder og en travbane uten særlige fysiske hindringer. Flyttleia som krysser Stormyra og
Åsmyra er et kritisk punkt i Duokta reinbeitedistrikts flytting mellom østlige og vestlige deler av
distriktet. Ved flytting nord for det gamle massetaket kan det oppstå utfordringer på grunn av høy
vannføring i Farvikbekken. Området ved travbanen blir derfor ofte brukt, og er godt egna for å flytte
med rein. Myrområdene rundt Åsmyra fungerer også som et naturlig oppsamlingsområde for rein
som trekker ned fra Finneidfjellet. Her stopper reinen opp for å beite, og reineierne har mulighet til å
få samlet reinen før den trekker videre vestover, hvor den blant annet kan trekke mot jernbanen
med risiko for påkjørsler. Sammenlignet med dagens utbyggingssituasjon, vil etablering av industri
på Åsmyra være negativt for reindriftsinteressene i området.

Planområdet i høringsforslaget består av 250 daa myr som, ifølge utredningen til Ramboll, i
gjennomsnitt er 1,25 m dyp. Det går fram her at en drenering/ utgraving av myrområdet som fører
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til en fullstendig nedbryting av myrmassene vil et utslipp som tilsvarer 70.500 tonn CO-ekvivalenter,
noe som tilsvarer utslippet fra 8200 nordmenn i ett år.

Gjeldende reguleringer på Fauskemyra åpner for betydelig nedbygging av myrområder og på

arealene hvor det er mulig å flytte med rein. I kommunedelplan for Fauske sentrum (vedtatt 22.

mars 2018) er store deler av Stormyra avsatt til bebyggelse og anlegg (BN01, BN02 og BOP08).
Reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane åpner også for ytterligere utbygging i tilknytning til

travbanen, og i områder avsatt til næringsformål og campingformål. Dette gir en uforutsigbar

situasjon for flyttleia i området, og kan ved realisering føre til at flyttleia blir stengt. Realisering av

gjeldende reguleringer vil i tillegg medføre store utslipp av klimagasser som følge av nedbryting

/omdanning av myr. Disse utslippene vil komme som et tillegg til utslipp som følge av planlagt
utbygging i reguleringsforslaget for Asmyra.

a  reguleringsforslag med avbotende tiltak

Fylkesmannen mener at kommunens forslag om å regulere Asmyra til industriformål, samt å
tilbakeføre byggeområdene på Stormyra til LNFR-formål, vil gi større forutsigbarhet for

reindriftsinteressene i området enn dagens situasjon, hvor store arealer er regulert til bebyggelse og
anlegg. Det er viktig at kommunen sikrer funksjonen til flyttleia for framtida, slik at muligheten for å

flytte gjennom området ikke blir stengt eller forringet. Flyttleier har et særlig vern etter

reindriftslovens § 22, og det er ikke lov å iverksette tiltak som hindrer bruk av flyttleiene. Det er viktig

å være oppmerksom på at det er flyttleias funksjon som er vernet, og ikke bare et konkret begrenset

areal eller terrengformasjon. I tillegg til å tilbakeføre byggeområdene BN01, BN02 og BOP02 til LNFR-
formål, må kommunen avklare om det er behov for andre avbøtende tiltak for flyttleia. Dette kan

være ledegjerder mot passering av E6, flyttebru over Farvikbekken, vegetasjonsskjermer eller annen

skjerming langs østsiden av industriparken eller andre tiltak som er nødvendig for å sikre flyttleias
funksjon.

En tilbakeføring av byggeområdene på Stormyra kan også betraktes som et avbøtende tiltak for de

inngrepene i myr som planforslaget vil medføre. Dette forutsetter at byggeområdene som er avsatt i

kommunedelplanen faktisk ville blitt bygd ut. Som påpekt i utredningen fra Rambøll er det imidlertid

også vesentlig at inngrepene på Åsmyra reduseres så langt som mulig. Etter det vi kan se, bør det

være mulig å lokalisere et datasenter ved at bare deler av området tas i bruk. Det er relativt store
flater som skal asfalteres, og alternative utbyggingsformer er ikke avklart. Det fremstår også som
sannsynlig at en eventuell utbygging vil komme i etapper, og at kommunen derfor bør vurdere

dele opp planområdet og stille krav om utbyggingsrekkefølge.

For å redusere det totale klimafotavtrykket savner vi at det vurderes høyere utnyttingsgrad enn 50 %

BYA og rekkefølgekrav, for å sikre maksimal utnyttelse før nye områder tas i bruk.

Jurids binding av avbotende tiltak

Det er foreløpig bare varslet oppstart for områderegulering av Stormyra. Hvis denne prosessen

stopper opp, eller ikke blir vedtatt slik høringsdokumentene forespeiler, vil det være arealformålene
i kommunedelplanen for Fauske sentrum som gjelder på Stormyra (næringsformål og offentlig-

/privat tjenesteyting). Tiltakshavere som fremmer forslag til reguleringsplan som er i tråd med
arealdisponeringen i overordna plan, vil ha klare forventninger om en positiv behandling fra
kommunen.

Kommunens vedtak om reguleringsplan for Asmyra industripark kan ikke forhåndsbinde et vedtak
om tilbakeføring av areal til LNFR-formål i områdereguleringen av Stormyra. Det er derfor
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avgjørende at de to planene blir juridisk bindende samtidig. Dette løses best ved å varsle ny oppstart

for et utvidet reguleringsplanområde (jf. figur 1), med påfølgende høring og vedtak om regulering for

hele reguleringsplanområdet. Tilbakeføring av byggeområder til LNFR-formål og bestemmelser om
andre avbøtende tiltak for flyttleia blir da vedtatt samtidig som Asmyra blir regulert til

industriformål.

Videre saksgang
Innsigelsen medfører at planen ikke kan egen godkjennes av kommunestyret slik den nå foreligger.
Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, viser vi til rundskriv H-2/14 «Retningslinjer

for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for videre behandling».

Vi vet at kommunen har avtalt en befaring med reinbeitedistriktet i starten av mai, blant annet for å

avklare behovene for avbøtende tiltak for flyttleia. Vi ber om å få oversendt referat fra befaringen.

Selv om innsigelsen er knyttet til behovet for å sikre at områder som er disponert til

utbyggingsformål på Stormyra tilbakeføres til LNFR-formål, er det sterkt ønskelig at kommunen i det

videre planarbeidet så langt som mulig begrenser inngrepet i myrområdene også på østsiden av E6.
Dette kan gjøres ved å stille krav om detaljreguleringsplan, høy utnyttingsgrad og

utbyggingsrekkefølge mellom angitte deler av området. For eventuelt å legge til rette for oppstart vil
det kunne dispenseres fra reguleringsplankravet for et avgrenset første byggetrinn.

Med hilsen

Tom Cato Karlsen

fylkesmann

John Kosmo

landbruks- og reindriftsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Pavall
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11.07.2019 2019/1658

Deres dato: Deres ref·

Fauske kommune

Postboks 93

8201 Fauske

Saksbenandler, innvalgstelefon

Hanne M. K. Hanssen, 75 53 15 54

Samordnet uttalelse - Reguleringsplan - Områderegulering Stormyra  -

Fauske

Det vises til kommunens oversendelse datert 27. mai 2019.

Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne og avskjære

innsigelser fra regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.

Det er  ikke  innkommet innsigelse fra noen av de etater vi samordner, og Fylkesmannen har heller
ikke innsigelse. Vi gjør oppmerksom på at andre etater sender sine høringsuttalelser direkte til

kommunen.

Vi viser til vårt innspill ved oppstart datert 12. april 2019, samt innsigelse og brev av 27. mai 2019 om

mulig løsning av innsigelsen til reguleringsplanen for Asmyra industripark. Innsigelsen for Åsmyra vil

være løst dersom alt areal i Stormyra-planen blir tilbakeført til LNFR-formål uten åpning for spredt

bebyggelse.

Hele planområdet for Stormyra er nå foreslått avsatt til LNFR-formål. Det er imidlertid i forslaget til

bestemmelser åpnet opp for «enkel tilrettelegging for fysisk aktivitet og tilgjengelighet til skog og mark,
for eksempel herunder skiløyper, lysløyper, turstier mv. kan tillates i områdene dersom disse er tilpasset
landskap og at hensyn til biologisk mangfold, infrastruktur og evt. andre viktige hensyn er ivaretatt».

Fylkesmannen forutsetter at bestemmelsen endres, slik at det ikke åpnes opp for slik tilrettelegging.

Etablering av faste skiløyper, lysløyper og turstier bør vurderes og reguleres særskilt, etter en
vurdering av bl.a. eventuelle konsekvenser for reindrifta og effekt på myr. For eksempel vil

etablering av lysløype kunne få konsekvenser i form av drenering av myr, og aktivitet knyttet opp til

tilrettelagte løyper og stier kan være problematisk for reindrifta.

Dersom Stormyra skal fungere som et kompenserende tiltak for Asmyra-planen, må det ikke komme
fysiske tiltak i området. I hensynssonen for reindrift må det ikke komme noen tiltak som kan forringe

flyttleias funksjon, selv om det er i tråd med LNFR-formålet.

E-postadresse: Postadresse:

fmnopost@fylkesmannen.no Postboks 1405,

Sikker melding: 8002 Bodo

www.fylkesmannen.no/melding

Besøksadresse:

Statens Hus

Moloveien 10

Telefon: 75 53 1 S 00

www.fylkesmannen.no/no

Org.nr. 974 764 687
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Vi presiserte også i vårt innspill ved oppstart betydningen av at det ikke måtte åpnes for utbygging

som kan komme i konflikt med blant annet myr og reindriftas flyttlei, jf. at formålet LNFR måtte

benyttes i stedet for grønnstrukturformål.

Planforslaget vil løse innsigelsen til reguleringsplanen for Åsmyra industripark, forutsatt at

bestemmelsen som åpner opp for tilrettelegging tas ut.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)

seksjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

Hanne M. K. Hanssen

seniorrådgiver

Kopi til:

Nordland fylkeskommune

Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats

Pavall

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø

Holtanveien 620 8219 FAUSKE



Dato: 25.04.2019
Var ref.: 19/6081

Deres ret.. 2018/5780
Saksb.: Renee Normann

Enhet Plan/Utvikling

Fylkesmannen i Nordland
Postboks 1405
8002 BODØ

Fylkesmannen i Nordland - Uttalelse med innsigelse -
Reguleringsplan - Åsmyra industripark - Fauske
Det vises til deres uttalelse med innsigelse på forslag reguleringsplan Asmyra. Vi har
diskutert saken internt og vurderer at det vil være uheldig å utvide området til å inkludere
Åsmyra og Stormyra, i en ny planprosess. Dette vil medfører store kostnader både for
kommunen i forhold til arbeidstid og annonser, men også for tiltakshaver som ønsker rask
fremgang i Asmyra-saken.

Vi ønsker derimot å få på plass et vedtak for områderegulering for Stormyra og
detaljregulering for Asmyra industripark samtidig. Det betyr at vi legger Stormyra-planen ute
til høring først. Deretter tas begge planforslagene til politisk behandling; Stormyra tas først til
behandling og vedtas før Asmyra sluttbehandles.

Vil dette være en akseptabel løsning for dere til å trekke innsigelse?

Vi jobber fremdeles med avklaringer rundt reindrift, men dette tas opp i starten av mai når
reindrifta selv har mulighet til å stille opp.

Med vennlig hilsen

Rune Reisænen
Enhetsleder Plan/Utvikling

Renee Normann
Arealplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Postboks 93
8201 FAUSKE

Tlf: 75 60 40 00
Faks: 75 64 60 33

www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021
postmottak@fauske.kommune.no Side 1 / 1
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Områderegulering Stormyra Fauske  -  klage til endelig avgjørelse
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Klagebehandling - motorferdsel i utmark - Utvidet sesong - Naust i Mourki 
- Fauske 

________________________________________________________________________________________________________
Fylkesmannen opphever plan- og utviklingsutvalgets vedtak av 28.04.2020, i sak 049/20, og 
sender saken tilbake til kommunen for ny behandling. 
 
Sakens bakgrunn 
Ronny Evison Johansen og Kjell Misvær har søkt om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark. Begge søknadene er sendt inn den 02.04.2020 og inneholder samme begrunnelse for 
behovet for å få dispensasjon for kjøring til Muorki (Eidevatn) etter at turistløypa er stengt. Det er 
Johansen som har sendt inn søknadene på vegne av seg selv og Kjell Misvær. Det er søkt om 
tillatelse til å kjøre snøscooter fra 15.05 – 30.06.2020. 
 
Saken ble sendt til uttalelse til Balvatn reinbeitedistrikt og Statskog. 
 
Kommunen behandlet søknadene sammen 28.04.2020 i sak 049/20 og valgte, med begrunnelse i 
reinens sårbarhet, å avslå søknadene. 
 
Ronny Evison Johansen og Kjell Misvær klager på Plan- og utviklingsutvalgets vedtak i sak 49/20 hvor 
de fikk avslag på søknad om kjøring med snøskuter til naustene i Mourki for observasjon/ 
forebygging av skade på eiendom. 
 
Plan- og utviklingsutvalget vedtok i møte 16.06.2020, sak 74/20, å ikke ta klagen til følge. 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Nordland for videre behandling. 
 
Anførsler fra klager 
Klagerne stiller seg uforstående til vedtaket med begrunnelse om kalvingstid for rein. De anfører at 
det ikke er rein og dermed ikke kalvings-område på strekningen de skal kjøre snøscooter. Videre 
anføres det at det i år er usedvanlig mye snø, over 3 meter på flat mark, og naustene er nesten helt 
dekket av snø. Store snømasser vil med høy sannsynlighet føre til vannskader på eiendommene. I 
2017 fikk eierne av naust tillatelse til å kjøre inn å holde oppsikt og grave frem bygningene, noe som 
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resulterte i at de unngikk vannskader. Videre anføres det at det i år er mer snø rundt naustene enn 
det var i 2017. 
 
Kommunens vurdering av klage 
Søkerne oppgir at det er store mengder snø i området og at det ligger en stor skavl i nærheten av 
naustene. I år er reinen spesielt sårbar på grunn av en vanskelig beitesituasjon og dispensasjon som 
omsøkt bør ikke innvilges.  
 
Avslaget begrunnes med at kjøringen skal foregå i kalvingsperioden for rein da simler og kalver er 
svært sårbare og trenger ro. Kommunen har vurdert det slik at kjøring kan skape forstyrrelser/uro 
for reinen i området i kalvingstiden. Når det i år i tillegg er fastslått beitekrise i distriktet, har 
kommunen valgt å avslå søknaden om snøscooterkjøring på omsøkt tidspunkt.  
 
Kommentarer fra andre 
Kommunen har mottatt uttalelse i saken fra både Statskog og Balvatn reinbeitedistrikt. 
 
Statskog SF 
Statskog har ingen innvendinger til at Ronny Johansen og Kjell Misvær får dispensasjon til å kjøre 
snøscooter, i trase som det er søkt om, for å se til sine naust i Mourkie. 
 
Balvatn reinbeitedistrikt 
Reinbeitedistriktet ønsker ikke at det gis dispensasjon til scooterkjøring etter 20. april. Det er i 
begynnelsen av kalvingsperioden når simler og kalver er svært sårbare og trenger ro. I år er det i 
tillegg fastslått beitekrise i distriktet pga. snøforholdene, og reinen er allerede i en sårbar posisjon 
etter vinteren 
 
Enkeltvedtak, rettslig klageinteresse og klagefris 
Vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningslova (fvl.) §2, som er påklaget av en part med rettslig 
klageinteresse jf. fvl §28. Klagen vurderes å tilfredsstille de krav til adressat, form og innhold som 
fremkommer av fvl. § 32. 
 
Vedtak i sak 49/20 ble fattet 28. april 2020. Etter forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages med 
en frist på 3 uker fra vedtak er gjort kjent for søker, jfr. forvaltningslovens § 29. Klagen er mottatt 
den 11. mai 2020, og klagen regnes som rettidig innkommet. 
 
Perioden for omsøkt motorferdsel er gått ut, men en avgjørelse i klagesaken er likevel aktuell med 
tanke på eventuell tilsvarende søknad senere. 
 
Fylkesmannens lovforståelse, vurdering og forståelse av faktum i saken  
Fylkesmannens avgjørelse bygger på de opplysninger som er framkommet i det skriftlige materialet 
som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger som de opplysninger klager 
har framlagt.  
 
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi skal 
vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold som ikke er berørt i 
klagen. Vi skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, 
se forvaltningsloven § 34 annet ledd. 
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Fylkesmannens vurdering 
Lov av 10. juni 1977 om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag har som formål «ut fra et 
samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne 
om naturmiljøet og fremme trivselen», jf. § 1. Lovens utgangspunkt er at motorisert ferdsel i utmark 
og vassdrag er forbudt, dersom ikke annet følger av loven selv eller vedtak gjort med hjemmel i 
loven, jf. § 3. I utmark og på islagt vassdrag kan motorkjøretøyer i henhold til lovens § 4 a bare 
brukes i samsvar med forskrift gitt av departementet. 
 
I Motorferdselforskriften § 6 står det at «I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt 
organ som kommunestyret bestemmer – 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. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i 
forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum» 
 
Tillatelse etter forskriftens § 6 kan i unntakstilfelle gis dersom søkeren påviser et særlig behov som 
ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Bestemmelsen er ifølge 
Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 streng. Om søkers behov er av en slik karakter/styrke at 
det kan sies å foreligge et «særlig behov» i relasjon til forskriften § 6 må vurderes konkret i det 
enkelte tilfellet.  
 
Ved vurderingen av om det foreligger et «særlig behov» vil det være av betydning om kjøringen er 
nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er formålet 
med selve transporten som er avgjørende i denne sammenheng. Ved vurderingen av om kriteriene 
er oppfylt, må søkers transportbehov veies opp mot de ulemper transporten vil føre til. Det må 
legges stor vekt på hensynet til de interesser forskriften er ment å beskytte. Forhold som må tas 
med i vurderingen er bl.a. hvor sårbart området er og konflikter som kan oppstå i forhold til andre 
interessegrupper og naturmiljø. Behovet må også vurderes opp mot målet om å redusere 
motorferdselen til et minimum. Ingen har krav på dispensasjon selv om vilkårene er oppfylt, jf. 
ordlyden i «kan». 
 
Det er en skjønnsmessig vurdering som ligger til grunn for om tillatelse kan gis. Veiledning på 
miljødirektoratet.no sier at lokale forhold må kunne spille inn ved vurderingen, men likevel slik at 
bestemmelsens strenghet ivaretas. 
 
Plan- og utviklingsutvalgets avslag på søknaden er ikke tilstrekkelig begrunnet. Det fremgår således 
ikke hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder vilkårene for tillatelse etter 
motorferdselforskriften § 6. Kommunen har fått med seg at klagers transportbehov i stor grad 
skyldes store snømengder som kan gjøre skade på klagers faste eiendom, dog uten at dette synes å 
ha vært tatt med i drøftelsen. Det er hensynet til at kjøringen er omsøkt på et tidspunkt hvor reinen 
er i en særlig sårbar situasjon, mtp. fôrforhold og kalving, som har vært avgjørende for kommunen. 
Kommunen har ikke vurdert om klager kan komme seg til naustet på andre måter eller hvilke skader 
snøen kan føre til. 
 
Fylkesmannen i Nordland mener at Fauske kommunes saksutredning i klagebehandlingen er for 
ensidig, all den tid det ikke fremgår at transportbehovet er vurdert mot mulige skader og ulemper i 
saken for øvrig.  
 
Ved den forberedende klagebehandlingen i sak 049/20 er det imidlertid gitt følgende 
begrunnelse: «Søkerne oppgir at det er store mengder snø i området og at det ligger en stor skavl i 
nærheten av naustene. Rådmannen vurderer det slik at kjøring kan skape forstyrrelser/uro for reinen i 
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området i kalvingstiden. I år er reinen spesielt sårbar på grunn av en vanskelig beitesituasjon og 
dispensasjon som omsøkt bør ikke innvilges». 
 
Det er etter Fylkesmannens oppfatning riktig å legge vekt på uttalelsen fra reinbeitedistriktet, men 
kommunen kan ikke utelukkende begrunne et avslag i en slik uttalelse. Uttalelsen er for generell til 
at den alene kan begrunne et avslag på søknad om motorferdsel i utmark. Ved en mer konkret 
begrunnelse knyttet til naturmangfold, reindrift eller friluftsliv, hadde ikke Fylkesmannen hatt 
problemer med kommunens avslag. 
 
Det er ikke tvil om at reinen trenger ro i kalvingsperioden, og det er også på det rene at reinen i år 
var ekstra sårbar etter en tøff vinter. Vi er imidlertid ut fra det som er opplyst i saken usikre på dette 
er forhold av betydning i den her foreliggende saken. Dersom ikke området som omfattes av 
søknaden brukes av reindrifta i den perioden det er snakk om, kan det ikke legges avgjørende vekt 
på generelle utfordringer for reindrifta. 
 
Kommunens avslag er ikke knyttet opp til vilkårene i motorferdselforskriften § 6, og det kan derfor 
ikke stadfestes. Fylkesmannen finner, ut fra dette, å måtte sende saken tilbake til kommunen for ny 
behandling. 
 
Vi forutsetter at kommunens plan- og utviklingsutvalg ved sin nye behandling av saken 
vurderer saken ut fra vilkårene i motorferdselforskriften § 6. Det må av vedtaket også fremgå hvilke 
vurderinger som er gjort etter naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. lovens § 7. 
 
Fylkesmannen ser at det kan stilles spørsmål ved hvor hensiktsmessig det er at kommunen skal 
foreta en ny behandling av saken, ut fra at perioden for omsøkt motorferdsel er over.  
 
Som klageinstans kan Fylkesmannen i henhold til forvaltningsloven § 34 siste ledd selv treffe nytt 
vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til kommunen til helt eller delvis ny 
behandling. Vi har ikke grunnlag for å treffe nytt vedtak i saken, og må da sende saken tilbake til 
kommunen for ny behandling. 
 
Vedtak 
Fylkesmannen opphever plan- og utviklingsutvalgets vedtak av 28.04.2020, i sak 049/20, og sender 
saken tilbake til kommunen for ny behandling. 
 
Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Sakens parter er underrettet ved kopi av dette brev. 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Vatne (e.f.) 
Fung. fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Sandra Tønne 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 



  Side: 5/5 

Kopi til: 
Kjell Misvær Solhøgda 4 8200 Fauske 
Ronny Evison Johansen Einerveien 8 8209 Fauske 
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PROTOKOLL FRA  TRYGG  TRAFIKKS  LANDSMØT E  11.  J  UNI

Møtet ble avviklet over videokonferanseiøsningen Zoom. Dette var en ekstraordinær
awiklingsmetode grunnet utbruddet av koronavimset (Covid-l 9) våren 2020.

Det var 26 personer til stede fra mcdlemsorganisasjouene, hvorav 21 med stemmerett. I tillegg
møtte  Trygg 'l‘rafikksrevisor, vaigkomjteens leder o g ansatte. Deltakerlisten følger
protokollen som vedlegg.

1.  Åpning

Styreleder, TomasI. Hallem, ønsket velkommen til Trygg Trafikks 64. ordinære landsmøte.
Styreleders åpningstale følger som vedlegg til protokollen.

2.  Valg av dirigent

Trygg Trafikks styre foreslo TomasI. Hallem som dirigent for landsmøtet.

Tomas  I.  Hallem  ble  enstemmig valgt.

3.  Landsmøtet  oppnevner to personer til å undertegne  protokollen

Etter forslag fra dirigent ble Lise Ådlandsvik Dobbe (Viken fylkeskommune) og Geir A. Mo
(Norges Lastebileier-Forbund) oppnevnt til å undertegne protokollen.

Lise  Å dlandsvik Dobbe  0g Geir A. Mo ble  enstemmig valgt  til  å  undertegne  protokollen.

4.  Gjennomgang av forretningsorden

Dirigenten viste til at forretningsorden var utlagt  i  møtet og applyste at denne ville bli brukt
ved behov. Forretningsorden var en justert versjon fra tidligere år og tilpasset digital avvikling
av Landsmøtet. Det kom ingen innsigelser til forretningsordcn.

Forf-emfngsørden bie godkjent.

5. Årsrapport  2019  med regnskap

Dirigenten gjennomgikk årsrapporten side for side.

Trygg Trafikks direktør gjennomgikk deretter regnskapet og ga komentarer til dette.

Revisor Cathrine Sæther Karlsen kommenterte at revisjonsberetrfingen var å lese på side 38-
39. Hun refererte konklusj oneni denne 0g presiserte at regnskapet gir et riktig bilde.

Styrets  årsberetning 2019 ble  enstemmig godkjent.
Regnskapet  med  noter  ble  enstemmig godkjent som  Trygg T  rafikks  regnskapfor 201’ 9.
Trygg Trafikks  årsrapport 20191716 tatt til orientering
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6. Valg av tre styremedlemmer og to varamedlemmer

Leder  av valgkomiteen Benthe E. Bondhusgjennomgikk valgkomiteens utsendte forslag til
kandidater.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg på styremedlemmene Knut Duesund 0g Hans—Jørgen Molvig
for to nye år  (2020-2022).  Valgkomiteen foreslo opprykkfor 1. vara Elisabeth F.
Kristoffersen til fastmedlem av styret for en periode ett år  (2020—2 02 1). Styremedlemmene
ble valgt enkeltvis.

Knut  Duesund  ble  enstemmig valgt  —for  2  år  — Notodden  kommune  cgjenvafg)

Hans—Jørgen  Mølvig ble  enstemmig valgt  —for 2  år  — F  finans  Norge  (gjenvalg)

Elisabeth  F.  Kristoffersen  ble  enstemmig valgt  som ordinært sgn'emedlem «for 1  år —M4
Rusfritrafikk  (applykkfm  I.  vara)

Mari  S  ifiebrfiten ble  enstemmig valgt  som 1. mm  —f0:' 2  år  — Troms  0g F  innmark
fylkeskommune (appfykk)

Jannicke  Bergesen Clarke  ble  enstenunig valgt  som 3. vara  -for 2  år -Vestland
fillkeskommune  (nyvalg)

St ret får etter val ct føl ende sammensetnin  :

Leder:

Tomas Iver Hallem (Trøndelag fylkeskommune) til landsmøtet  2021 i

Medlemmer:

Eldar Meling (Politiets Fellesforbund) til landsmøtet  2021 i:
Trude Hagland (Nordland FTU) til landsmøtet 2021 '
Knut Duesund[Notodden kommune) til landsmøtet  2022,
HansJørgen Molvig (Finans Norge) til landsmøtet  2022
Elisabeth F. Klistoffersen (MA Rusfri Trafikk) til landsmøtet  2021
Anne Marit Jordheim (ansattes rep.) til landsmøtet  2021 l

Vararepresentanter: i
Mari Siljcbråtcn (Troms fy1kesk0mmune) — 1. vara til landsmøtet  2022 :
Ketil Nordengen — 2.  vara (Viken fikeskommune» til landsmøtet  2021 ;
Jannicke Bergesen Clarke  — 3. vara til landsmøtet  2022
T omnn Mevik (ansattes 1. vara) til landsmøtet  2021
Bjøm  Hagene  (ansattes  2.  vara) til landsmøtet  2021

ag;—
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7.  Valg av  valgkomite

Dirigenten  presenterte styret  i  Trygg Trafikks sitt forslag til valgkomite:

I år fratrer bare ett styremedlem  — Aase Simonsen (Rogaland). Styret forslår at Aase
Simonsen tiltrer Valgkomiteen som ny vara.

Valgkomiteen ser da ut som følger:

Camilla Meigård  -  leder
Børre Skiaker -medlem
Geir A. Mo  -  medlem

Aase Simonsen  -  vara

Søfretsførslag til ny valgkommite  ble  enstenmu'g godkjent

8. Trygg Trafikks  budsjett  2020  og forslag til  budsjett  2021

Trygg Trafikks direktør ga en kort orientering om årets budsj ett som har et forventet
overskudd på  500.000  kr. Direktøren redegjorde også for søknadene til
Samferdselsdepartementet om tilskudd for  2021  og at det videre budsj etteres med et
overskudd for på  500000  kr. neste år. Budsjettet for  2021  er ikke endelig behandlet av styret.

.Presentaqion av budsjettfor  2020  øgførslag tilplaner  og budsjett  2021  ble tatt til
orientering.

De vodtektsfestedo landsmøte sakene var ferdig behandlet kl. 15:15.

Oslo, 11.  juni  2020

.-

u: fam Mom JW,
Lise  Ådlandsvik Dobbo Geir A.



Fra: Bremtun@tryggtrafikk.no 
Sendt: tirsdag 18. august 2020 09.13 
Til: Postmottak 
Emne: Protokoll fra Landsmøte 2020 i Trygg Trafikk 
Vedlegg: Protokoll landsmøte 2020 (Signert).pdf; Styreleders åpningstale 

landsmøtet 2020.pdf; Vedlegg til protokoll_Deltagerliste landsmøte 
2020.pdf 

 

Til Trygg Trafikks medlemmer! 

Vedlagt følger signert protokoll fra Trygg Trafikks landsmøte 2020, samt styreleder Tomas 

Iver Hallems åpningstale og deltagerliste. 

På grunn av koronasituasjonen ble Trygg Trafikks landsmøte i år avholdt digitalt. 

Landsmøtet fant sted torsdag 11. juni klokken 13.00 til 15.00. 

  

Med vennlig hilsen 

Trygg Trafikk 
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Kjære landsmøtedeltakere!

Det er en stor glede for meg å ønske dere alle hjertelig
velkommen til etlitt annerledes landsmøte i Trygg Trafikk.

Grunnen til at Trygg Trafikk for første gang gjennomfører
landsmøte som et video-møte er korona-pandemien og de
begrensninger og utfordringer denne medfører.

Vi har valgt å gjennomføre årets landsmøte på denne måten for
å unngå utsettelse over tid og for å sikre at de ”konstitusjonelle
rutinene” i organisasjonen ikke lider unødig skade på tross av
pandemien.

Vi ser at andre gjør dette på samme måte som oss og erfarer at
det er fullt mulig å gjennomføre et landsmøte uten fysisk
oppmøte.

Våre vedtekter sier ikke noe om hvordan og hvor vi skal
gjennomføre våre landsmøter, men det kreves jo normalt at
landsmøter gjennomføres ved fysisk oppmøte.
Koronabestemmelsene gir imidlertid et unntak for dette, og
innkallingen til Trygg Trafikks landsmøte 2020 er derfor for
lovlig å regne på dette punkt.

I tillegg til en krevende pandemi, så har vi samtidig vært
gjennom en region- og kommunereform som betyr at fylkes- og
kommunekartet ser noe annerledes ut nå enn rett før nyttår.
For oss medfører de formelle konsekvensene avdenne at det
vil være eksisterende eller nye enheter som har stemmeretten i
dette landsmøte.
Består et fylke eller en kommune avto eller flere tidligere
medlemmer så vil det nye fylket/kommunen ha én stemme.
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Årets landsmøte i Trygg Trafikk er godtbesøkt. Vi harforsøktå
styre unna datoer for Fylkesting og andre sentrale møteplasser
nå i juni og detharmedførtden høyeste tilslutning til et
landsmøte hos oss på lenge.

I dette video-møtetdeltar, i tillegg til våre medlemmer, også
Valgkomiteens leder Benthe Bondhus, Trygg Trafikks
ledergruppe samt våre regionledere. Alle øvrige ansatte i
organisasjonen følger møtetpå vårtintranett derdette ”live-
streames”.

Vel, da skal jeg prøve å summere opp Trygg Trafikk åretsom
gikk. Avhensyn til formatetvil jeg ha en littkortere
gjennomgang enn i fjor, men likevel forsøke å gi et godtbilde av
en organisasjon som også i 2019 hadde etsvært høyt
aktivitetsnivå.

Jeg åpner opp forspørsmål etter innledende presentasjoner.

Med så mange medlemmer samletharjeg lysttil å innlede med
å gi etbilde av Trygg Trafikks grunnleggende formål som er
både enkeltog veldig tydelig.

Organisasjonen harkun ettmål –nemlig å bidra til å redusere
antallet drepte, hardtskadde og skadde i trafikken.
Samfunnsoppdrageter rettog slettå arbeide forbestmulig
trafikksikkerhetforalle. Våre interesser gårikke lengerenn
dette.

Vi opptrersom etbindeledd mellom detoffentlige og frivillige
arbeidet, og inkluderes naturlig i alle viktige nasjonale
prosesser på området. Så ervi både samarbeidspartner og
pådriver med og over for myndigheter på alle nivåer. Dette er
roller vi ersvært opptattavå forvalte ryddig.
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Vi ser på oss selvsom en uavhengig organisasjon med et
verdi-ideelt formål og et offentlig oppdrag!

Rollen og posisjonen vår har ført til at vi deltar aktivt i nasjonalt
og regionalt planarbeid gjennom spesielt 3 viktige fora:

• Nasjonalt Kontaktutvalg for trafikksikkerhet (KTS)

• Styrings- og prosjektgruppen for etablering avnasjonal
tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. I denne plan bidrar
Trygg Trafikk med rundt ¼-del avtiltakene.

• Og ikke minst Fylkenes trafikksikkerhetsutvalg

Hoved-samarbeidspartnere for oss er i den sammenheng
Statens Vegvesen, Politiet/UP, Samferdselsdepartementet og
fylkene.

Men vi er jo en del aven mye større helhet, «den Norske
samarbeidsmodellen» som vi kaller den, der mange aktører
bidrar, på alle forvaltningsnivåer og på tvers avsektorer.
Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle. Bilindustrien,
transportnæringen, forsikringsnæringen og andre er også svært
sentrale aktører i dette arbeidet.

Det er nettopp organiseringen som skiller Norge fra andre land
vi kan sammenlikne oss med. Vi jobber i langt større grad
koordinert og tverrfaglig enn de fleste andre land, og ulike
aktører, kommuner, fylker og statlige etater utfyller hverandre.
Jeg har i mine år som styreleder i Trygg Trafikk tradisjonelt
avsluttet mitt åpningsinnlegg med å takke for samarbeidet:
Denne gang starter jeg med å takke alle gode
samarbeidspartnere for hva vi anser å være et glimrende, og
helt unikt samarbeid!!
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Før jeg tar landsmøtet med på ”en liten” tur rundt våre
kjerneaktiviteter og resultater i året som har gått, så gir jeg et
kort innblikk i organisasjonen slik den ser ut akkurat nå.
Inntektsgrunnlaget vårt er nesten doblet de siste 7 årene. Med
større økonomi så har det vært mulig for oss å rekruttere flere
ressurser, og jobbe både djupere og bredere.
I tillegg har mange fylker gjennom å finansiere tidsbegrensede
prosjektstillinger hos oss, sett mulighet for å sikre nødvendige
ressurser spesielt til arbeidet med å rekruttere nye trafikksikre
kommuner.

Ved årsskiftet hadde vi 60 dyktige og dedikerte medarbeidere i
organisasjonen. Disse utgjorde totalt litt i overkant av 55
årsverk.

Vi har marginalt flere menn enn kvinner ansatt i Trygg Trafikk.
I overkant av 51 % av våre ansatte ved siste årsskifte var
menn.

Balansen mellom en sentral stab som har fokus på styring og
utvikling og en fylkesorganisasjon med tett kontakt til arbeidet i
de enkelte fylkene er veldig god. Ca. halvparten av våre ansatte
har sitt daglige arbeid i fylkene.

For å tilpasse oss regionreformen har vi organisere oss i
henhold til denne. Etter nærmere 40 år i et godt samarbeid med
først 1 9 og deretter 1 8 fylker, har vi nå innrettet oss på et
samarbeid med 1 1 robuste fylker. Vi gjør ikke egne vurderinger
av i hvilken grad intensjonene i regionreformen faktisk er
oppfylt, men har fullt fokus på å støtte og bidra inn i formelle
samarbeidskonstellasjoner slik at fylkene kan fylle sitt
samfunnsoppdrag og gjennom dette gjøre sitt til at nasjonale
målsetninger på området oppnås.
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Deter styrets bestemte oppfatning atvi haren organisasjon
som errobust og godtrustettil å møte de utfordringer som
måtte stå foran oss i fremtiden.

Statistikk over skader og ulykker eretviktig grunnlag for
målrettetog forebyggende trafikksikkerhetsarbeid
Vi mener atkunnskap og læring fra de alvorlige trafikkulykkene
vil få stadig økt betydning, både forvidereutvikling av
trafikksikkerhetstiltak og for organisatorisk læring.

I 2019 er detregistrert108 omkomne i trafikken på Norske
veier. Dette er på nivå med 2017 og 2018. Dette betyr at
antallet omkomne erstabilisertpå etnyttog lavere nivå.
Men detbetyr også atvi opplever stagnasjon på dette området!

Samtidig servi forandre året på rad en signifikantreduksjon i
antallet hardtskadde. 565 er registrerthardtskadd i 2019.
Dette utgjør en reduksjon på mer enn 15 % de siste to årene.
Og dette etter en del årmed status quo på dette området.

Totaltregistrerer vi altså 673 omkomne og hardtskadde i
trafikken i 2019. Dette erlitthøyere enn målkurven og forteller
oss alle med tydelighet atdetvil være nødvendig å holde et
fortsatthøytnivå på aktiviteter i tiden framover, for å kunne
holde utviklingen som skal føre til atvi i 2030 maksimalthar350
omkomne og hardt skadde.

Ser vi på utviklingen i de Skandinaviske land over tid så finner
vi at Norge har hattden klartstørste reduksjonen av
trafikkdrepte over tid. Hvis vi sammenligner gjennomsnittetav
nivået fra 2010-14 med nivåeti perioden 2015-19 så har Norge
her hatten reduksjon på 33 %. Deretter kommer Danmark med
en reduksjon på 8 %, Finland med 7 % og Sverige med bare 5
%.
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Dette forsterker utviklingen vi har sett de siste årene.

Hvis vi ser på utviklingen i de Nordiske land opp mot folketallet
så er Norge også her ledende. De Europeiske tallene er ennå
ikke publisert, men det er nokså sikkert at Norge for 5. år på rad
vil figurere som det mest trafikksikre land i Europa.
Med dette vil vi også være det meds trafikksikre land i verden!!!

Sverige hadde et uheldig år i 2018, men er nå tilbake som et av
de absolutt tryggeste i Europa. Danmark hadde et krevende
trafikk-år i 2019 der antallet omkomne økte med mer enn 16 %.

På tross av Norges posisjon som ledende på trafikksikkerhet, er
det likevel interessant å se hvordan våre naboland tenker i
krevende tider. Etter 2018 var noen avde mest sentrale
tiltakene i Sverige, reduksjon avfart og betydelig økning av
automatisk trafikkontroll i tillegg til ny ”samling” rundt
nullvisjonen som helt grunnleggende for all sikkerhetstenking
på området.

Europa sliter med trafikksikkerheten. Det har lenge vært klart at
EU ikke vil kunne nå 2020-målet om en halvering avde
alvorligste trafikkulykkene sammenlignet med 2010.
I perioden har man oppnådd rundt 20 % reduksjon, noe i
underkant avhalvparten avdet som er målet.
Det er allerede satt et nytt mål frem mot 2030: En halvering av
antallet omkomne og hardt skadde sammenlignet med 2020.
For første gang tar man nå med hardt skadde som
måleparameter.
Gjennom nye strategier er det tydelig at EU er klare for å ta i
bruk virkemidler og teknologi som vil kunne monne.
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Norge er svært nære på å nå EUs 2020-mål. Med en reduksjon
på 4 omkomne i år, vil vi i 2020 ha halvert antallet omkomne i
forhold til nivået i 2010.

Så kan man jo spørre seg, er vi i mål da? Er det fortsatt behov
for et sterkt fokus på trafikkulykker. Svaret er selvsagt et
rungende JA!!!
I overkant av673 omkomne og hardt skadde er mange livog
skjebner som hvert år rammes.
Det er fortsatt mye å gjøre i å hindre at fart, rus og manglende
eller feil bruk avsikkerhetsutstyr får fatalt utfall. Det er også
viktig å være oppmerksom på at en sterkt økende andel gående
og syklende i byene, kan føre til betydelig flere omkomne og
skadde, hvis ikke man i tillegg til nullvekstmålet også setter opp
klare rammer for trafikksikkerhetsarbeidet i byvekstavtalene.

Så vokser det frem målkonflikter i grensesnittet mellom
effektivitet, fart og samfunnsøkonomisk lønnsomhet og det
faktum at vi gjennom utvikling ikke ønsker at flere skal måtte
bøte med livet sitt på veiene.
Her er det viktig at hele miljøet står sammen og verner om
nullvisjonstankene og det moralsk etiske verdisett som ligger til
grunn for denne.
Hvis nullvisjonen er å oppfatte som et absolutt, så kan vi altså
ikke tillate prosjekter som medfører at flere omkommer eller blir
hardt skadd, selv om de i sum gir såkalt samfunnsøkonomisk
nytte.

Trygg Trafikk skal være en ”spydspiss” i arbeidet med å forene
alle gode krefter i dette arbeidet.

En betydelig del avstyrets arbeid består i å sikre samsvar
mellom overordnede strategier, organisering og aktiviteter, i
tillegg til å sikre en stabil og trygg økonomi.
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Administrasjonen legger frem to-årige handlingsplaner annet
hvert år som ”rulleres” hvert år.
Tertialvise interne rapporteringer sikrer at det er god målstyring
på arbeidet.

Siden framlegget av ny strategiplan i 201 7 har det vært stort
fokus på å etablere en struktur fra strategi til aktivitet som kan
følges og evalueres.

Vi tar inn over oss hvilke føringer som ligger i nasjonalt planverk
og så omsetter vi dette inn i vår struktur.

Trygg Trafikk er jo en del av en mye større helhet i
trafikksikkerhetsarbeidet og derfor må våre planer og aktiviteter
planlegges i tråd med nasjonale føringer som tolkes inn i vårt
samfunnsoppdrag.

Vi er nøye med å rapportere vårt arbeid til våre medlemmer.
Det gjør vi en gang i året gjennom landsmøtet her. Men
løpende gjennom året har vi omfattende rapportering til
Samferdselsdepartementet, til forsikringsselskapene gjennom
Finans Norge og til Fylkenes Trafikksikkerhetsutvalg.

I tillegg påhviler det oss et spesielt ansvar for å dokumentere og
evaluere våre aktiviteter for å sikre at disse kan sies å ha effekt.
Vi gjør dette gjennom interne ressurser samt et utstrakt
samarbeid med forskningsmiljøene, spesielt TØI, SINTEF og
NTNU.

Gjennom fokus på 5 definerte strategiske hovedområder og 1 5
konkrete delmål utformer vi aktiviteter.

Hovedområdene våre er:

1 . Ingen barn skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken
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2. Færre ungdommer omkommer eller blir hardt skadd i
trafikken

3. Det skal bli tryggere å gå og sykle

4. Kommuner og fylkeskommuner jobber systematisk med
trafikksikkerhet

5. Trafikksikkerheten i samfunnet bedres

På bildet dere nå ser så er mange avvåre konkrete aktiviteter
sortert inn i dette strategiske målbildet. Listene er overhodet
ikke uttømmende, men de gir et godt overblikk over alle de ulike
aktivitetene vi gjennomfører.
Strukturen sikrer som nevnt sammenheng mellom strategi og
operativdrift.

La oss kort ta en gjennomgang avdisse fem hovedområdene
og se på noen avaktivitetene i 2019. Dette kan samtidig tjene
som en oppsummering avinnholdet i årsrapporten som vi
senere skal gå igjennom.

Trygg Trafikk er pådriver for at barn skal være trygge og sikre i
trafikken, herunder at myndighetene legger større vekt på
hensynet til barn og unge i planlegging avtransportsystemet,
både nasjonalt, regionalt og lokalt.

I Nasjonal Tiltaksplan for Trafikksikkerhet på Veg 2018-2021
ble det for første gang i dette planarbeids historie uttrykt en
”nullvisjon” som en reel målsetning.

Her står det nemlig å lese, sitat: ”Viskaloppleve nullomkomne
barn itrafikken iminstettavårene iperioden 2018-2021”.

Dette målet ble innfridd i 2019 da ingen barn mellom 0-15 år
omkom i trafikken. Så fikk vi oppleve hvor uforutsigbart og
skjørt dette arbeidet egentlig er bare få uker inn i 2020.
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Lille Gregers ble bare 2 år og omkom da han løp ut i et
fotgjengerfelt i Oslo tidlig i januar. Gregers foreldre valgte å
donere minnegaven på 65.000 kr. til vårt arbeid for barn.
Midlene vil brukes i en filmserie for barn som lanseres høsten
2020.
Vi har heldigvis ikke registrert flere omkomne barn hittil i år.

I året som gikk, etablerte vi bl.a. sammen med NAF,
Syklistenes Landsforening og Norges Cykleforbund en digital
læringsportal –”Sykkeldyktig.no” - for alle lærere som har
ansvar for sykkel- og trafikkopplæring i skolen. Vi har allerede
registrert at nesten 60 % avlandets kommuner har åpnet for
bruk avmateriellet gjennom opplæringsportalen Feide. Det
betyr at mer enn 30.000 elever nå har tatt i bruk dette digitale
opplæringsmateriellet i mer enn 2.000 klasser.

”Hjertesone” er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige og
frivillige aktører, som skal bidra til at flere elever går eller sykler
til skolen ved å skape bedre og tryggere forhold rundt skolen.
Prosjektet er knyttet til det nasjonale målet om at 80 % av
elevene skal gå og sykle til skolen.
Flere avstorbyer har besluttet å etablere slike ”Hjertesoner”
rundt skolene sine. Noen kommuner setter også avbetydelige
stimuleringsmidler til arbeidet, som f.eks. Oslo.

”Barnas Trafikklubb” har som målsetning å sikre at barn skal
ha grunnleggende kunnskap om hva som er trygt og hva som
er farlig i trafikken. I tillegg er det et mål at foreldre og
barnehageansatte bruker tid på å lære barna trafikksikkerhet og
at de er gode rollemodeller i trafikken.

Klubben er betydelig utviklet gjennom 2019.
E-læringsplattformen har tatt et kvantesprang og det er utviklet
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nye animasjoner og filmer i tillegg til bøkersom støtter opp om
hele læringsstrukturen. Innholdetlanseres til skolestart2020.
Vi er nå sværtnæren situasjon der rundt50 % avlandets mer
enn 6.000 barnehager ermedlemmer i Barnas Trafikklubb.

Dette er bare noen avaktivitetene våre som skal støtte opp om
vårtarbeid for å sikre atbarna våre blir trygge i trafikken.

I tillegg kurser vi barnehage- og grunnskolelærer-studenter.
Vi kurser barnehagepersonale over hele landet, og vi
gjennomfører kursvirksomhetpå nettet. Vi utviklerog leggertil
rette for bruk avdigitale læringsressurser –også på andre
språk enn norsk. Vi eren insisterende pådriver for atbarn og
unge skal få sikker transporttil skole og fritidsaktiviteter. Over
tid har vi utvikletetkompetansesenter for kunnskap om riktig
sikring avbarn i bil, en rolle som fører til god kontaktmed andre
kompetansemiljøer, men ikke minstmed brukerne.
Og så forsker vi, sammen med gode partnere i de kjente
miljøene.

Selvom antall omkomne og hardtskadde ungdommer i alderen
15 –24 år hargått ned de siste årene erungdom, spesieltunge
mannlige bilførere, fortsatthøytrepresentertpå
ulykkesstatistikken.

Trygg Trafikk tar en aktivrolle i arbeidetmed trafikksikker
ungdomstid, primærtgjennom strukturelle tiltak og
opplæringstiltak på ungdomstrinn og i videregående, men også
som en sentral samarbeidsparti detnasjonale og lokale
arbeidetmed å rette spesifikke tiltak motde mestrisikoutsatte.

”Underveismagasinet” ervårtundervisningsmateriell for
ungdomsskolen, særlig rettetmot10-klassingene. Magasinet
har etopplag på 65.000 og distribueres gjennom skolene til
samtlige avgangsklasser på ungdomsskolen. Magasinettar
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utgangspunkt i kompetansemål i fagene som er naturlig å
knytte til trafikk. Fra høsten 2020 blir magasinet full-digitalisert.

Gjennom å involvere ungdommene som er i målgruppen,
målretter og tilpasser vi magasinet slik at det er et relevant og
aktuelt undervisningsmagasin.

Trygg Trafikk utvikler læringsressurser og bistår studiestedene
som tilbyr etter- og videreutdanning for lærere som kvalifiserer
seg til å tilby trafikalt grunnkurs som en del av valgfaget.
Vi arbeider for at opplæringen skal være av god kvalitet og
følge gjeldende forskrifter. Ny læreplan i faget har vært på
høring og fastsettes før skolestart 2020-21 . Kristin Strømme i
Trygg Trafikk har ledet læreplangruppen.

I ”nettverksmøter” har vi i 201 9 møtt nærmere 200
ungdomsskolelærere som underviser i valgfaget ”Trafikk”.
Her utveksles erfaringer, lærerne kan spørre om saker og ting
de lurer på og få faglig påfyll. Vi gir innspill på hvordan
læringsressurser kan brukes og går igjennom veiledningen for
faget med tips, råd og eksempeloppgaver til bruk i
undervisningen.

”Planleggeren” er et prosjekt som bygger på psykologisk teori
om at gode, gjennomtenkte intensjoner før handling påvirker
handlingsvalg positivt. Det er rett tog slett et verktøy som skal
bidra til å skape gode vaner i trafikken og gjøre den enkelte mer
bevisst egne valg i det daglige.
Transportøkonomisk Institutt har vært en sentral
samarbeidspartner i utviklingen av verktøyet som nå omfatter ni
sentrale trafikksikkerhets-temaer.

I mange av fylkene arrangerer våre fylkesmedarbeidere
sammen med gode samarbeidspartnere ”russe-seminareller

http://www.bing.com/images/search?q=trygg+trafikk&FORM=HDRSC2#view=detail&id=2984E420B04BC5E76A149A8EBD73CC712BA74206&selectedIndex=0


TomasI. Hallem`såpningstale– Trygg Trafikk’s Landsmøte11.6.2020

13

tema-dagforrussen”.
Her fokuseres den økte risikoen gamle biler, mange
passasjerer i bilen samt fest og alkohol kan føre til.

På tross avat antallet trafikkulykker med russ involvert
fortsetter å gå nedover så er det fortsatt et vesentlig
risikopotensial her og forebyggingsarbeid vil fortsette å være
viktig.
Det er ingen tvil om at det å møte ungdommen og i praksis vise
alle risikomomentene, faktisk fungerer.

I samarbeid med Statens Vegvesen og Viken fylkeskommune
har vi laget en nettside - ”russ på vei” - der det er
tilgjengeliggjort tips, råd, sjekklister mm.

I tillegg til disse aktiviteter har Trygg Trafikk i samarbeid med
Statens vegvesen og politiet ansvar for å gjennomføre et forsøk
som innebærer at et utvalg avde som mister førerretten i
prøveperioden, gjennomgår et kursprogram i kombinasjon med
bruk avatferdsregistrator. Dette arbeid forutsetter
forskriftsendringer og ligger for tiden hos Justisdepartementet.

Det er en nasjonal satsing at flere skal gå og sykle.
Trygg Trafikk er pådriver for at nullvekstmålet ikke skal gå på
bekostning avnullvisjonen, men at disse to overordnede
politiske føringene skal sees i sammenheng.

Vi påpeker behovet for at infrastrukturen skal tilrettelegges for
gående og syklende og betydningen avsamspill mellom ulike
trafikantgrupper.
Bruk avsikkerhetsutstyr - refleks for gående og hjelm for
syklende - er satsingsområder.
Sikring avfotgjengere og syklister er sentrale temaer i
opplæringstiltakene våre, noe som vektlegges i kursvirksomhet
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og læringsressurser.

I 2019 gjennomførte Trygg Trafikk betydelige kampanje-
aktiviteter for å sikre maksimal og optimalt bruk av
sikkerhetsutstyr. Disse aktivitetene er forankret i Nasjonal
tiltaksplan for trafikksikkerhet.

Forskningsprosjektet ”Barn, oppmerksomhet ogsykling” går
ut på å utvikle og teste en modell for sykkelopplæring avelever
på 4-5 trinn og sammenlikne kunnskaps- og atferdsendringer
blant elevene med tilsvarende endringer hos dem som ikke får
tilsvarende sykkelopplæring.
Prosjektet er evaluert av SINTEF og viser signifikante resultater
som skal publiseres nå i 2020.
Resultatene og kunnskapen fra prosjektet skal benyttes i det
videre arbeidet med å forsterke trafikkopplæring avbarn og
unge.

Kommuner og fylkeskommuner har et viktig ansvar for
innbyggernes trafikksikkerhet, blant annet som veieier,
skoleeier og arbeidsgiver. Trafikksikkerhet er et tverrfaglig
område, og samordning avarbeidet er en utfordring.

”Trafikksikkerkommune” er en godkjenningsordning utviklet
av Trygg Trafikk. Kriteriene bygger på eksisterende lovverk og
er en hjelp for kommuner til å systematisere trafikksikkerhets-
arbeidet på tvers avsektorer.

Ettersom det er mange kommuner representert på landsmøtet
vårt i dag, så får vi en egen presentasjon fra seniorrådgiver
Harald Heieraas om Trygg Trafikks arbeid samt vårt samarbeid
med fylker og kommuner på dette området rett etter min
innledning.
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Pådriverarbeidet er en sentral del av Trygg Trafikks
samfunnsoppdrag.

Vårt mål er best mulig trafikksikkerhet for alle trafikanter. Vi
engasjerer oss i relevante politiske prosesser nasjonalt,
regionalt og på lokalt nivå, og vi har et tverrsektorielt perspektiv
på trafikksikkerhet. Vår policy er basert på kunnskap og
uavhengighet. Trygg Trafikks samfunnsoppdrag omfatter
informasjon om trafikksikkerhet til trafikantene.
Forbrukerinformasjon og folkeopplysning inngår i dette.

Vårt ”pådriverarbeid” kobles hvis mulig til aktuelle og
relevante myndighetsprosesser.
Vi deltar svært aktivt i offentlige høringer, inviterer oss inn i
møter, deltar i innspills-seminarer, sender brev, dokumenterer,
skriver kronikker og leserinnlegg til media og mye mer.

I de siste årene har vi også deltatt aktivt på Arendalsuka. I fjoe
sammen med mange gode samarbeidspartnere på feltet vårt i
”samferdselsteltet”.

Målet er å få gjennomslag for politikk som virker positivt for
trafikksikkerheten. De viktigste prosessene for oss i 2019 var:

• Innen SAMFERDSEL:
o Ny regjeringsplattform, statsbudsjettforslaget 2020

og Nasjonal transportplan 2022-2033 (herunder
Barnas transportplan)

• Innen KOMMUNAL-REGIONAL sektor:
o Regionreformen samt kommune- og

fylkestingsvalget
• Innen KUNNSKAP:

o Fagfornyelsen & nye læreplaner
• Innen HELSE:
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o Ny folkehelsemelding og Nasjonal handlingsplan
for fysisk aktivitet

• Og på FINANS-sektoren:
o Bærekraftige bilavgifter

Hovedinntrykket er at våre innspill ble lyttet til og vektlagt.

Overordnet er vi imidlertid bekymret for at nullvisjonen kan
”være i spill”. Flere prosesser, både politisk og i forvaltningen,
de siste årene har i stadig større grad handlet om fart,
effektivitet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, noe som fort
kan komme i konflikt med visjonen om at ingen skal omkomme
eller bli hardt skadd i trafikken.
Jeg nevner i fleng: Økning avfartsgrenser i strid med
kommuner og fylkers ønsker, kamp for å beholde streknings-atk
som ”verktøy” i arbeidet med å få ned farten på farlige
strekninger og det stadige behovet for å måtte forsvare
Utrykningspolitiets eksistens, noe som skulle være helt
unødvendig.

I tillegg, stadige liberaliseringstiltak som gjør trafikken enda mer
kompleks.

Trygg Trafikk skal være en garantist for å alltid holde
nullvisjonen høyest og vi skal være en tydelig stemme for
trafikksikkerhet når dette ”kolliderer” med f.eks.
fremkommelighets- og effektivitetsbehov.

”Minnemarkeringene” skal være en støtte for pårørende,
trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med
trafikkulykker.
Arrangementene får mye oppmerksomhet og bidrar til å sette
søkelyset på det viktige arbeidet med å forebygge
trafikkulykker. Markeringene er et samarbeidstiltak mellom ulike
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aktører i trafikksikkerhetsarbeidet, finansiert og styrt av fylkene.

”Tradisjonelle og sosiale medier”, hjemmeside, nyhetsbrev,
foldere til kurs, konferanser og møteplasser brukes til å
informere om og skape opinion rundt trafikksikkerhet.

I tillegg spres kunnskap og informasjon gjennom ulike
kampanjer. Våre nettsider www.tryggtrafikk.no tilbyr forbrukere,
media, politikere, pedagoger og samarbeidspartnere aktuell og
relevant informasjon.
I 201 9 var Trygg Trafikk i følge Retriever omtalt i 7.268 artikler.

Vår årlige ”trafikksikkerhetskonferanse” er et viktig møtested
for trafikksikkerhetsmiljøet.

I fylkene arrangeres også regionale konferanser. Vi inviterer til
faglige møter og nettverksmøter om ulike temaer. I nasjonal
tiltaksplan har vi ansvar for etablering av tre ulike faglige
nettverk.
Som et ledd i samarbeidet med andre aktører bidrar vil til andre
arrangementer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

På distriktskontorene til Trygg Trafikk arbeides det daglig for å
skape en mer trafikksikker hverdag rundt om i landet.
Våre regionledere og øvrige medarbeidere jobber tett sammen
med fylkenes trafikksikkerhetsutvalg.

Her defineres konkrete aktiviteter og prosjekter som finansieres
over fylkenes budsjetter.

Våre regionkontorer representerer hele ”skalaen” av kjente
trafikanttiltak og alt jeg hittil har presentert for dere ligger i
prinsipp i distriktsledernes aktivitetsplaner.

De støtter i tillegg fylkeskommunenes arbeid og bidrar til å sikre
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fokus på alt det viktige arbeidet som ikke handler om
veibygging og kjøretøyteknologi.

I året som gikk brukte våre kollegaer i fylkene mye tid på å
innrette og forberede seg på regionreformen. I tillegg var det
”business as usual” i forhold til planer, aktiviteter og avtaler.

Nå i det nye året, med de nye fylkene formelt på plass, handler
mye avvårt arbeid om å finne vår ”plass” maken til den vi
hadde gjennom 40 år i de ”gamle” fylkene.

Det er vårt mål at de nye fylkeskommunene prioriterer
trafikksikkerhet i minst like stor grad som hvert avde gamle
fylkene gjorde.

Sammenslåingen avfylker og omorganiseringen av
samferdselsarbeidet i fylkeskommunene innebærer nye roller
og angår mange nye beslutningstakere.
I tillegg til å få våre aktiviteter finansiert og arbeidet prioritert er
vårt fokus å bidra og hjelpe de nye fylkene i sitt
trafikksikkerhetsarbeid der det er behov.

Vi tilbyr våre ressurser og erfaring i planarbeid, og søker om
finansiering avaktiviteter som er utviklet, utprøvd og
dokumentert over tid.

Avkjerneaktiviteter i fylkene bør nevnes:

Arbeidet med å sikre flest mulig trafikksikre kommuner,
skoler og barnehager

Oppfølging avbarnehager og skoler i forhold til behovfor
kurs, workshops, veiledning og nettverksmøter.
Temaer er: Barnas Trafikklubb, Sykkel, Skolestart, Refleks
& Trafikk Valgfag. Fylkene har gjort en stor jobb for å
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markedsføre sykkeldyktig.no for kommunene –med stor
suksess!

Gjennomføring avrusse-tiltak

Planlegging og gjennomføring avminnemarkeringer.

Vi bidrar videre til å sikre optimal kunnskap om behovet for
trafikantrettede tiltak blant politikere, embetsverk og andre

Gir innspill til relevant planarbeid, f.eks.:
trafikksikkerhetsplaner, folkehelse, opplæring mv.

Sikrer at Trygg Trafikk er synlig i samfunnsdebatten, både
i media og andre relevante møteplasser

Og følger opp kampanjene Barn i Bil, Refleks og
Hjertesone

Vi opplever samarbeidet i fylkene som svært godt og setter
også stor pris på samarbeidet med øvrige partnere på
fylkesnivå.

Da går jeg inn for landing og skal bare til slutt gi en kort
redegjørelse avde ulike formelle nettverkene Trygg Trafikk
sitter i.

I tillegg til å delta «rundt bordet» i ulike nasjonale nettverk
sammen med forvaltningen på mange nivåer, deltar vi også i en
del andre formaliserte organisasjoner og nettverk.

Trygg Trafikk er rådsmedlem i Nordisk Vegforum og i
Opplysningsrådet for Vegtrafikken. I tillegg er direktøren
varamedlem til styret i NVF og er nettopp valgt inn som
ordinært styremedlem i OFV.

På nordisk basis har vi et godt samarbeid med Nordisk
Trafikksikkerhetsråd som er et fellesorgan for de nordiske
trafikksikkerhetsorganisasjonene. Innen tema som angår barn
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og unge erdetegne årlige møter mellom de nordiske landene.

Trygg Trafikk er medlem avden Europeiske organisasjonen for
trafikksikkerhet: European Transport Safety Council. ETSC har
sitthovedsete i Brüssel og harblantannetetnært samarbeid
med EU-kommisjonen.

Trygg Trafikk er også representert i andre eksterne styrerog
råd som f.eks. «den nasjonale kontaktgruppe for
trafikksikkerhet– KTS», Skadeforebyggende Forum og MC-
Rådet.

Vi opplever detsom sværtviktig og givende å ha tilgang på
ulike kompetanse-nettverk. Dette representerer en merverdi og
tilfører ytterligere kunnskap til vårtarbeid.
Og så er vi svært opptattpå å bidra aktivtinn dervi deltar.

Da harjeg redegjortoverordnetfor rammene rundt Trygg
Trafikks aktiviteter i 2019.
Jeg har allerede takketgode samarbeidspartnere på alle nivåer
forhva vi anserå være etglimrende samarbeid.
Og håpetvårter jo atvi kan fortsette dette med uforminsket
styrke også i årene som kommer.

Min siste takk gårtil gode styrekollegaer og ikke minsttil Trygg
Trafikks administrasjon og de mange kunnskapsrike, erfarne og
dedikerte medarbeidere landetrundtsom hverdag sørger forat
denne organisasjonen eren synlig aktør i detnasjonale
trafikksikkerhetsarbeidet, og attrafikksikkerhetfårsin plass i
alle relevante prosesser, både nasjonalt, regionaltog
kommunalt.

Takk foroppmerksomheten!
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Medlemmer tilstede under Trygg Trafikks Landsmøte 2020 

  Organisasjon Deltagers navn Stemmerett 

1 Autobransjens Leverandørforening            Arild Hansen  Ja 

2 Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Torgeir Abusdal Ja 

3 Giske kommune  Jon Olav Longva Ja 

4 Gran kommune Arne Olav Olsen  Ja 

5 Indre Østfold kommune Jonatan Haga  Ja 

6 Levanger kommune  Per E. Aunan Ja 

7 Nordland fylkeskommune  Silje Fisktjønmo Ja 

8 Norges Lastebileier-Forbund Geir A. Mo Ja 

9 Sauda kommune  Stine Skrunes  Ja 

10 Stavanger kommune Mads Jarle Vigdel Ja 

11 Stjørdal kommune  Arild Gressetvold  Ja 

12 Vestfold og Telemark fylkeskommune Arve Høiberg Ja 

13 Vestland fylkeskommune Jannicke Bergesen Clarke Ja 

14 Viken Fylkeskommune Lise Ådlandsvik Dobbe  Ja 

15 Sveio kommune  Ruth Eriksen  Ja 

16 Trøndelag fylkeskommune  Karin Bjørkhaug  Ja 

 Styremedlemmer    
17 Trøndelag fylke  Tomas Iver Hallem  Ja 

18 Notodden kommune  Knut Duesund  Ja 

19 Rogaland fylke Aase Simonsen  Ja  

20 Politiets Fellesforbund  Eldar Meling  Ja 

21 Ansattes repr. Anne M. Jodheim  Ja 

  Øvrige medlemmer tilstede   
22 Levanger kommune  Tor Albert Kverkild Nei 

23 Norland Fylkeskommune  Silje Marie Bergsnev Nei 

24 Stavanger kommune Dagfrid Persdatter  Nei 

25 Vestfold og Telemark fylkeskommune Gunn Henriettet Auensen Nei 

26 Trøndelag fylke  Dag Ystad  Nei 

 

 

Antallet medlemmer tilstede totalt: 26.  

Antallet stemmeberettigede medlemmer: 21.  

 



Fra: Monika Myrvoll <Monika.Myrvoll@vhss.no> 

Sendt: onsdag 5. august 2020 14:40 

Til: Liss-Ane Simonsen 

Emne: Regional transportplan 

 

Oppfølgingsflagg: Følg opp 

Status for flagg: Flagget 

 

Helskog Velforening har fått svar fra Nordland fylkeskommune ang gang og sykkelvei på strekningen 
Strømsnes – Helskog. 
 
Referer til brev her: 
Regional transportplan skal revideres for ny periode, og det vil da være innspillsrunder for regionråd 

og kommuner i Nordland. Anbefaler Helskog velforening til å arbeide opp mot egen kommune 

og/eller regionråd slik at de kan spille inn prosjektet i innspillsrunden. 

 

Kan dere gir meg svar på hvordan vi skal jobbe for å gi innspill til dette, hvor/hvem begynner vi med? 

Når er innspillsrundene for regionråd og kommune i Nordland? 

Vi har etterspurt dette i et brev til Plan og Ressursutvalget i Fauske v/leder Ketil Skår 11.06.20 men 

har pr dag dato ikke fått noe svar. 

 

 

Helskog Velforening 

Monika Myrvoll 

Mob 413 07 222 
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Helskog Velforening v/Monika Myrvoll 
 

 
 
 
Svar på spørsmål om Regional transportplan 
 
Viser til e-post sendt Fauske kommune 05.08.20 angående innspill til regional transportplan, 
og etterlysning av svar fra leder i Plan- og utviklingsutvalget.  
 
Fauske kommune vil motta informasjon fra Nordland fylkeskommune når planarbeidet med 
ny transportplan er i gang. Det vil da gjøres en vurdering på hvilke områder Fauske 
kommune anbefaler skal innlemmes i planen. Deres innspill vil vurderes spilt inn til 
planarbeidet. Dere vil motta en orientering når fylkeskommunen åpner for innspill.  
 
For ytterligere informasjon om planarbeidet, og dets foreløpige tidsplan, kan dere besøke 
Nordland Fylkeskommunes hjemmeside via denne lenken: 
https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-transportplan/  
 
Når det gjelder manglende svar fra leder i Plan- og utviklingsutvalget, skyldes dette nok den 
politiske møtekalenderen. Det er ingen møter i utvalgene i løpet av sommeren. For ordens 
skyld sendes oversendes din henvendelse og dette svarbrevet til Plan- og utviklingsutvalget.  
 
Når det gjelder spørsmålet om dialog med Salten regionråd, så anbefaler Fauske kommune 
at dere kontakter daglig leder regionrådet.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Rune Reisænen     Liss-Ane Simonsen 
Enhetsleder Plan/Utvikling    Areal- og samfunnsplanlegger 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 

Mottakere: 
Helskog Velforening v/Monika Myrvoll    

 
Vedlegg: 
Spørsmål angående regional transportplan  

 
 

https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-transportplan/
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Sak nr.   Dato 
079/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
Forslag til kommunal planstrategi 2023 - 2023 og forslag til planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunal planstrategi 2020-2023 oversendes statlige og regionale myndigheter, og 
nabokommuner for innhenting av synspunkter (jf. Pbl § 10-1). Forslaget gjøres kjent på 
kommunens hjemmesider i 30 dager før kommunestyrets vedtak, som skal gjøres 11. desember 
2020. 
 
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel legges ut til høring og offentlig ettersyn 
i seks uker (jf. Pbl §11-12, § 11-13 og § 4-1) . 

 
Vedlegg: 
19.08.2020 Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 og forslag til planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel .pdf 
1450105 

19.08.2020 Vedlegg 1 - planbehov vist i tabellformat 1450090 

19.08.2020 Vedlegg 2 - innspill fra Kommunalt råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

1450091 

19.08.2020 Vedlegg 3 - innspill fra Eldrerådet 1450092 

19.08.2020 Vedlegg 4 - innspill fra Norsk Friluftsliv 1450093 

19.08.2020 Vedlegg 5 - innspill fra Salten Friluftsråd 1450094 

19.08.2020 Vedlegg 6 - interne planer i organisasjonen 1450095 
 

Sammendrag: 
Kommunal planstrategi 2020-2023 skal være et verktøy for å styre samfunnsutviklingen i kommunen, og 
innebærer en prioritering av planoppgaver for kommunestyreperioden. Plan- og bygningsloven åpner 
opp for å kombinere arbeid med kommunal planstrategi med oppstart av revidering av 
kommuneplanen. Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel slås dermed sammen med 
utarbeiding av kommunal planstrategi.  
 
Det vises til vedlagte dokument «Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 og forslag til 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel», og dets tilhørende vedlegg. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunal planstrategi 2020-2023 
Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-, som lyder slik;  
 
§ 10-1.Kommunal planstrategi 

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. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale 
organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som 
grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før 
kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om 
det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør 
revideres eller oppheves. 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av 
arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11 
 
I planstrategien skal de strategiske valgene drøftes, og det skal ikke vedtas konkrete mål eller strategier. 
I forbindelse med vurdering av planoppgavene for kommunestyreperioden, må det tas stilling til om 
kommunen har plankapasitet administrativt til å utføre oppgavene som vedtas i strategien.  
 
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  
I Fauske kommunes kommunale planstrategi 2017-2020 ble det vedtatt å utarbeide ny 
kommuneplanens samfunnsdel i løpet av kommunestyreperioden. På grunn av kapasitetsmangel 
administrativt ble ikke dette gjennomført, og planoppstart for ny samfunnsplan påbegynnes derfor nå. 
 

 
Figur: Kjennetegn ved kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen.  
 
Forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel legges 
fram for alle råd og utvalg. Det er Plan- og utviklingsutvalget som vedtar å legge dokumentene ut til 
høring og offentlig ettersyn, samt vurderer revidert forslag – før vedtak og fastsetting skjer i 
kommunestyret. 
Framdriftsplan: Utarbeiding, høring og fastsetting av planprogram 



Hva? Når? Hvem? 
Saksframlegg med tilhørende 
dokumenter sendes for politisk 
behandling. 

19. august 2020 Politisk sak til Plan- og 
utviklingsutvalget. Utgående 
brev til resterende råd og 
utvalg.  

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

2. september 
2020 

Helse- og omsorgsutvalget 
 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

3. september 
2020 

Oppvekst- og kulturutvalget 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram for politisk 
behandling 

8.september 2020 Plan- og utviklingsutvalget 

Høring og offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram (seks uker) og 
offentliggjøring av forslag til kommunal 
planstrategi (30 dager) 

9. september – 
21. oktober 2020 

Alle råd og utvalg, statlige og 
regionale myndigheter, 
nabokommuner og 
allmennheten. 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram  

9. september 
2020 

Eldrerådet 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram   

10. september 
2020 

Kommunalt råd for personer 
med funksjonsnedsettelse 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram  

23. september 
2020 

Formannskapet 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

25. september 
2020 

Ungdomsrådet 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

1.oktober 2020 Kommunestyret 

Vurdering av merknader til 
planprogrammet  

21. oktober – 3. 
november 2020 

Administrativ prosjektgruppe 
og prosjektleder 

Levering av revidert planprogram for 
gjennomgang 

3. november 2020 Plan- og utviklingsutvalget 

Gjennomgang av revidert planprogram  17. november 
2020 

Plan- og utviklingsutvalget 

Fastsetting av planprogram og vedtak av 
kommunal planstrategi (Det må gjøres 
to ulike vedtak; vedtak av kommunal 
planstrategi og fastsetting av 
planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel). 

11. desember 
2020 

Kommunestyret 

 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 



Kommuneplanens samfunnsdel ble sist utarbeidet i 2011, og gjennomgikk en mindre revisjon i 2015. 
Nye nasjonale og regionale føringer og økonomiske forutsetninger i kommunen, tilsier at det er behov 
for en revisjon av samfunnsplanen. Ved å slå sammen prosessene med kommunal planstrategi og 
planprogram kommuneplanens samfunnsdel, sparer administrasjonen tid og ressurser. Det vises til plan- 
og bygningsloven § 10-1 og § 11 som åpner opp for at oppstart av arbeid med kommuneplanen kan 
være en del av kommunal planstrategi.   
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. Planstrategien – kort fortalt  
Utarbeiding av kommunal planstrategi ble en lovpålagt oppgave i 2008, og skal utføres etter 
hver konstituering av nytt kommunestyre. Fauske kommune har utarbeidet to slike 
strategidokument tidligere. Den kommunale planstrategien skal beskrive behovet for planer i 
kommunestyreperioden, og er ment å være et verktøy for å styre samfunnsutviklingen i ønsket 
retning. Det skal drøftes og prioriteres planoppgaver på overordnet nivå for 
kommunestyreperioden, og synliggjøre de politiske prioriteringene for perioden. Planstrategien 
er hjemlet i plan- og bygningsloven § 10-1, 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.  

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra 
statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred 
medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i 
kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller 
deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. 
Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye 
arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være 
del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.  
 
I planstrategien skal de strategiske valgene drøftes, og det skal ikke vedtas konkrete mål eller 
strategier. I forbindelse med vurdering av planoppgavene for kommunestyreperioden, må det 
tas stilling til om kommunen har plankapasitet administrativt til å utføre oppgavene som vedtas 
i strategien.  

1.1 Planoppstart av ny samfunnsplan i forbindelse med 
kommunal planstrategi 
I Fauske kommunes kommunale planstrategi 2017-2020 ble det vedtatt å utarbeide ny 
kommuneplanens samfunnsdel i løpet av kommunestyreperioden. På grunn av 
kapasitetsmangel administrativt ble ikke dette gjennomført, og planoppstart for ny 
samfunnsplan påbegynnes derfor nå (dokumentets siste del – forslag til planprogram av 
kommuneplanens samfunnsdel). Prosessene slås sammen for å spare tid og ressurser. Det 
vises til plan- og bygningsloven § 10-1 og § 11 som åpner opp for at oppstart av arbeid med 
kommuneplanen kan være en del av kommunal planstrategi. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/id556722/
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Figur: Kjennetegn ved kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen.  

1.2 Plansystemet i kommunen  
Det kommunale plansystemet er bygd opp slik at man har en overordnet kommuneplan, som 
er bestående av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Plansystemet 
revideres på bakgrunn av planstrategien. 

  

Figur: Framstilling av rulleringskravet til de ulike type planene i plansystemet.  

Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet i kommunen. Den skal brukes 
strategisk, og gi rammer for virksomhetens planer og tiltak. Kommuneplanens handlingsdel 
og økonomiplanen med årsbudsjett kobler oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel til 
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den økonomiske planleggingen. Fra kommuneplanen springer det ut kommunedelplaner 
(tematiske/samfunns- eller arealdelplaner) for spesifikke områder eller fag. Gjennom 
tematiske planer (fag/temaplaner) utvikles strategier og tiltak som grunnlag for prioritering i 
handlings- og økonomiplan.  

1.3 Begrepsavklaring 
Plan = Vi bruker begrepet plan når det er behov for politisk vedtak om å endre eller videreføre 
politikk (mål og strategier), eller vedta en ny kurs.  

Revidering = Planen revideres ved å se på hele eller deler av planen, oppdateres med ny 
kunnskap og det vurderes endring av satsingsområder og prioriteringer. 

Prolongering = Planen videreføres uten endringer. 

2. Prosjekter som påvirker planbehov og 
prioriteringer i planstrategien  

Aldersvennlige lokalsamfunn 
Fauske kommune ble i 2019 tatt opp i KS kommunesatsing Aldersvennlig lokalsamfunn. 
Gjennom nettverkdeltakelse får kommunen anledning til å medvirke til utvikling av et nasjonalt 
nettverk og modeller for aldersvennlige lokalsamfunn. Aldersvennlige lokalsamfunn handler om 
å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende 
befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal 
kunne delta i samfunnet. Nærmiljøer og lokalsamfunn må utvikles slik at de legger til rette for 
aktivitet og deltakelse for alle, og der det føles trygt å bli eldre.  Det er etablert både en 
prosjektgruppe og en styringsgruppe som består av administrasjonen, politiske representanter 
og frivillighetssentralen. Et fokus på aldersvennlige lokalsamfunn, vil i større grad bringes inn i 
framtidig planarbeid. Dette forventes også av regjeringen (ref. Nasjonale forventninger 2019-
2023 og Meld. St. 2017-2018 Leve hele livet).  

Boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal planlegging 
Kommunen er deltaker i samarbeidsprosjektet Boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal 
planlegging, sammen med kommunene Vefsn, Vågan og Sortland, samt Fylkesmannen i 
Nordland og Husbanken. Prosjektperioden varer ut 2021, og målsetningene for arbeidet er 
som følger:  

1) Å arbeide frem egnet kunnskapsgrunnlag på boligområdet og det boligsosiale området. 
2) Arbeide for at boligsosiale hensyn integreres i kommunens planverk. 
3) Gjennom helhetlig tilnærming iverksette tiltak i tråd med målsettingene i den nasjonale 

strategien «Bolig for velferd». 
4) Utarbeide temaplan. 

I kommunestyrevedtak av 22.03.18 vedtok daværende kommunestyre at kommunen skal 
utarbeide en boligpolitisk plan, som integrer Fauskes allerede boligsosiale plan. Gjennom 
prosjektet vil kunnskapsgrunnlaget for den boligsosiale planen fornyes og innlemmes i 
boligpolitisk plan. Enhet plan og utvikling innehar prosjektlederstillingen, men omtrent alle 
kommunens enheter og avdelinger er involvert i prosjektet.   
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Urban trigger – sentrumsutvikling  
Fauske kommune har hatt som målsetting å få til en fremtidsrettet utvikling av sentrum, hvor 
blant annet arbeid med omlegging av E6 og RV80 har vært en viktig del. I den forbindelse ble 
det opprettet et samarbeid med arkitektutdanningen ved NTNU. I 2019 besøkte NTNUs 
studenter Fauske, der de hadde som oppdrag å kartlegge kommunen, og se hvordan man kan 
få til en moderne utvikling i et bysenter, der befolkningen bor og bruker sentrum langt mer enn 
hva som gjøres i dag. Studentene skulle skape seg et bilde om hva som er behov for å gjøre 
for å utvikle sentrum, og prosjektet skulle resultere i et framtidsscenario om hvordan Fauske 
sentrum kan se ut i 2040. Det ble gjennomført bedriftsbesøk, befaringer og forelesninger med 
studentene.  

Resultatet etter kartleggingen er samlet på disse nettsidene: 
http://www.urbantriggers.net/previous-student-projects/ 
https://urbantriggers2019.github.io/Blog/home.html   

Å arbeide videre med datagrunnlaget blir en viktig del av kommunens planarbeid framover. 

Fra bru til bru – omlegging av E6 og RV80  
E6 og Rv80 utgjør en stor del av Fauske sentrum. Denne delen av sentrum har over lang tid 
vært preget av nedleggelse av butikker og fraflytting. Bakgrunnen for dette er selvfølgelig 
sammensatt, men den stadig økende trafikken, og da spesielt tungtransport er en viktig årsak. 
Prognosene for framtiden tilsier at tungtrafikken kan øke opp mot 80% fram mot 2040. 
Bakgrunnen for dette er myndighetenes ønske om en kraftig økning i sjømatproduksjonen, og 
økt netthandler. Det arbeides med å få omlegging av E6 og RV80 inn i Nasjonal transportplan 
(NTP). Arbeidet med å få dette til er tillagt egen prosjektleder. Fauske kommune har engasjert 
Nordkontakt AS i Bodø for å kartlegge de utfordringer sentrum står ovenfor. Det er etablert en 
målestasjon ved E6 i sentrum. En regner med å få tall som indikerer størrelsen på problemene 
i løpet av 2020. 

3.2. Økonomiske rammebetingelser og forutsetninger  
Fauske kommune befinner seg i en svært vanskelig økonomisk situasjon, med stor avstand 
mellom inntekter og kostnader. Driftskostnadene er ikke bærekraftige, og situasjonen krever 
endringer. Det skal gjennomføres en omstillingsprosess, der det tas ned driftskostnader de 
neste årene. Det skal ansettes en omstillingskoordinator, og det arbeides gjennomgående med 
besparing og kutt for å realisere målet om å få til en god kommuneøkonomi. Rådmannen har 
tidligere uttalt seg i kommunestyret at det tenkes at denne prosessen kan ta opp mot seks år, 
kanskje lengre. I og med at Fauske kommune er kommet i ROBEK registeret, vil det være 
Fylkesmannen i Nordland som vurderer og godkjenner alle låneopptak. Fylkesmannen må 
også godkjenne årsbudsjett.  
Kommunal planstrategi og arbeidet med kommunens planverk vil påvirkes av dette, i tillegg til 
kommunens ressurser og tjenestelevering.  

http://www.urbantriggers.net/previous-student-projects/
https://urbantriggers2019.github.io/Blog/home.html
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3. Overordnede føringer for kommunalt 
planarbeid 

Rammene for kommunal planlegging settes både på nasjonalt og regionalt nivå. I dette 
kapittelet gjøres det en oppsummering av de mest sentrale føringene som påvirker kommunal 
planlegging.   

3.1 Nasjonale føringer 
3.1.1 Plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for forvaltning og bruk av arealer i Norge, og gir 
rammene for all arealforvaltning, byggevirksomhet og planlegging. I følge formålsparagrafen 
(§1) er lovens overordnede målsetting å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner. Krav som er gitt direkte i loven er blant annet prinsippet 
om universell utforming, hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår, fremme befolkningens 
helse og motvirke sosiale forskjeller m.m.   

3.1.2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
2019-2023 
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene 
skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og 
legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.   

Regjeringen legger i nasjonale forventninger 2019-2023 vekt på fire store utfordringer: 

- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn  
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
- Å skape et trygt samfunn for alle  

En del av forventningsdokumentet utdyper at utbyggingsmønster og transportsystem bør 
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette 
for klima- og miljøvennlige transportformer.  Regjeringen mener det er viktig at hovedtyngden 
av handelsvirksomhet, boligbygging og arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter 
lokaliseres innenfor tettsteder som defineres og avgrenses gjennom kommunal planlegging. 
Det vil kunne bidra til utvikling av levedyktige by- og tettstedssentre og lokalsamfunn, i tillegg til 
å styrke knutepunktene på kollektivaksene. Det er viktig at det i det enkelte tilfeller vurderes å 
legge til rette for fortetting og transformasjon før nye utbyggingsområder tas i bruk, dette for at 
jordbruksareal og viktige natur- og friluftsområder ikke blir omdisponert når det finnes 
alternativer.  

3.1.3 FNs bærekraftsmål  
FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, har regjeringen bestemt skal være det 
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Det er derfor viktig at 
bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. FNs 
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bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å blant annet sikre sosial rettferdighet og god 
helse, samt å stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. Utviklingsmålene har som 
agenda å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Å knytte bærekraftsmålene i 
større grad opp mot planleggingen vil foregå i arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel, 
og deretter «forgreine» seg nedover i kommunens plansystem. 
 

 

Figur: FNs 17 bærekraftsmål.  

3.1.4 Statlige planretningslinjer 
- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) 
- Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995) 
- Statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014) 
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 
- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012) 

3.2 Regionale føringer  
3.2.1 Fylkesplaner 
Når det gjelder de regionale føringene, er det særlig fylkesplanen for Nordland 2013-2025 som 
er viktig for kommunenes planlegging. Fylkesplanen har tre målområder: Livskvalitet, 
livskraftige lokalsamfunn og regioner, og verdiskaping og kompetanse. 

Livskvalitet – et aktivt og inkluderende samfunn. Alle i Nordland skal ha mulighet til å 
kunne utvikle sine evner, ferdigheter og interesser og innbyggerne skal ha gode levekår. 
Strategier for å følge opp dette er blant annet en god boligpolitikk, styrket barnehage, skoler og 
arbeidsplasser til helsefremmende arenaer og inkludere tilflyttere og innvandrere slik at de blir 
aktive samfunnsdeltakere.  

Livskraftige lokalsamfunn og regioner: Et samfunn som preges av mangfold, entusiasme 
og kreativitet. Nordland skal bli attraktivt og det omfatter både fysiske, sosiale, kulturelle, 
økonomiske og andre ressursmessige faktorer. Det er et mål at Nordland skal ha attraktive og 
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funksjonelle lokalsamfunn og regioner og at befolkningen skal ha tilgang til fleksible og robuste 
utdanningstilbud.  

Verdiskaping og kompetanse: En visjon om et nyskapende Nordland hvor man kan omstille 
seg i takt med omgivelsene. Det er et mål om økt kompetanse og forsknings- og 
utviklingsaktivitet, og befolkningen i Nordland skal ha tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. 
Nordland skal også ha et konkurransedyktig, innovativt og bærekraftig arbeids- og næringsliv. 

Nedenfor er Nordland fylkeskommunes regionale planer og strategidokument:   

- Fylkesplan for Nordland 2013-2025 
- Arealpolitikk i Nordland (kapittel 7 og 8 i Fylkesplanen) 
- Regional plan for Landbruk i Nordland 2018-2030 
- Regional plan for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 
- Strategi for stedsutvikling  
- Fylkesdelplan for Sjunkan – Misten, barnas nasjonalpark  
- Regional plan – klimautfordringene i Nordland 2011-2020 
- Regional plan om små vannkraftverk i Nordland  
- Regional plan for høstbart vilt og innenlandsfisk 2016-2028 
- Kilder til livskvalitet – regional folkehelseplan for Nordland 2018-2025 
- Kulturstrategi 2018-2021 
- Regional transportplan for Nordland 2018-2029 
- Industristrategi for Nordland 
- Mineralstrategi for Nord-Norge 
- Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021 
- Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020 
- Frivillighetsplan for Nordland  

3.2.2 Saltenstrategiene 2016-2020 
Fauske er en del av Saltenregionen midt i Nordland, og utgjør et fellesskap med ni andre 
kommuner. Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan som er 
knyttet til det regionale samarbeidet i Salten.  

Hovedmål for Saltenstrategiene 2016-2020 er «Vi skal skape verdier som bidrar til trivsel og 
velferd i Salten og nasjonalt, ved å være en attraktiv og konkurransekraftig region i vekst».  

De tre fokusområdene er: 1) Attraktive Salten – bygge merkevare og identitet. 2) 
Kunnskapsbasert næringsutvikling. 3) Infrastruktur:  

Det er igangsatt arbeid med fornying av dette strategidokumentet. Nytt strategidokument 
ventes ferdig i løpet av høsten 2020.  

4. Folkehelsa i Fauske 2020 
Det er et lovkrav etter Folkehelselovens § 5 at kommunene skal utarbeide en oversikt over 
helsetilstanden til befolkningen i kommunen. Oversikten skal være skriftlig og identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen.  

§ 6. Mål og planlegging 
         Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens 
planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- 
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og bygningsloven § 10-1. 
        Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 
fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de 
utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd. 
 
Oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske 2020 gir en oversikt over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer i Fauske kommune. Oversikten danner grunnlag for å peke ut 
hovedutfordringer knyttet til folkehelsa i Fauske, slik at planleggere og beslutningstakere kan 
rette innsatsen mot områder der behovet er størst. Dette gjør oversikt over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer til grunnsteinen i det systematiske folkehelsearbeidet. 
Oversiktsdokumentet kan leses i sin helhet på kommunens hjemmeside under området 
«Folkehelsekommunen» øverst på førstesiden. 

4.1 Utfordringer og muligheter  
Gjennom arbeidet med helseoversikten er disse utfordringer og muligheter i kommunen 
kartlagt:  

4.1.1.1 Kapittel 1 Befolkning 
UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

• Om femten år blir det flere eldre enn 
barn og unge i Norge. Det betyr at 
forsørgerbyrden for eldre (65 år eller 
mer) blir større enn forsørgerbyrden 
for barn og unge (0-19 år). 

• Befolkningssammensetningen vil 
virke sterkt inn på hvordan 
boligmarkedet utvikler seg. Flere 
eldre kan føre til press på 
leilighetsutbygging og nedgang i 
behovet for eneboliger. 

• Befolkningssammensetningen legger 
press på dimensjonering av 
tjenester. Riktig antall 
barnehageplasser, skoleplasser og 
helse og omsorgstjenester er viktige 
elementer. 

• SSBs befolkningsframskrivinger 
samsvarer i liten grad med mål om 
økt befolkningsvekst. 

• At folk blir eldre er en ønsket utvikling, og 
et resultat av vellykket velferdspolitikk 
over mange år. Seniorkraften må være 
en del av løsningen i framtidas 
lokalsamfunn. 

• Nye teknologiske løsninger kan bidra til 
at flere eldre kan klare seg lenger i eget 
hjem. 

• Nærheten til Bodø kan ha i seg 
betydelige fordeler for Fauske-
samfunnet. 

• Offentlig, privat og frivillig sektor har 
potensielt god tilgang på kompetanse og 
menneskelige ressurser 
 

 

4.1.1.2 Kapittel 2 Oppvekst og levekår 
UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

• Økende sosial ulikhet 
• Økende andel unge med psykiske 

symptomer og lidelser 
• Unge opplever lokalmiljøet lite 

attraktivt 
• Økende grad av overvekt og fedme 

med påfølgende risiko for sykdom 

• Godt fokus på mestring og livskvalitet 
• Videreutvikling av helhetlige tjenester 
• Gjennomgående og systematisk 

vurdering av helsemessige 
konsekvenser i beslutninger 

• Helhetlig regional planlegging som 
fremmer bærekraftig lokal 
samfunnsutvikling 
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• Gode miljø med sunne, tilgjengelige 
og naturgitte rammer for aktivitet 

 

4.1.1.3 Kapittel 3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

 

4.1.1.4 Kapittel 4 Skader og ulykker 
UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

• Økende antall hoftebrudd 
• Stor andel av tungtransport i tett 

befolkede områder utgjør høy risiko 
for alvorlige ulykker 
 
 

 
 

• Kvalifisering som trafikksikker 
kommune 

• Fokus på aldersvennlige 
lokalsamfunn 

• Bruke by- og stedsutvikling som 
virkemiddel for å forebygge skade 
samt fremme helse 

• Styrke sentrum som 
utviklingsområde og arena for 
innbyggere i alle aldersgrupper. 

 

4.1.1.5 Kapittel 5 Helserelatert atferd 
UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

• Ungdommens opplevelse av egen 
helse 

• Bare en av tre videregåendeelver 
spiser frukt og grønt hver dag, og en 
god del får sjelden i seg slike 
matvarer. 

• Bruken av alkohol øker kraftig i løpet 
av videregående 

• Ungdommens bruk av andre 
rusmidler skiller seg ikke ut fra fylkes-
/landsgjennomsnitt 

 
 

• Gode aktivitetsmuligheter 
• Aktive ungdommer 
• Helsefremmende barnehager og 

skoler 
• Tverrfaglig samarbeid 
• Matpakke-kultur 
• Barnehagene har god kunnskap om 

kosthold og helsefremming 
• Eldrerådet, rådet for 

funksjonshemmede og ungdomsråd 
kan bidra til å løfte fram aktuelle 
problemstillinger på vegne av sine 
målgrupper 

 

4.1.1.6 Kapittel 6 Helsetilstand 
UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 
• Tungtrafikk i sentrum 
• Ungdom er lite fornøyd med 

lokalmiljøet 
• Få friluftsområder tilrettelagt for 

personer med funksjonsnedsettelse 
• Opplevd ensomhet 
• Graden av trivsel i nærmiljøet er 

lavere blant både ungdommer og de 
voksne innbyggerne enn blant den 
øvrige befolkningen i Nordland 

• Noe lav valgdeltakelse 

• Godt drikkevann og god 
drikkevannsforsyning 

• Ny E6-prosjektet 
• Økt fokus på helhetlig 

samfunnsutvikling 
• Gode nærmiljøanlegg 
• Økt foreldrestøtte-satsing 
• Samlokalisering av støttetjenester 
• Opplevelse av sosial støtte er god 

blant innbyggere 18+ 
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• Datagrunnlaget viser at Fauske 
ligger signifikant dårligere an enn 
resten av landet når det kommer til 

o for hjerte-/karsykdom 
o muskel- og skjelettplager 
o psykiske symptomer/lidelser 

for aldersgruppen 15-29 år 
• I forhold til KOLS og astma ligger 

Fauske noe høyere i forhold til resten 
av fylket og landet 

• Bruken av midler ved psykiske 
lidelser, inkludert ADHD- midler, 
utmerker seg i negativ retning 

• Fauske er over snittet i Nordland på 
legemeldt sykefravær, og blant de 10 
kommunene i fylket med høyest 
sykefravær 

• Innbyggernes opplevelse av sosial 
støtte 

• Innbyggere føler seg trygge 
• Eldre som aktive innbyggere og 

samfunnsressurs 
• Naturtilgang 
• Gode og tilgjengelige 

nærmiljøanlegg 
• Helhetlig planlegging som fremmer  

lokal samfunnsutvikling 

 

4.2 Hvordan arbeide videre med helseoversikten? 
Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal hjelpe oss å identifisere 
folkehelseutfordringer og ressurser. Den skal legge grunnlaget for å fatte gode beslutninger og 
utforme tiltak. God dokumentasjon er et godt utgangspunkt for en offensiv og framtidsrettet 
politikk med treffsikre tiltak. Gjennom et systematisk folkehelsearbeid kan vi bli mer treffsikre i 
innsatsen og tiltakene, slik at vi i større grad lykkes i å utjevne sosiale helseforskjeller. 

Viktige grep for oss som kommune blir: 

• Å få alle deler av organisasjonene til å ta et forebyggende og helsefremmende ansvar. 
Helsesektoren kan ikke gjøre dette alene. Dette fordrer en helhetlig politikk der alle 
grener av organisasjonen bidrar i å rette opp utfordringene som denne helseoversikten 
tilkjennegir.  

• Å jobbe mer aktivt med å redusere sosiale ulikheter i befolkningen.  
• Å mobilisere (det øvrige) samfunnet til å ta et ansvar for å skape gode nærmiljøer, der 

mennesker tar ansvar for hverandre og sikrer fellesskap og livskvalitet for flest mulig 

På bakgrunn av helseoversikten har administrasjonen utarbeidet forslag til prioriterte 
folkehelseområder for å svare til utfordringene oversiktsdokumentet viser til. Disse løftes over i 
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel (se kapittel 9.1). Helseoversikten vil gjennom et 
løpende oversiktsarbeid oppdateres årlig. 

5. Vurdering av kommunens planbehov  
Kommunal planstrategi skal bidra til at kommunens planlegging er tilpasset utfordringene og 
ikke er mer omfattende enn nødvendig. I det foregående kapittelet har vi beskrevet de 
muligheter og utfordringer Fauske kommune står overfor. I dette kapitlet vil vi omsette dette til 
prioriterte planoppgaver i inneværende kommunestyreperiode.  

Kommunens planlegging skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. 
I tillegg skal den være tilpasset kommunens situasjon og utfordringer. Revisjon av eldre planer, 
eller utarbeidelse av nye planer krever mye ressurser, både med hensyn til bruk av ansatte og 
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kostnader knyttet til planprosessen. I vedlegg 1 viser vi en forenklet tabell over kommunens 
planer og hvilke planer som er berørt av oppgavene i denne planstrategien. 

5.1 Tidlige innspill til planstrategien 
I saksframlegg til politiske råd og utvalg vår 2020, ble det oppfordret til å komme med tidlige 
innspill til kommunal planstrategi. Administrasjonen mottok to innspill fra de politiske råd og 
utvalg:  
 
1) Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse: «Råd for likestilling av 
personer med funksjonsnedsettelse ber om at tidlig involvering av rådet innarbeides i 
arbeidsmetodikken for planarbeid». (vedlegg 2). 

2) Eldrerådet: «Eldrerådets innspill til vedtatt plandokument er at administrasjonen sørger for 
at eldrerådet tas med i framtidige planprosesser som angår eldre slik at lovpålagt medvirkning 
blir reell. Konkret betyr det at det må etableres nye rutiner eller at eksisterende rutiner 
forbedres som sikrer systematisk deltakelse og ikke oppleves tilfeldig!  Det må også gjøres 
kjent for eldrerådet hvordan dette dokumenteres som muliggjør kontrolltiltak/internrevisjon». 
(vedlegg 3). 

Vurdering: Begge rådenes innspill omhandler medvirkning, og ønsket om gjennomtenkte 
medvirkningsprosesser. Enhver planprosess krever ulike tilnærminger, og behovet for 
informasjonsinnhenting vil variere. Det er aktuelt å gå i dialog med de aktuelle rådene for å 
klarlegge hvilken betydning medvirkning og deltakelse i planarbeid tillegges; og hvilke behov 
som utspiller seg i framtidige planprosesser. Prosjektleder for kommuneplanens samfunnsdel 
går i dialog med de aktuelle rådene, i forbindelse med utarbeiding av ny samfunnsplan. 

3) Norsk Friluftsliv: 04.03.20 oversendte Norsk Friluftsliv en hurtigguide til lokalpolitikere ved 
rullering av planstrategi (vedlegg 4). Vurdering: Veilederen vil benyttes i videre planarbeid, og 
da særlig i utarbeiding av kommuneplanen.    

4) Salten friluftsråd: 07.11.19 mottok kommunen innspill til planstrategien. Innspillene 
vektlegger friluftsliv som et viktig strategisk virkemiddel i utvikling av kommunen, kartlegging 
og verdsetting av friluftsområder og utarbeiding og/eller sluttføring av ferdselsåreplan (Vedlegg 
5). Vurdering: Kartlegging og sikring av verdifulle friluftsområder for framtiden legges til i 
«forslag til arealstrategier» i planprogram kommuneplanens samfunnsdel. Friluftsrådet ønsker 
å bli involvert tidlig i kommunens planprosesser. Friluftsrådet vil få tilsendt varsel om 
planoppstart, og andre tilhørende plandokumenter til følgende planer; kommunal planstrategi, 
kommuneplanen, kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv og oppvekstplan. 

5.2 Kommunens overordnede planer  
Fauske kommune er pålagt å ha en samlet kommuneplan bestående av kommuneplanens 
samfunnsdel med handlingsdel, i tillegg til en areadel. Dette er hjemlet i plan- og 
bygningslovens §11-1. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 
Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument. Den skal være grunnlaget for 
sektorers planer og virksomheter i kommunen, og gi retningslinjer for hvordan kommunens 
egne mål og strategier skal gjennomføres. Kommuneplanens samfunnsdel ble sist utarbeidet i 
2011, og var gjennom en mindre revidering i 2015. Siden dette har det skjedd store endringer i 
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ulike lovverk, og i nasjonale og regionale retningslinjer og forventninger. Planarbeidet med 
nåværende samfunnsplan har vært vurdert som en god planprosess. Likevel har ikke 
samfunnsplanen fungert som et godt styringsverktøy, og planen har ikke vært fulgt godt nok 
opp. Dette kan komme av at den oppleves som for lite tidsriktig. Etter evaluering av 
samfunnsplanen i administrasjonen våren 2020, ble følgende bragt fram:  

- Planen har ikke hatt ønsket status de senere år, og det er ikke i tilstrekkelig grad tatt 
hensyn til de faktiske prioriteringene planen har satt.  

- I nåværende plan påpekes det at handlingsdelen til planen er økonomiplanen m/ 
årsbudsjett. Dette har ikke kommuneloven åpnet opp for før i år 1. januar 2020. En 
fraværende og lite adekvat handlingsdel har ført til at det ikke har vært en god nok link 
opp mot økonomiplanleggingen, som igjen har ført til manglende oppfølging av 
strategiene som er satt.  

- Det har ikke vært nok planoppmerksomhet når det gjelder oppfølging av planen. Det 
har vært for lite eierskap knyttet til planen, og det har resultert til at det er mangel på 
«en rød tråd» i kommunens planhierarki/plansystem.  

Arbeidet er tidkrevende. Foreløpig fremdriftsplan tilsier at en planoppstart i 2020, og fastsetting 
av planprogrammet i desember 2020, vil medføre planvedtak tidligst i desember 2021/januar 
2022.  

Konklusjon: Kommuneplanens samfunnsdel revideres. Oppstart av planarbeid i 2020.  

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 
Med bakgrunn i oppstart av planprosess med ny kommuneplanens samfunnsdel, sees det 
nødvendig å vurdere om kommuneplanens arealdel skal revideres. Kommuneplanens arealdel 
skal ha en tett kobling opp mot kommuneplanens samfunnsdel. Når det foreligger ny 
samfunnsplan, vil det være nødvendig å se om arealdelen gjenspeiler samfunnsdelen. Noe 
som er nytt i samfunnsplanen, er utarbeiding av arealstrategier. Disse vil legge konkrete 
føringer for arealplanen. 

Følgende argumenter for revisjon av kommuneplanens arealdel ble frambragt under 
evalueringen administrasjonen gjorde av planen våren 2020.  

- Noen områder i kommuneplanen mangler samsvar mellom avsatt formål og 
planbestemmelser. Noen områder har og en reguleringsplan som i tillegg har uklare 
planbestemmelser. Uavklarte forhold fører til at forholdvis enkle bygge- og 
fradelingsaker blir kompliserte, som fører til bruk av unødig tid og ressurser på å 
avklare.  

- Det er identifisert planbestemmelser som er utydelige, og disse må vurderes og 
revideres for å redusere misforståelser og tolkninger. Dette gir mer forutsigbarhet for 
innbyggere og utbyggere, og gjør saksbehandlingstiden kortere.  

- Det er områder som har formål som ikke lengere er aktuelle, eller som bør endre på 
bakgrunn av nye lover og retningslinjer (og endringer i arealbruk). Dette ble ikke 
gjennomført grundig nok i forrige planprosess, men bør prioriteres nå. 
Administrasjonen har mottatt ønsker utenfra om at det er nødvendig med en ny 
gjennomgang av formål når det gjelder allerede bebygde områder. Dette gjelder både 
nye arealer til byggetiltak, men også areal som ikke er egnet for dets formål. Ved 
vurdering av arealene, kan vi effektivisere arealutnyttelsen, og forsøke å tilrettelegge 
for flere (og bedre) bolig- og næringsareal. 
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- Byggesak opplever stor saksmengde i områder hvor det foreligger gamle 
reguleringsplaner med lav utnyttelsesgrad. Eksempel: Gamle reguleringsplaner med 
lav utnyttelsesgrad (f. eks 10%), som gjør at private må søke dispensasjon fra 
reguleringsplan for å bygge eksempelvis små garasjer. Dette fører til økt merarbeid for 
kommunen, og økte saksbehandlingskostnader for tiltakshaver.  Dette resulterer i 
dispensasjonssøknader fra planen for enkle tiltak, som igjen medfører merarbeid for 
kommunens administrasjon, og merkostnader for tiltakshaver. 

- Dagens format er uhensiktsmessig med tanke på folkehelseområder slik som 
samferdsel, sosiale møteplasser/lekeplasser, gjennomfartsårer, grønne lunger og 
lignende. Det er ønskelig å utarbeide en god plan – som i større grad ivaretar 
folkehelse. Det bør også vurderes å utarbeide en egen og egnet lekeplassnorm som 
ivaretar gode oppvekstmiljø.  

- Det må sees nærmere på hvilke område- og detaljreguleringer som er vedtatt siden 
forrige planprosess, og hvilke mangler plankartet har. Det eksisterer også en del eldre 
reguleringsplaner som bør vurderes om bør tas ut, og erstattes av generelle formål og 
bestemmelser i kommuneplanen. Områdene kan spesifiseres i egne soner for å bevare 
viktige detaljer. Denne vurderingen vil gi en større forutsigbarhet, og redusere 
søknader om dispensasjoner i eksisterende boligområder - hvor man etter dagens 
bestemmelser ikke får gjort tiltak som egentlig ikke vurderes å ha negative 
konsekvenser. Det må vurderes for enhver plan hvorvidt det er behov for overkjøring av 
enten bestemmelser, plankart eller hele planen.  

Arbeidet med revidering av arealplanen er svært krevende. Sist gang arealplanen ble revidert 
tok planprosessen tre år. Dersom det skal igangsettes ny planprosess, så er det viktig at det 
må vurderes bygge- og deleforbud for enkelte deler av kommunen. For å se til at 
planavdelingen får ro til å gjennomføre planoppgaven bør det også vurdere å innføres 
saksbehandlingsstopp for nye reguleringsplaner for en gitt periode. Dette vil medføre at 
planarbeidet med ny arealplan kan effektiviseres, og at planprosessen ikke går over flere år. 

Konklusjon: Deler av kommuneplanens arealdel revideres i løpet av kommunestyreperioden.  

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan  
I henhold til kommuneloven skal alle kommuner ha økonomiplan gjeldende for fire år, og et 
detaljert årsbudsjett, som skal rulleres årlig. Kommuneplanen skal etter plan- og 
bygningslovens § 11-1 ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 
påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Nytt i kommunelovens § 14-4 av 1. januar 2020, er 
at økonomiplanen kan inngå i, eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og 
bygningsloven § 11-1. Når handlingsdelen kobles sammen med økonomiplanen, blir det 
generelt lettere å forstå økonomiplanen -  og det blir en god kobling mellom samfunnsplanen 
og økonomiplanen. For å utvikle et godt og velfungerende plansystem, anses det som en god 
løsning å slå sammen disse planene – og det bør gis en beskrivelse av hvordan føringene i 
samfunnsdelen skal følges opp.  
 
Konklusjon: Kommuneplanens handlingsdel slås sammen med økonomiplan og årsbudsjett. 
Kommuneplanens handlingsdel skal i henhold til plan- og bygningslovens § 11-1 rulleres årlig. 
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5.3 Kommunedelplaner 
Kommunedelplaner skal gjennomgås hvert 4. år i forbindelse med planstrategien. Ved en 
eventuell revidering av planer kan det utføres en fullstendig, eller en mindre gjennomgang. Et 
annet alternativ er å prolongere gjeldende plan, med en revidert handlingsplan. 

5.3.1 Arealmessige kommunedelplaner 
 
Kommunedelplan for Fauske sentrum 2018-2030 
Kommunedelplan for sentrum ble sist revidert sammen med kommuneplanens arealdel i 2018. 
På bakgrunn av data fra Byromsseminaret i 2018 og Urban Trigger-prosjektet i 2019 er det 
ønskelig å vurdere hvilke arealmessige grep som kan gjøres for å videreutvikle sentrum i tråd 
med innsamlet informasjon. De nasjonale forventningene regjeringen la fram i 2019 legger 
vekt på fortetting og høy arealutnyttelse i byområder/sentrum, og det påpekes også at nye 
boliger, næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud skal lokaliseres i eller tett på 
sentrum. Det bør sees nærmere på soneinndelingen i nåværende plan. Det bør skilles mellom 
Fauske sentrum og Fauske som tettsted, altså en eventuell reduksjon av 
planområdet/planavgrensning for kommunedelplan for sentrum. 

Konklusjon: Kommunedelplan for Fauske sentrum revideres i løpet av 
kommunestyreperioden.  

Kommunedelplan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma  
Gjennom Riksantikvarens prosjekt «Kulturminner i kommunen» mottok Fauske kommune 
300.000 kr i støtte til å utarbeide en kulturminneplan. Målet var å styrke kompetansen om 
kulturminne i kommunene og få bedre oversikt over verneverdige kulturminner. Det ble i 2019 
vedtatt kommunedelplan for kulturminner for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma. På 
grunn av manglende kulturminnefaglig kompetanse i administrasjonen i tillegg til 
kapasitetsmangel, inneholder ikke vedtatt plan verken planbestemmelser eller hensynssoner. 
Kommunedelplanen må videreutvikles, slik at den også inkluderer planbestemmelser og 
hensynssoner. I tillegg må det vurderes å igangsette planprosess for kulturminneplan for hele 
kommunen på sikt. Ferdigstilling av Sulitjelma-delen er førsteprioritet, før det kan påbegynnes 
kartlegging av kulturminner i hele kommunen. 

Konklusjon: Påbegynt plan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma ferdigstilles. 
Planoppstart 2021. 

Kommunedelplan for Skjerstadfjorden 2019-2030 
Kommunedelplanen ble vedtatt 13.06.2019, og erstatter deler av kommuneplanens arealdel. 
Planarbeidet har vært utført som et interkommunalt prosjekt mellom Bodø, Saltdal og Fauske 
kommune, og fastsetter rammer for bruk og vern i sjøområdene for disse kommunene.  

Konklusjon: Ikke gjenstand for revisjon denne kommunestyreperioden. 

5.3.2 Tematiske kommunedelplaner 
Kommunedelplan for energi og klima 2018-2030 
Kommunedelplanen gir et faktagrunnlag med utslippsmål fram mot 2030 og langsiktige 
målsetninger fram mot 2050. Med planen ønsker kommunen å ivareta formålet etter Statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging, som er å: 1. sikre at kommunene går foran i 
arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 2. sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i kommunene. 3. sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller 
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og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Klimaplanen er delt opp i to deler: 
en teoretisk del og en handlingsplan. Handlingsplanen ble sist revidert og vedtatt 14.05.2020.  

Konklusjon: Handlingsplanen vurderes årlig. Planens teoretiske del har ikke behov for 
revidering denne perioden.  

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2015-2021 
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt sist i sak 76/15, med planperiode 
2015-2018. I 2018 og i 2019 ble planen prolongert. I 2019 ble det varslet planoppstart for ny 
plan. Etter en revisjon var planen ute til høring fra 29.11.19 – 16.01.20. Administrasjonen 
vurderte da at planen ikke var tilstrekkelig oppdatert i forhold til planens plass i plansystemet. I 
kommunestyrevedtak av 18.06.20 ble det fastsatt at dagens den generelle delen av 
kommunedelplanen, og at det settes i gang ny planprosess. Enhet kultur og enhet plan og 
utvikling utarbeider planen i samråd.  

Konklusjon: Planen er prolongert ut 2021. Planens generelle del revideres i løpet av 2021, og 
handlingsplanen revideres årlig.  

Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial 2018-2026 
Kommunedelplanen «Mestring og mulighet» angir de overordnede strategiene for hvordan 
samhandlingsområdet helse-, omsorg og sosial i Fauske kommune skal møte de utfordringene 
som forventes i de kommende årene. Dette omfatter tjenester som blant annet er forankret i 
lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, lov om sosiale tjenester og lov om 
folkehelsearbeid. Gjennom kommunens årlige budsjett og 4-årige handlingsprogram vil 
strategiene i planen konkretiseres i mål og tiltak basert på nasjonale føringer og lokale vedtak. 

Konklusjon: Planen skal revideres hvert 4 år, og skal derfor gjennom en revisjon i løpet av 
2022.  

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2023 
Kommunedelplanen ble sist vedtatt i 2019, og omhandler trafikksikkerhetsarbeidet for 
kommunen. Planen har fokus på systemtenkning for alt trafikksikkerhetsarbeidet og 
folkehelsearbeidet i hele kommunens organisasjon. Planen inneholder et faktagrunnlag, med 
en handlingsdel tar for seg prioriterte tiltak som ligger til grunn for blant annet søknad om 
trafikksikkerhetsmidler. Det er også fastsatt tiltaksliste for alle samhandlingsområdene i 
kommunen. I løpet av 2020 har kommunens enheter arbeidet for å bli godkjent som 
Trafikksikker kommune. Dette har vært en målsetning i kommunedelplan for trafikksikkerhet. 
Godkjenningen finner sted i løpet av høsten 2020. Det er utarbeidet egen instruks for arbeidets 
art og omfang. 

Konklusjon: Planens handlingsdel revideres årlig. Ikke behov for revidering av planens 
generelle del før tidligst 2023-2024. 

Kommunedelplan for strategisk næringsutvikling  
I dag har ikke Fauske kommune noen egen plan når det gjelder næringsutvikling. Fauna KF 
har en egen strategisk plan for næring som de arbeider ut fra. Det skal utarbeides en egen 
kommunedelplan som tar for seg kommunens arbeid, i samarbeid med Fauna KF. Det har 
vært gjennomført samarbeidsmøter med foretaket, og det vil resultere i en egen planprosess. 
Prosessen med egen plan for næringsutvikling vil føre til et tettere samarbeid mellom 
kommunen og foretaket Fauna. Det skal avklares roller, forventninger til hverandres oppgaver, 
og en klargjøring av saksgangen når det gjelder næringsetablering.  



Fauske kommune // Forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel –  // Side 19 

Ved å ha en god prosess i samfunnsplanen, kan det bidra til at arbeidet med næringsplanen 
ikke behøver å beslaglegge store ressurser. Den formelle planprosessen med næringsplanen 
kan påbegynnes allerede samtidig som vedtak av samfunnsplanen (desember 2021/januar 
2022). Likevel vil arbeidet som gjøres i samfunnsplanen, også være en del av næringsplanen. 
Det er viktig at vi har gode og gjennomtenkte prosesser når vi nå er i gang med fornying av 
planhierarkiet i kommunen. Arbeidet fordeles mellom Fauna KF og Fauske kommune.  

Konklusjon: Ny kommunedelplan utarbeides i løpet av kommunestyreperioden. Planen 
påbegynnes formelt når samfunnsplanen er vedtatt, tidligst desember 2021. 

5.4 Fag/temaplaner 
 
Alkoholpolitisk handlingsplan  
Planen skal i henhold til alkoholloven rulleres hvert 4. år. Det har kun skjedd små endringer i 
Alkoholloven siden vår plan ble vedtatt. Dette omhandler ordlyden i noen av kapitlene og har 
ikke noe innvirkning på den kommunale delen av Alkoholloven. Kommunen forholder seg til 
enhver tid oppdatert alkohollov og alkoholforskrift. Planen ble sist vedtatt i kommunestyremøte 
av 18.06.20.  

Konklusjon: Revideres/rulleres ikke i denne kommunestyreperioden. Neste revisjon i 2024.  

Beredskapsplan  
Beredskapsplanen er utviklet med tanke på hvordan man skal håndtere en krise- eller 
ulykkessituasjon som rammer kommunen og dens innbyggere. Beredskapsplanen omfatter 
krisesituasjoner både internt i kommunen og eksternt, som har konsekvenser for personer med 
tilknytning til kommunen, eller Fauske som kommune. Planen omfatter planer for organisering, 
varsling, informasjon/omdømme og handlingsplaner mot konkrete hendelser. 
Beredskapsplanen er en del av det kontinuerlige beredskapsarbeidet kommunen, og blir 
jevnlig revidert med bakgrunn i hendelser, øvelser og endrede behov og krav. 
 
Konklusjon: Beredskapsplan og tiltaksplan skal være basert på siste ROS, og vil da 
gjennomgå en ny større revisjon i 2021.  
 
Boligsosial handlingsplan 2018-2028 
Planen ble vedtatt i 2018, og bakgrunnen for planen ligger i regjeringens boligpolitiske visjon 
om at alle skal kunne bo trygt og godt. Fauske kommune har de seneste årene vært en aktiv 
aktør på boligområdet, dette som tilrettelegger, eier, leietaker og pådriver i boligutvikling. 
Kommunen er som tidligere nevnt deltaker i samarbeidsprosjektet Boligsosiale hensyn i 
helhetlig kommunal planlegging 2018-2021. I kommunestyrevedtak av 22.03.2018 ble det 
vedtatt at det skal utarbeides en boligpolitisk plan, som den boligsosiale planen skal inngå i. 
Gjennom prosjektet vil kunnskapsgrunnlaget for den boligsosiale planen fornyes, og det vil i 
prosjektperioden også arbeides med utarbeiding av en boligpolitisk plan. 

Konklusjon: Prosjekt og planarbeid pågår. Temaplan boligpolitisk plan ferdigstilles i løpet av 
2021/2022.  

Demensplan 2020-2026  

Demensplanen ble vedtatt 23.05.2020. Planen skal angi retningen vi ønsker for 
demensomsorgen i Fauske. Den skal bidra til at Fauske blir et mer aldersvennlig 
lokalsamfunn, og målet er at de som får en demenssykdom skal kunne opprettholde et verdig 
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liv hele livet ut. Økt kunnskap hos Fauskes befolkning og de som arbeider med personer med 
demens, bidrar til større forståelse og trygghet i møtet med personer med demens. Planen er 
basert på nasjonale og lokale føringer, innspill etter høringer samt innspill og erfaringer fra 
Fauske kommune.  

Konklusjon: Planens generelle del revideres ikke denne perioden. Handlingsplanen revideres 
ved behov.  

Habiliteringsplan  
Kommunen har mottatt midler fra Fylkesmannen i Nordland til styrking av habilitering og 
rehabilitering i kommunene, og det utarbeides i den forbindelse en egen temaplan. Planen skal 
bidra til bedre styring av tjenestene for personer med behov for habilitering og rehabilitering. 
Arbeidet foregår i tett samarbeid med ulike brukerorganisasjoner, utøvende tjenester, 
eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede. Fagpersoner og faggruppers 
kompetanse og erfaring benyttes også. Fastsatte mål for planarbeidet er følgende:  

- kartlegge og nedfelle tilbudene som allerede finnes i kommunen 
- styrking av koordinerende enhets rolle  
- avdekke eventuelle mangler i tjenestetilbudet 

Konklusjon: Planarbeidet pågår, og ferdigstilles i løpet av 2020  

Havneplan Per i dag har ikke kommunen noen havneplan. Innen 31.10.20 skal havneplanen 
for Fauske kommune være vedtatt. Planen skal inneholde ansvarsbeskrivelser og planer for 
drift, vedlikehold av havner og kaianlegg i kommunen. 

Konklusjon: Planarbeidet er påbegynt, og ferdigstilles i løpet av 2020. Neste revisjon i 2024. 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, 
vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke 
kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- 
og sårbarhetsanalyse. Analysen skal gi et overordnet bilde av risiko- og sårbarhet i kommunen 
i henhold til krav i Sivilbeskyttelsesloven, Forskrift om kommunal beredskapsplikt, og veileder 
fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal 
oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner og for øvrig ved endringer i risiko- og 
sårbarhetsbildet.  
Konklusjon: Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) revideres i 2021. 
 
Hovedplan for skogsveier 2012-2021  
Formålet med hovedplanen for skogsveier er å få en samlet oversikt over hvor i kommunens 
skogområder det kan være aktuelt å bygge nye skogsveier eller å ruste opp eksisterende 
skogsveier til en bedre veistandard. Det vil også være viktig å få frem hvilken prioritering de 
ulike veiprosjekt bør ha. Dermed blir det lettere å se hvor tilgjengelige investeringsmidler skal 
brukes for å gagne skogeierne og samfunnet på best mulig måte. Hovedplanen for skogsveier 
vil i praksis primært være et arbeidsredskap for kommunen i dens veilednings- og 
motiveringsarbeid overfor skogeierne og i tilknytning til kommunens forvaltning av 
tilskuddsordninger, lover og forskrifter i landbruket. Hovedplan for skogsveier skal ikke være 
en rettslig bindende plan. Planen er utarbeidet primært som et veiledende hjelpemiddel for den 
kommunale skogforvaltningen.  
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Konklusjon: Revideres i løpet av 2021. 

Kulturplan 
Det er behov for å utarbeide en egen temaplan for kultur i Fauske kommune. Kultur handler 
om mennesker, møter mellom mennesker og om mennesker som vil skape noe. Det handler 
om engasjement og lidenskap. Dette er avgjørende for kulturens vekst og utvikling. 
Temaplanen skal bygge på kommuneplanens samfunnsdel, og danner grunnlaget for 
kultursatsingen i kommunen.  

Konklusjon: Planoppstart i løpet av 2022. 

Målsetninger for hjorteviltbestanden 2018-2020 
Forvaltningsplanen for hjortevilt er utarbeidet av viltforvaltningen i Fauske kommune i 
samarbeid med representanter for elgvald i kommunen. Plan og utviklingsutvalget vedtar 
planen etter at den har vært ute på høring. Planen er utarbeidet på bakgrunn av data fra 
hjorteviltregisteret og lokal kunnskap. Forvaltningsplanen skal være et styringsverktøy for 
forvaltning av hjortevilt (elgbestanden) for perioden 2018 -2020.  

Konklusjon: Revideres i løpet av 2020/2021. 

Strategier for miljø og næringstiltak i landbruket 2017-2020 
Kommunene fikk ansvaret for nærings- og miljøvikemidlene i landbruket (SMIL OG NMSK) 
med virkning fra 1.1.2004. Kommune må utarbeide flerårige tiltaksstrategier som skal danne 
grunnlaget for fylkesmannens fordeling av midler til kommunene. Dagens strategidokument 
utgår i år.  

Konklusjon: Arbeidet med nye strategier er påbegynt, og ferdigstilles i 2020/2021. 

Strategisk landbruksplan  
Per dags dato foreligger det ingen egen plan for landbruket i Fauske kommune, da tidligere 
plan utgikk i 2013. På bakgrunn av oppstart av ny samfunnsplan og egen plan for 
næringsutvikling, er det uvisst om det er behov for egen temaplan. Dette må vurderes ved 
ferdigstilling av næringsplanen. Målet er å få til en allsidig plan, som bidrar til at det ikke er 
nødvendig med en egen landbruksplan. 

Konklusjon: Tas opp til vurdering ved utarbeiding av kommunedelplan for strategisk 
næringsutvikling. 

Temaplan for rus og psykisk helse 2020-202 
Bakgrunnen for planen er å kunne tilby best mulig helsetjenester til de som trenger det veid 
opp mot samfunnets samlede midler og ressurser. Formålet er å tydeliggjøre kommunens 
tilbud til mennesker med psykiske problemer, rusproblematikk, eller en kombinasjon av disse. 
Planen skal beskrive eksisterende tjenestetilbud og synliggjøre utfordringene Fauske 
kommune står overfor de neste årene. Det avklares hvilke mål, tiltak og strategier innenfor 
feltet rus og psykisk helse kommunen bør satse på. Den skal i særlig grad forberede 
tjenestene på kapasitet og organisering til å ta imot oppgaver som forventes. I tillegg skal den 
beskrive forebyggende arbeid innen feltet, samt hvordan tjenesten samarbeider med andre 
tilbydere av helsetjenester. Planen erstatter tidligere Rusmiddelpolitisk plan og Handlingsplan 
for psykisk helsearbeid. 

Konklusjon: Planarbeidet pågår, og planen skal til politisk behandling i løpet av 2020.  
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Temaplan: «Laget rundt barnet». Samhandlingsplan for Oppvekst og Kultur. 2020-2024 
Fauske kommune har siden 2014 hatt en kommunalt vedtatt samhandlingsplan for oppvekst- 
og kulturområdet. Forrige temaplan hadde en varighet fra 2014 – 2019. Det er nå klart for en 
ny temaplan for perioden 2020 – 2024.Meld. St. 6 (2019-2020) om «Tett på – tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» legger føringer for et sterkere lag rundt 
barna, og rundt lærerne, for å kunne gi et enda bedre og mer helhetlig tilbud til barn og unge. 
Det er med bakgrunn i denne stortingsmeldingen at samhandlingsplanen har fått tittelen 
«Laget rundt barnet». Planen skal bidra til økt kunnskap blant kommunens ulike 
samarbeidspartnere – om hverandre, og om hvilke muligheter som finnes i samhandling. Å 
møte utfordringene hver for oss er ikke et alternativ. I Fauske kommune skal vi sammen 
utgjøre laget rundt barnet.  

Konklusjon: Planarbeidet pågår, og planen skal til politisk behandling i september – oktober 
2020.  

Veteranplan – plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester Veteraner som har 
deltatt i operasjoner på vegne av den norske stat har ikke formelle rettigheter som gir prioritet i 
det sivile helse- og velferdstilbudet. Samtidig har kommunene en sentral rolle i å sørge for at 
innbyggerne har det bra. Et viktig ledd i anerkjennelse av veteraners innsats, er å gjøre 
kommunale tjenester tilgjengelige og samordnet. Ordførerne i Indre Salten har i felleskap 
besluttet at det skal utarbeides felles veteranplan. Veteranplanen skal bidra til at kommunene 
(Fauske, Saltdal, Sørfold og Beiarn) enklere utfyller sin rolle som primær tjenesteleverandør 
for veteraners behov i lokalmiljøet både før, under og etter internasjonal tjeneste for Norge. 
Planens hoveddel (Del 1) er felles for de fire kommunene, mens tiltaksdelen (Del 2) vil variere 
fra kommunen til kommune. Enhet kultur har ansvar for denne temaplanen.  

Konklusjon: Planen er under ferdigstilling, og skal legges fram for politisk behandling for 
kommunestyret oktober 2020.  

5.5 Reguleringsplaner  
Kommunen har en rekke reguleringsplaner. Disse er tilgjengelig på http://saltenkom.no. En 
fullstendig reguleringsplanoversikt er ikke tatt med i dette dokumentet.  

Når det gjelder utarbeiding av nye reguleringsplaner, har administrasjonen utpekt at det er 
behov for å legge til rette for flere egnede deponiarealer. Fauna KF har uttalt seg at det er 
behov for en gjennomgang av næringsareal, og eventuelt nye reguleringsplaner av dette. 
Dette tas med videre i samfunnsplanens arealstrategier, se kapittel 9.3. 

5.6 Interne planer i organisasjonen 
Den kommunale planstrategien omfatter ikke revidering av de interne planene i 

organisasjonen. Likevel kan revidering av interne planer påvirke kapasiteten til 

administrasjonen, og det er derfor vedlagt en oversikt de kommunale planene som finnes i 

organisasjonen (se vedlegg 6). Oversikten skal oppdateres jevnlig, og det skal gjennomgås 

hvilke planer som er nødvendig internt.  

http://saltenkom.no/
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6. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel   
6.1 Bakgrunn for planarbeidet  
Alle kommuner skal ha en kommuneplan ifølge plan- og bygningslovens kapittel 11. 
Kommuneplanen skal være kommunens viktigste styringsdokument. Planen skal være 
grunnlaget for sektorers planer og virksomheter i kommuner, og gi retningslinjer for hvordan 
kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres. Kommuneplanens samfunnsdel ble 
utarbeidet sist i 2011, og gjennomgikk en revisjon i 2015. I kommunal planstrategi 2017-2020 
vedtok daværende kommunestyre å starte opp ny kommuneplanprosess i 2019. På grunn av 
kapasitetsmangel har oppstart av planprosess blitt utsatt. og planprogrammet for planen 
lanseres nå sammen med kommunal planstrategi 2020-2023.  

Målet med kommuneplanprosessen er å:  

- Utarbeide visjon og langsiktige mål og strategier for Fauske kommune fram mot 2030. 
- Utforme en kommuneplan som er et godt overordnet politisk og administrativt verktøy, 

som skal fungere som et helhetlig og solid fundament for langsiktig og bærekraftig 
samfunnsutvikling av Fauske kommune.  

6.2 Planprogram 
For kommuneplaner skal det ifølge plan- og bygningslovens § 11-3 utarbeides planprogram 
etter reglene i § 4-1. Et planprogram er en beskrivelse av planprosessen kommunen legger 
opp til, og som skal ende opp i en konkret plan. Planprogrammet beskriver formålet med 
planarbeidet, hvilken prosess det legges opp til, herunder hvordan medvirkning skal skje, 
hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke behov det er for utredninger før selve 
prosessen kan starte. Med andre ord er planprogram en oppgavebeskrivelse for en 
planprosess.  

7. Rammeverk og overordnede føringer 
Det vises til foregående kapittel i dokumentets første del (kommunal planstrategi), kapittel 4. 

8. Dagens samfunnsplan 
Nåværende kommuneplanens samfunnsdel ble utarbeidet i 2011, og ble sist revidert i 2015. 
Planen fremmer tre gjennomgående perspektiver; Folkehelse, omdømme og kompetanse. 
Perspektivene beskrives som sentrale for måloppnåelse.   

8.1.1 Visjon  
Kommuneplanens visjon fram mot 2025 er; Fauske - folkehelsekommunen der alle trives.  

8.1.2 Overordnede mål  
"Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til et 
samfunn der det er: God folkehelse, vekst i næringslivet, vekst i folketall og gode tjenester». 

Resultatoppnåelsen underveis i planperioden måles etter:  

Folkehelse – kriteriene i ny folkehelselov og Folkehelseundersøkelsen i Fauske kommune.    

Stedsutvikling – folketallsutvikling. 
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Næringsutvikling – sysselsettingsutvikling, antall etableringer, fokus på eksisterende og nye 
etableringer, og omsetningsutvikling/verdiskaping i bedriftene. 

Tjenesteyting - kundetilfredshet med kommunens tjenesteyting. 

8.1.3 Strategier  
• Folkehelse  

• Steds- og næringsutvikling - de tre sentraene  

• Frivillig sektor   

• Oppvekst, bo og nærmiljø   

• Den regionale dimensjonen   

• Miljø/energi, herunder nasjonalparker  

8.2 Evaluering av nåværende samfunnsplan  
Samfunnsplanen av 2011 har vært under evaluering av administrasjonen våren 2020. 
Kommuneplanen skal være det viktigste styringsverktøyet i kommunen, men planen har de 
senere år ikke hatt ønsket status. Siden sist planen ble revidert, har det skjedd store endringer 
i nasjonale og regionale retningslinjer og forventninger, i tillegg til lovverk. Planen har helhetlig 
sett, ikke fungert som et godt styringsverktøy, og den har ikke vært fulgt godt nok opp. Dette 
kan komme av at den nå er for lite tidsriktig. Etter evaluering av samfunnsplanen i 
administrasjonen våren 2020, ble følgende bragt fram:  

- Planen har ikke hatt ønsket status de senere år, og det er ikke i tilstrekkelig grad tatt 
hensyn til de faktiske prioriteringene planen har satt.  

- I nåværende plan påpekes det at handlingsdelen til planen er økonomiplanen m/ 
årsbudsjett. Dette har ikke kommuneloven åpnet opp for før i år 1. januar 2020. En 
fraværende og lite adekvat handlingsdel har ført til at det ikke har vært en god nok link 
opp mot økonomiplanleggingen, som igjen har ført til manglende oppfølging av 
strategiene som er satt.  

- Planen har hatt et uhensiktsmessig format. 
- Det har ikke vært nok planoppmerksomhet- eller kompetanse når det gjelder oppfølging 

av planen. Det har vært for lite eierskap knyttet til planen, og det har resultert til at det 
er mangel på «en rød tråd» i kommunens planhierarki/plansystem.  

- Det er nødvendig med en tydelig og helhetlig steds- og byutviklingsplan for Fauske 
kommune, der vi tar Fauske videre til en moderne småby.  

- Det bør utarbeides tydeligere mål og prioriteringer, med en plan for oppfølging og 
evaluering.  

Kommunens økonomiske situasjon er også et av argumentene bak en ny samfunnsplan. For å 
imøtekomme framtidige utfordringer med dagens kommuneøkonomi, er det behov for 
bærekraftige og langsiktige strategier. 

Gjeldende kommuneplan er ikke oppdatert i forhold til Fauske kommunes endrede 
økonomiske situasjon. Målet med ny kommuneplan er å lage en overordnet strategisk politikk 
for hvordan kommunen skal utvikles i et langsiktig perspektiv. Kommunens økonomiske 
situasjon gjør at vi er nødt å tenke nytt, og utnytte hele handlingsrommet som finnes ved å 
bygge felles kulturer, og utvikle ny politikk og nye satsingsområder for Fauske kommune. I ny 
samfunnsplan er det ønskelig å rette all innsats og samle ressursene mot en helhetlig Fauske 
kommune.  
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9. Fokusområder for ny samfunnsplan 
Det er viktig å avklare hvilke temaer man skal konsentrere seg i revideringen av 
kommuneplanen. Dette kapittelet presenterer forslag til prioriterte folkehelseområder for 
kommunestyreperioden, samt forslag til fokusområder for ny samfunnsplan. Til sist drøftes det 
forslag til arealstrategier.  

9.1 Forslag til prioriterte folkehelseområder for 
planperioden 
I følge Folkehelselovens § 6 skal det i forbindelse med utarbeiding av kommuneplaner (etter 
plan- og bygningsloven) fastsettes mål og strategier som er egnet til å møte utfordringene 
kommunen står ovenfor. Dette skal gjøres med utgangspunkt i helseoversikten. Det er derfor 
utarbeidet forslag til prioriterte folkehelseområder for planperioden, som tas med videre i 
utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel.  

1) Utjevning av sosial ulikhet i helse  
2) Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv 

9.1.1 Prioriteringsområde 1 – Utjevning av sosial ulikhet i helse 
Vi oppfatter gjerne Norge som et samfunn med en forholdsvis beskjeden grad av sosial ulikhet. 
Likevel er det også hos oss klare sammenhenger mellom sosial status og somatisk 
helse/psykisk helse.  

Med sosial ulikhet i helse menes helseforskjeller som varierer systematisk med sosial posisjon 
i samfunnet. Den sosiale posisjonen måler vi med yrkesklasse, inntektsnivå eller 
utdanningslengde. Vi finner sosial ulikhet i nesten alle faktorer som påvirker helse og nesten 
alle sykdommer og dødsårsaker. 

Befolkningens helse følger en gradient. Det vil si at mennesker med høy utdanning og gode 
jobber i gjennomsnitt har bedre helse. Forskning fra tvillingundersøkelsen til 
Folkehelseinstituttet viser blant annet at angstlidelser er seks ganger vanligere blant folk med 
bare grunnskole enn blant de med høyest utdannelse. En mengde forskning i utlandet og 
Norge viser liknende sosiale gradienter for blant annet depresjon og alvorlige psykiske lidelser. 

Sosial ulikhet i helse er problematisk for samfunnsutviklingen på flere måter:  

• Det er et folkehelseproblem, fordi befolkningens totale helsepotensial ikke utnyttes fullt 
ut.  

• Det er et rettferdighetsproblem, fordi mennesker i lavere sosiale lag frarøves 
livssjanser. Helse har en verdi i seg selv, men det er også en betingelse for å leve det 
livet en selv verdsetter. Vi kan snakke om en dobbel urettferdighet, ved at mennesker 
med lavere sosial bakgrunn både har dårligere levekår og opplever mer sykdom og 
oftere tidligere død.  

• Det er et levekårsproblem, fordi sviktende helse er en viktig faktor ved sosial 
eksklusjon i Norge. 

• Det er et samfunnsøkonomisk problem, fordi det reduserer sysselsetting og 
verdiskaping og øker offentlige utgifter, og svekker dermed den norske velferdsstatens 
økonomiske bærekraft.  
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• Det er et velferds- og livskvalitetsproblem, fordi personer med helseproblemer og lav 
sosioøkonomisk status har langt dårligere forutsetninger for trivsel, generell tilfredshet 
og livskvalitet. 

Prioriteringsområde 2 vil ha innvirkning på dette prioriteringsområdet.  

9.1.2 Prioriteringsområde 2 - Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv  
Folkehelsearbeid handler ofte om å løse samfunnsfloker. Samfunnsfloker kjennetegnes ved at 
de ikke kan løses med enkeltstående innsats på ett samfunnsområde eller fagfelt. Her må 
ulike fagfelt og grupper gå sammen for å finne årsakssammenhenger og gode løsninger. Et 
livsløpsperspektiv vil bidra til at vi har fokus på tverrfaglighet og på helse i alt vi gjør.  

I folkehelsearbeid og kartlegging av forhold i befolkningen bruker man ofte inndelinger basert 
på sosiale eller økonomiske forhold. Ser vi folkehelsearbeidet i et livsløpsperspektiv, med 
hovedvekt på ulike livsfaser, kan vi i større grad unngå å måtte sette inn særskilte tiltak rettet 
mot spesielle grupper. God innsats innenfor dette prioriteringsområdet vil på sikt føre til gevinst 
innenfor prioriteringsområde 1 (Utjevning av sosiale ulikheter i helse). 

 

Livsfase 1 Tidlig barndom 
Allerede i mors mage legges mye av grunnlaget for resten av et menneskes liv. I denne 
livsfasen, fra tidlig i svangerskapet og opp til 3-årsalderen er det viktig med målrettede og 
gjennomtenkte tiltak for å gi barnet en god oppvekst. Dette vil kunne gi bedre livskvalitet og 
livsmestring hos den enkelte, og samtidig bidra til gode og helsefremmende lokalsamfunn. 
Tiltak som settes inn tidlig, vil kunne ha effekt for hele livsløpet.  

Mål og strategier foreslås knyttet til: 

• Tidlig innsats 

• Familiens helhetlige situasjon og ressurser  

• Barnehagene som folkehelsearena 

Livsfase 2: Fra barn til ung voksen 
Arbeidet med å legge til rette for at flest mulig gjennomfører videregående skole starter lenge 
før ungdomsalderen. Allerede mens barnet er i barnehagealder legges det første grunnlaget. 
Hjemmet, barnehagen, skolen og organisasjonslivet er viktige arenaer for å gi barn og unge 
kunnskap og ferdigheter til å mestre livet. Tidlig innsats er et nøkkelord. Vi ser her at arbeidet 
med livsfase 1 henger nøye sammen med resultater i arbeidet med livsfase 2. Det er viktig å 
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fange opp og gjøre noe med de problemene barn og unge opplever både i og utenfor 
barnehage og skole. Slik kan man hjelpe dem som trenger det aller mest. Det handler om å 
bryte negative sirkler og erstatte dem med gode fremtidsløp. 

Mål og strategier foreslås knyttet til: 

• Skolene som folkehelsearena 

• Utdanningsløp og overgang til arbeid 

• Helsevaner 

• Livsmestring 

• Fauske kommune som bosted 

Livsfase 3: Aktiv aldring – Et aldersvennlig samfunn  

De nærmeste tiårene vil endre den demografiske sammensetning av Fauske betydelig. Det blir 
flere eldre, det blir en høyere andel eldre i befolkningen og det blir flere av de eldste eldre.  

Den demografiske utviklingen vil påvirke og ha konsekvenser for de fleste av samfunnets 
institusjoner, sektorer og markeder, og vil kreve nye løsninger og skape endringer på en rekke 
områder. Samtidig ser vi at nye generasjoner eldre vil ha høyere utdanning, bedre helse, 
bedre boliger og bedre økonomi. Det kan bli av avgjørende betydning at de tar i bruk sine 
ressurser for å møte alderdommens utfordringer og muligheter. 

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får 
god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte 
kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer 
aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene. Dette 
fokuset ønsker vi også i Fauske. 

Mål og strategier foreslås knyttet til:  

• Bo- og nærmiljø 

o Boliger og bofellesskap vi kan bli gamle i  

o Gode transportordninger (kollektivtransport) 

o Inkluderende og likeverdige samfunn  

• Opprettholdelse av livsmestring og helse under aldring 

• Eldre som aktive deltakere i samfunnet (Samfunnsressurs og «Reservestyrke») 

9.2 Forslag til fokusområder i ny samfunnsplan 
 Forslag til prioriterte folkehelseområder er utarbeidet på grunnlag av utfordringene og 
mulighetene kommunen står ovenfor. Disse områdene skal videre innarbeides i blant annet 
mål og strategier som legges under fokusområder i kommuneplanens samfunnsdel. 
Kommunenes sentralforbund (KS) beskriver (i dokumentet Status kommune 2020) seks 
kommunale politikkområder der kommuner har et handlingsrom til å utvikle sin rolle og sin 
politikk for bærekraftig samfunnsutvikling. Hvert av disse politikkområdene berører flere av 
FNs bærekraftsmål. KS sin inndeling innebærer slik sett ikke forslag om hvilke mål eller 
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virkemidler kommunen skal velge, men et forslag til metodikk for å arbeide samordnet med 
komplekse sektorovergripende utfordringer knyttet til å sikre: 

- Økonomisk bærekraft 
- Sosial bærekraft 
- Økologisk eller miljømessig bærekraft 
- Et trygt og godt samfunn for alle. 

FNs bærekraftmål og KS sine 6 politikkområder gir en struktur, eller metodikk, for å arbeidet 
med å utforme Fauskes særegne politikk for å løse komplekse, sektorovergripende 
samfunnsutfordringer. Utforming av politikken, med fastsetting og prioritering av langsiktige 
mål og strategier for de enkelte politikkområdene vil skje gjennom planprosessen.  

1. God oppvekst og godt liv 
2. Klima- og miljøvennlig utvikling 
3. Omstillingsdyktig næringsliv 
4. Attraktive byer og tettsteder 
5. Mangfold og inkludering 
6. Deltakende innbyggere 

Planprogrammets bruk av 6 politikkområder, med henvisning til FNs bærekraftsmål definerer 
slik sett ikke politiske mål for utvikling av Fauskesamfunnet, utover å legge til grunn at en 
langsiktig politikk for utvikling av Fauske kommune som organisasjon og samfunn må være 
(økonomisk, sosialt og miljømessig) bærekraftig. 

9.3 Arealstrategier  
Den nye samfunnsplanen vil utarbeides på bakgrunn av nasjonale og regionale føringer og 
lokalt kunnskapsgrunnlag. Siden sist samfunnsplan ble utarbeidet, skal det nå utarbeides 
arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel. Arealstrategiene skal være bindeleddet 
mellom samfunnsplanen og arealplanen. De skal gi overordnede føringer for kommunens 
fysiske utvikling. Den gir føringer for framtidig arealdisponering og strategiene skal bygges opp 
under målsetningene i samfunnsplanen. Strategiene skal først og fremst legges til grunn for 
revisjon av arealplanen, men vil i tillegg være førende for plan- og byggesaksbehandling. 
Fordeler med en arealstrategi kan være: forutsigbarhet for eksterne aktører, tidlig politisk 
dialog og forankring, mulighet for medvirkning på strategisk nivå, skaper sammenheng og 
helhet i planlegging, og få løftet blikket og se om utviklingen går i ønsket retning. 

Arealstrategiene og all arealplanlegging skal gjenspeile de arealpolitiske retningslinjene satt av 
Nordland fylkeskommune. Her vises det til kapittel 8 i Fylkesplanen for Nordland 2013-2025. 

Forslag til arealstrategier  

- Kartlegging av behov for bolig- og næringsareal og utarbeide prioriteringsrekkefølge 
- Definere viktige landbruksareal  
- Kartlegge og legge av arealer for massedeponi for å imøtekomme utbygging i 

Salteneregionen 
- Legge til rette for fortetting og høyere utnyttelsesgrad  
- Kartlegging og sikring av verdifulle friluftsområder for framtiden 
- Kartlegging og sikring av arealer for moderne transportårer 
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10. Hvordan skal planarbeidet gjennomføres?  
Med bakgrunn i kommunal planstrategi, samt helseoversikten, skal samfunnsdelen arbeide 
videre med de utfordringer og muligheter som er skissert. Det skal opprettes nye 
satsingsområder og målsetninger for perioden 2022-2032. Planarbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel foreslås gjennomført på følgende måte.  

10.1.1 Organisering  
Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides med hjemmel i plan- og bygningsloven, og 
planprosessen må organiseres i tråd med lovens krav til organisering og prosess. 

10.1.2 Politisk organisering 
Kommunestyret er planmyndighet og skal gjøre endelig vedtak av planen i medhold av plan- 
og bygningslovens § 11-15. Ifølge kommunens delegeringsreglement skal Plan- og 
utviklingsutvalget behandle forslag til kommuneplan og komme med innspill til kommunestyret. 
Vedtak om høring og offentlig ettersyn av planprogram og planforslag skal fattes av Plan- og 
utviklingsutvalget. Formannskapet er satt som politisk styringsgruppe for planarbeidet. 

10.1.3 Administrativ organisering 
Arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel organiseres som et prosjekt, der 
prosjektledelsen er lagt til enhet plan og utvikling. De ulike temaene i samfunnsdelen utredes 
og utarbeides av arbeidsgruppen i dialog med berørte fagområder og brukergrupper. Dette 
innebærer at arbeidsgruppen kan hente inn ny kunnskap og informasjon om et emne ved 
behov. Gruppen får fullmakt til å invitere aktuelle personer og foreninger til temagrupper, og til 
å utrede nye tema hvis det blir aktuelt.  Forslag til satsingsområder og målsettinger legges 
fram til den politiske styringsgruppen og til politisk behandling ved behov.  

10.1.4 Medvirkningsansvarlig 
Medvirkning gjennomføres i alle faser av planprosessen. Prosjektleder har det overordnede 
ansvaret for å se til at medvirkningen gjennomføres på best mulig måte, og på riktig tidspunkt. 
Dette gjelder både den lovpålagte, og den ikke lovpålagte medvirkningen.  

10.1.5 Prosjektdeltakere med mandat 
Rolle og mandat Stilling 
Prosjekteier: 

• Rådmannen er den formelle eier av 
prosjektet og planprosessen, og har 
besluttet å igangsette arbeidet med ny 
samfunnsplan på bakgrunn av 
kommunal planstrategi 2017-2020. Han 
fatter beslutninger om 
igangsetting/avslutning av prosjektet. 

 
• Rådmann. 

Administrativ prosjektgruppe:   
• Ledes av rådmannen 
• Styringsgruppen har det overordnede 

ansvaret for prosjektet, på vegne av    
prosjekteier 

• Holder politiske organer orientert om 
prosjektet.  

 
• Rådmann  
• Kommunalsjef for Helse 

og omsorg  
• Kommunalsjef for 

Oppvekst og kultur 
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• Kvalitetssikrer beslutningsunderlaget  
for politiske organer   

• Vurdere eventuelle problemstillinger  
underveis 

• Kommunalsjef for 
Eiendom, plan og 
samfunnsutvikling 

• Økonomisjef  
 

Politisk styringsgruppe:  
• Ledes av ordfører. 
• Holder politiske organer orientert om 

prosjektet.  
• Vurderer eventuelle problemstillinger  

underveis 

 
• Formannskapet  

Rolle og mandat Stilling 
 Prosjektleder   

• Har den operative og daglige styringen 
av prosjektet 

• Har ansvaret for at prosjektet  
gjennomføres i henhold til mandat og 
milepælsplan, gitt av  
prosjekteier, evt. etter  
styringssignaler fra prosjekt- og 
styringsgruppe 

• Leder arbeidsgruppen(e).   
• Utforming av endelig plan. 

 
• Areal- og 

samfunnsplanlegger 

Rolle og mandat Stilling 
Arbeidsgruppe: 

• Utfører arbeid i henhold til milepæls- og 
fremdriftsplan utformet av prosjektleder 

• Utforming av skriftlig kunnskapsgrunnlag 
og vurderinger. 

  

 
• Enhetsleder plan og 

utvikling 
• Folkehelserådgiver 
• Kommunepsykolog 
• Kommuneoverlege 
• Enhetsleder helse 
• Enhetsleder pleie og 

omsorg 
• Enhetsleder skole 
• Enhetsleder barnehage 
• Ledende helsesykepleier  
• Enhetsleder kultur 
• Daglig leder av Fauna 

KF 
• Regnskapssjef 

Referansegruppen  
• Referansegruppen er en arena for  

dialog og kan involveres gjennom 
folkemøter, gjestebud, digital deltakelse 
m.m. 

• Referansegruppen skal gi faglige og 
konstruktive innspill i prosessen. 

• Gjennom planprosessen kan det 
opprettes tematiske referansegrupper. 

 
• Nærmiljøutvalg, politiske 

råd og utvalg. 
• Frivillige organisasjoner, 

lag og foreninger, 
bedrifter og næringsliv.  
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10.2 Medvirkning  
Medvirkning i planprosesser har flere hensikter, og er også en lovpålagt oppgave i 
planleggingen som følge av plan- og bygningsloven:  
 
§ 5-1 Medvirkning 

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal 
påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 
       Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å 
delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 
 
Fra et demokratiperspektiv er det viktig at alle interesser høres og at det gis mulighet for 
innspill. Medvirkning bidrar med viktig kunnskap og fremmer kreativitet i planleggingen, og gjør 
dermed planene bedre. Planarbeidet skal organiseres slik at alle interesserte og berørte har 
anledning til å gjøre seg kjent med innholdet i planen og komme med innspill. I tillegg til 
fastsatte høringsperioder etter loven legges det opp til deltakende prosesser i planarbeidet.  

Forslag til medvirkningsopplegg utover plan- og bygningslovens lovpålagte prosesskrav og 
høringer: 

- Vi skal oppfordre til medvirkning og innspill gjennom å stille spørsmål om viktige tema. 
- Internett skal brukes aktivt i informasjon gjennom hele planprosessen.  
- Kommunens Facebook-side skal brukes til å legge ut tema/spørsmål som innbyggerne 

kan gi innspill på gjennom prosessen. 
- Det opprettes samarbeid med lokalpressen om å få debatt om aktuelle saker. 
- Aktuelle grupper inviteres til diskusjons- og samarbeidsmøter rundt bestemte 

fokusområder/tema (for eksempel ungdomsrådet, eldrerådet, råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne). 

- For å få med barn og unges egne interesser kan det gjennomføres workshop/stands i 
skolene. 

- Faste møter med Ungdomsrådet. 
- Stands ulike steder i kommunen (AMFI, Handelsparken, ved idrettshall, ved 

ungdomsskolen og på videregående skole), for å snakke med og få innspill fra 
innbyggerne.   

- Gjestebud og/eller folkemøter.  
- Involvering av nærmiljøutvalg, lag, foreninger og bedrifter.  

10.3 Framdriftsplan   
Prosjektet føres fremover gjennom en fremdrifts- og milepælsplan satt av administrativ 
styringsgruppe i samråd med prosjektleder. Det tas sikte på sluttbehandling av samfunnsdelen 
januar 2022. Framdriftsplanen som vises her, forutsetter at planprosessen går som skissert. 

10.3.1 Utarbeiding, høring og fastsetting av planprogram 
Planprogram  Når? Hvem? 
Saksframlegg med tilhørende 
dokumenter sendes for politisk 
behandling. 

19. august 2020 Politisk sak til Plan- og 
utviklingsutvalget. Utgående 
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brev til resterende råd og 
utvalg.  

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

2.september 2020 Helse- og omsorgsutvalget 
 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

3. september 
2020 

Oppvekst- og kulturutvalget 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram for politisk 
behandling 

8.september 2020 Plan- og utviklingsutvalget 

Høring og offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram (seks uker) og 
offentliggjøring av forslag til kommunal 
planstrategi (30 dager) 

9. september – 
21. oktober 2020 

Alle råd og utvalg, statlige og 
regionale myndigheter, 
nabokommuner og 
allmennheten. 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram  

9. september 
2020 

Eldrerådet 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram   

10. september 
2020 

Kommunalt råd for personer 
med funksjonsnedsettelse 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram  

23. september 
2020 

Formannskapet 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

25. september 
2020 

Ungdomsrådet 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

1.oktober 2020 Kommunestyret 

Vurdering av merknader til 
planprogrammet  

21. oktober – 3. 
november 2020 

Administrativ prosjektgruppe 
og prosjektleder 

Levering av revidert planprogram for 
gjennomgang 

3. november 2020 Plan- og utviklingsutvalget 

Gjennomgang av revidert planprogram  17. november 
2020 

Plan- og utviklingsutvalget 

Fastsetting av planprogram og vedtak av 
kommunal planstrategi (Det må gjøres to 
ulike vedtak; vedtak av kommunal 
planstrategi og fastsetting av 
planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel). 

11. desember 
2020 

Kommunestyret 

 

10.3.2 Planprosessen - fra planoppstart til vedtatt plan 
Faser Aktivitet Aktører Tidsrom  
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Oppstart av 
prosessen 

Informasjonssak til alle 
politiske råd og utvalg. 
Samkjøring av 
planprosess ny 
samfunnsplan med 
kommunal planstrategi  

Administrativ 
prosjektgruppe og 
prosjektleder 

April 2020 

Utarbeiding av 
kunnskapsgrunnlag 

Gjennomgang av 
nåværende plan, 
nasjonale 
planretningslinjer og 
forventninger 

Administrativ 
prosjektgruppe 
,prosjektleder og 
folkehelserådgiver  

Mai 2020 - August 
2020 

Forslag til 
planprogram  

Utarbeide forslag til 
planprogram  

Administrativ 
prosjektgruppe og 
prosjektleder  

Mai 2020 – august 
2020 

Høring av 
planprogram  

Høring og offentlig 
ettersyn 

Plan- og 
utviklingsutvalget  

September – oktober 
2020 

Revidering av 
planprogram 

Endring av forslag til 
planprogram på 
bakgrunn av innspill 

Administrativ 
prosjektgruppe og 
prosjektleder  

Oktober - november 
2020 

Fastsetting av 
planprogram 

Vedtak i 
kommunestyret 

Kommunestyret  Desember 2020 

Utarbeiding av 
planforslag  

Datainnsamling, 
produksjon av 
planforslag 

Styringsgruppe, 
administrativ 
prosjektgruppe, 
arbeidsgruppe og 
prosjektleder  

Desember 2020 – 
september 2021 

Høring av 
kommuneplan  

Høring og offentlig 
ettersyn  

Plan- og 
utviklingsutvalget  
Kommunestyret 

September – oktober 
2021 

Revidering av 
planforslag  

Merknadsbehandling 
og utarbeiding av 
endelig plan  

Styringsgruppe, 
administrativ 
prosjektgruppe, 
arbeidsgruppe og 
prosjektleder 

Oktober 2021 – januar 
2022 

Politisk 
sluttbehandling  

Vedtak  Kommunestyret Første 
kommunestyremøte i 
2022 

Evaluering av 
planprosess  

 Politisk 
styringsgruppe 
Administrativ 
styringsgruppe 
Prosjektleder 
Arbeidsgruppe  
Fokusgrupper 
Referansegrupper 

Vår 2022 
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10.4 Hvordan kan du sende inn innspill?  
Innspill til forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel kan sendes elektronisk til 
postmottak@fauske.kommune.no , eller via brev til Fauske kommune, Postboks 93, 8201 
Fauske.  

Vedlegg  
Vedlegg 1 – Planbehov vist i tabellformat 

Vedlegg 2 – Innspill fra Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Vedlegg 3 – Innspill fra Eldrerådet 

Vedlegg 4 – Innspill fra Norsk Friluftsliv 

Vedlegg 5 – Innspill fra Salten Friluftsråd  

Vedlegg 6 – Interne planer i organisasjonen  

 

 

mailto:postmottak@fauske.kommune.no


Vedlegg 1 - forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel  

1 
 

Forslag til prioritering av planoppgaver 2020-2023  

Plan Planperiod
e 

Behov for revidering? Ansvarlig  2020 2021 2022 2023 

Kommuneplanens 
samfunnsdel 

2012-2025 Ja Rådmannen X X   

Kommuneplanens 
arealdel 

2018-2030 Deler av planen vurderes 
revidert  

Rådmannen   X X 

Kommunedelplaner        
Kommunedelplan for de 
gruveindustrielle 
kulturminnene i Sulitjelma 

2019-2030 Ja. Enhet Plan og utvikling  X X  

Kommunedelplan for 
energi og klima 

2019-2022 Vurderes årlig Enhet Plan og utvikling  X X X 

Kommunedelplan for 
Fauske sentrum 

2018-2030 Ja Enhet Plan og utvikling   X X 

Kommunedelplan for 
fysisk aktivitet og friluftsliv 

2015-2021 Ja Enhet kultur  X   

Kommunedelplan for 
helse, omsorg og sosial – 
Mestring og mulighet 

2018-2026 Ja.  Enhet helse   X  

Kommunedelplan for 
Skjerstadfjorden 

2019-2030 Nei Enhet Plan og utvikling     

Kommunedelplan for 
strategisk næringsplan 

 Ny plan Enhet Plan og utvikling   X  

Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet 
 
 
 

2019-2023 Ja. Revisjon av handlingsdel Enhet Plan og utvikling    X 
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Plan Planperiod
e 

Behov for revidering? Ansvarlig  2020 2021 2022 2023 

Fag-/temaplaner        
Alkoholpolitisk 
handlingsplan 

2020-2024 Nei.  Enhet helse     

Beredskapsplan  Ja Beredskapsleder  X   
Boligpolitisk 
handlingsplan 

 Ny plan. Boligsosial plan inngår Enhet Plan og utvikling  X X  

Demensplan  2020-2026 Nei. Enhet helse     
Habliteringsplan   Pågår Enhet helse X    
Havneplan  Ny plan, pågår Kommunalsjef 

Eiendom, plan og 
samfunnsutvikling 

X    

Helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse ROS) 

 Ja Beredskapsleder  X   

Hovedplan for skogsveier 2012-2021 Ja Enhet plan og utvikling   X   
Kulturplan  Ny plan Enhet kultur    X  
Målsetninger for 
hjorteviltforvaltningen 

2018-2020 Ja Enhet plan og utvikling X X   

Samhandlingsplan 
oppvekst og kultur  

2020-2024 Pågår Kommunalsjef 
oppvekst og kultur 

X     

Strategier for miljø- og 
næringstiltak i landbruket 

2017-2020 Ja  Enhet plan og utvikling X    

Strategisk landbruksplan  Vurderes ved utarbeiding av 
strategisk næringsplan 

Enhet plan og utvikling     

Temaplan for rus og 
psykisk helse  

2020-2024 Pågår Enhet rus og psykisk 
helse 

X    

Veteranplan – plan for 
personell som har deltatt i 
internasjonale tjenester 

2020 Pågår Enhet kultur X    

 



 
 
 
 

Dato:  24.06.2020 
Vår ref.: 20/9595 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 
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Liss-Ane Simonsen 
Areal- og samfunnsplanlegger 
 Enhet plan og utvikling 
 

 
 
 

Uttalelse til kommunal planstrategi 2020-2023 - Fauske 
kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
 
Fauske kommunale råd or personer med funksjonsnedsettelse fattet i sak 11/20 følgende 
enstemmig vedtak:  
 
Saken tas til orientering med følgende presisering: 
Råd for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse ber om at tidlig involvering av rådet 
innarbeides i arbeidsmetodikken for planarbeid. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Møtesekretær  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  24.06.2020 
Vår ref.: 20/9587 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 
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Liss-Ane Simonsen 
Areal- og samfunnsplanlegger 
 Enhet plan og utvikling 
 

 
 
 

Uttalelse vedrørende kommunal planstrategi 2020-2023 - 
Eldrerådet 
 
 
Eldrerådet fattet i sak 8/20 følgende enstemmig vedtak:  
 
Eldrerådets innspill til vedtatt plandokument er at administrasjonen sørger for at eldrerådet tas med 
i framtidige planprosesser som angår eldre slik at lovpålagt medvirkning blir reell.  
 
Konkret betyr det at det må etableres nye rutiner eller at eksisterende rutiner forbedres som sikrer 
systematisk deltakelse og ikke oppleves tilfeldig!  
 
Det må også gjøres kjent for eldrerådet hvordan dette dokumenteres som muliggjør 
kontrolltiltak/internrevisjon.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Møtesekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 



Hurtigguide til lokalpolitikere ved rullering av planstrategi

Sikring av neste 
generasjons 
natur og helse
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kjære lokalpolitiker

Det er ikke vanskelig som lokalpolitiker å gi et stort bidrag til å fremme 
gode liv og sikre kommende generasjoners livsgrunnlag. Klima- og 
naturutfordringene løses gjennom summen av de mange kloke lokale 
beslutningene. Her har du en nøkkelrolle, og kommunens planstrategi er 
et av dine viktigste verktøy. I denne veilederen har vi samlet forslag til tiltak 
som vil bidra positivt til et godt lokalmiljø og en bedre verden å vokse opp i. 
Ved å redusere klimautslipp, bevare biologisk mangfold og sikre innbyggere 
attraktive friluftsarealer for rekreasjon og bruk av allemannsretten, legger 
du samtidig et viktig grunnlag for helse, arbeidsplasser og bærekraftig lokal 
utvikling. Miljø og utvikling er ikke motsetninger. Det er to samfunnsbehov 
som skal finne felles svar i planstrategien.

Framtidens løsninger krever at kommunen mobiliserer og involverer alle 
sine ressursmiljøer og møteplasser til felles innsats. Skoler, barnehager, 
arbeidsplasser, kirke, frivillighet, lokalt kulturliv og media; alle kan 
engasjeres.

I denne veilederen har vi spesielt fokusert på tiltak som i dag er de
største truslene for våre barn og barnebarn. Tap av natur og artsmangfold er 
en like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringer. Valgene vi tar 
i dag for natur, får langsiktige konsekvenser. Lokalpolitikerens utfordring er 
å balansere langsiktige og kortsiktige behov. Hovedgrunnen til at selv Norge 
har tapt vesentlige mengder av natur og biologisk mangfold, er summen 
av alle de gangene vi bare skulle forsyne oss «litt» av naturen. Dagen og 
morgendagen krever helt andre politiske valg enn gårsdagen. 

Din kommune skal rullere planstrategien. Det er et viktig grunnlag for 
videre planlegging i kommunen. Dere skal identifisere utfordringer, 
utredningsbehov, og sikre god medvirkning. I sidene som følger vil du 
finne helt konkrete råd for hvordan din kommune kan lykkes med å sikre 
naturgrunnlaget og gode oppvekstkår for kommende generasjoner. Vi 
nevner også områder som kan kreve nye utredninger som grunnlag for 
rullering av kommuneplanen.

Vi ønsker deg lykke til med arbeidet. 
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Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være det
politiske hovedsporet for vår tids største utfordringer. Gjennom sin
planlegging er kommunene nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig
samfunnsutvikling og oppnåelse av bærekraftsmålene i Norge. Flere av
bærekraftsmålene setter tydelige krav til kommunens arealforvaltning og
ivaretakelse av biologisk mangfold, både på land og til sjøs.

Bærekraftsmål 1 4, Liv under vann, forplikter Norge til å; «Bevare og bruke

hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling».

Bærekraftsmål 1 5, Liv på land, forplikter Norge til å; «Beskytte,

gjenopprette og fremme bære-kraftig bruk av økosystemer, sikre

bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere

landforringelse samt stanse tap av artsmangfold».

Bærekraftig forvaltning av naturverdiene skal sikres gjennom bærekraftsmål

1 2, Ansvarlig forbruk og produksjon. I dag forbruker vi mye mer enn hva

som er bærekraftig for kloden. For å sikre gode levekår for nåværende og

fremtidige generasjoner må vi minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og

klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson.

Flere av bærekraftsmålene vil også ha innvirkning på kommunens

folkehelsearbeid. Bærekraftsmål 3 skal sikre god helse og fremme livskvalitet

for alle, uansett alder. Bærekraftsmål 1 1 , Bærekraftige byer og samfunn -

delmål 1 1 .7, skal sørge for; “allmenn tilgang til trygge, inkluderende og

lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom, særlig for kvinner, barn og

eldre samt personer med nedsatt funksjonsevne”.

FNs bærekraftsmål

Figur 1: Stockholm Resilience
Centre
Vi oppfordrer kommunen til
å legge Stockholm Resilience
Centre sin oppstilling av
bærekraftsmålene som førende
for egen planlegging (se gur
1).
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Arealplanlegging
Regjeringen styrker nå det lokale selvstyret, noe som innebærer at 
mesteparten av norsk natur forvaltes gjennom kommunal arealplanlegging. 
Det betyr at fylkeskommunene og kommunene får økt ansvar for å sikre 
også nasjonale og regionale interesser. Det kan være utfordrende å føre en 
natur- og friluftslivsvennlig arealpolitikk når prioritering av økonomisk 
vekst, arbeidsplasser og innbyggertall er mer synlig i et kortsiktig 
perspektiv. En viktig forutsetning er at regional og lokal arealplanlegging 
er basert på åpen dialog mellom de ulike interessene, herunder natur- og 
friluftslivsorganisasjoner. Med god kunnskap om naturverdiene, miljøets 
tilstand og utfordringer kan kommunen legge gode premisser for å ivareta 
hensyn til klima, natur og friluftsområder i sine arealplaner.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven er en sektor-overgripende lov, som gjelder alle tiltak og 
all bruk som påvirker norsk natur. Det betyr at beslutninger som gjøres etter 
annet lovverk, for eksempel plan- og bygningsloven, må sees i sammenheng 
med naturmangfoldloven. 

I loven er fem miljørettslige prinsipper lovfestet og skal legges til grunn 
som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Det betyr at i 
redegjørelsen for en beslutning skal det framgå en helt konkret vurdering 
av disse prinsippene. Disse prinsippene er kunnskapsgrunnlaget (§ 8), 
føre-var-prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 
10), kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) og 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12).

Foto: Helene Rønningstad Halsos
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Folkehelse
Å få flere til å delta i fysisk aktivitet utendørs vil gi gode folkehelseeffekter. 
Det er i dag en utfordring at bare to av ti voksne er tilstrekkelig aktive, 
og kun halvparten av de på 15 år. Helse- og omsorgsdepartementets nye 
aktivitetsdata for 2018 viser også en svak nedgang i aktivitetsnivået til 
9-årige gutter. 

Friluftsliv skaper aktivitet
Friluftsliv kan være en nøkkel til å få med mange som i dag er inaktive, fordi:
•	 Hele 78 prosent av befolkningen oppgir at de går på fotturer i skogen 

eller fjellet (SSB, 2017) – dette er en form for fysisk aktivitet mange trives med.
•	 Å være fysisk aktiv i naturen og nærmiljøet er den aktiviteten nordmenn 

oppgir at de helst ønsker å gjøre mer av (Helsedirektoratet 2014).
•	 Blant ulike former for fysisk aktivitet er friluftslivsaktiviteter de som viser størst 

grad av sosial likhet i deltakelse (Breivik og Rafoss, 2017). Å gå tur er den 
vanligste aktiviteten i alle grupper, og det er lav terskel for å bli med.

Kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelse gir gode helse-
effekter, og friluftsliv er en viktig kilde til livskvalitet og både fysisk 
og psykisk helse. Helsedirektoratet har beregnet at potensialet for 
samfunnsøkonomisk gevinst ved økt fysisk aktivitet, er på 455 milliarder 
årlig. Dette utgjør 406 000 leveår med god livskvalitet. Undersøkelser viser 
også at friluftsliv er den fysiske aktiviteten som flest nordmenn oppgir at 
de ønsker å gjøre mer av. 

7

“Å være fysisk aktiv i 
naturen og nærmiljøet er 
den aktiviteten nordmenn 
oppgir at de helst ønsker 
å gjøre mer av.”

Foto:Paulina Cervenka
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Arealregnskap/naturregnskap
Arealbruk påvirker både naturmangfoldet, klimaet og de mulighetene 
naturen har til å levere de økosystemtjenestene vi mennesker er helt 
avhengige av. Eksempler på slike tjenester er produksjon av mat, 
medisiner, rensing av vann og luft, binding av karbon, beskyttelse mot ras, 
flom og erosjon, samt naturopplevelser og rekreasjon.

For å sikre at økosystemene forvaltes på en bærekraftig måte, og kan 
levere økosystemtjenester også i framtida, er det avgjørende at vi vet hva vi 
har, og hva vi forbruker. Til dette trengs et arealregnskap/naturregnskap, 
som grunnlag for arbeidet med kommende kommuneplan. Dette er et 
verktøy som kan gi kommunen nødvendig oversikt over miljøstatus for 
ulike naturtyper i kommunen, økologisk kvalitet, hvor det ikke er rom for 
utbygginger eller andre arealendringer, hvor det er behov for restaurering 
og hvor det er behov for ytterligere kartlegging. Metoder finnes; Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) deltar i utvikling av metode for et 
slikt regnskap internasjonalt med FN, og har testet metoden i Oslo/
Osloregionen.

Tiltak som må vurderes:
•	 Utvikle et arealregnskap/naturregnskap for kommunen.  

Et slikt regnskap vil vise kunnskap om: (a) arealer (arealregnskap), (b)tilstand 
(økologisk tilstand i arealene), (c) økosystemtjenester (bruk) og (d) eventuelt 
kunnskap om økonomiske verdier. 

“For å sikre at økosystemene 
forvaltes på en bærekraftig 
måte, og kan levere 
økosystemtjenester også i 
framtida, er det avgjørende 
at vi vet hva vi har, og hva 
vi forbruker.”

8
Foto: Paulina Cervenka
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Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder
Hensikten med kartlegging og verdsetting av friluftslivsarealer er 
å tydeliggjøre hvilke friluftslivsverdier som finnes i kommunen. 
Kartleggingen og verdisettingen har mange positive ringvirkninger i form 
av økt oppmerksomhet på potensielle turområder for befolkningen, men 
også som et viktig grunnlag for arbeidet med kommuneplanen, areal og 
tiltaksplanlegging for grønnstrukturen, marka og kulturlandskapet. 

Kartlegging av hele kommunens areal kan adressere arealbrukskonflikter, 
som for eksempel i nærheten av byer og tettsteder, og i strandsonen. Selv 
om det har vært et nasjonalt mål at alle kommuner skal ha gjennomført 
dette i løpet av 2019, er det likevel noen kommuner som ikke er ferdige 
med dette. Det vil for mange kommuner som har gjennomført dette, være 
aktuelt å vurdere en revisjon.

Tiltak som må vurderes:
•	 Fullføre, eventuelt revidere, kartleggingen og verdsettingen av friluftslivsområder.

“kartlegging og 
verdsetting av 
friluftsområder har 
mange positive 
ringvirkninger. det er 
viktig at kommunene 
følger opp denne 
målsettingen.”

Foto: Paulina Cervenka

Foto: Johnny Vaet Nordskog
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Turruteplan 
Stier og løyper er friluftslivets viktigste anlegg/infrastruktur, og en 
forutsetning for å få folk mer aktive. Et godt og sammenhengende sti- og 
løypenett, som tilfredsstiller ulike brukergruppers ønsker og behov, er 
derfor viktig. For å oppnå dette er en turruteplan (sti- og løypeplan) et 
godt virkemiddel. En slik plan er en systematisert og prioritert oversikt 
over alle aktuelle (eksisterende og planlagte) turruter i kommunen, der det 
enten er gjort tiltak, eller er tenkt å gjøre tiltak. En turrute omfatter ulike 
friluftslivsaktiviteter, som gå-, ski- og trugeturer, sykling og padling. En 
rute kan registreres som egnet for flere aktiviteter, med utgangspunkt i en 
hovedaktivitet.

Tiltak som må vurderes:
•	 Utarbeide, eventuelt revidere, kommunens turruteplan.
•	 Utrede behov for å prioritere anlegg for friluftsliv, herunder stier og løyper, i 

kommunens fordeling av spillemidler.

10

“stier og løyper er 
friluftslivets viktigste 
anlegg/infrastruktur.”

Foto: Synne Kvam
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Studie:
Funn fra studiet om kommunal og fylkeskommunal planlegging for 
nærmiljø*:

Nærtur prioriteres, men den strategiske forankringen er svak og planene 
lite forpliktende. Det er bred enighet om å legge til rette for turgåing i 
nærmiljøet. Til tross for enighet om målet får ikke det lokale friluftslivet 
gjennomslag i budsjett og handlingsplaner hverken lokalt eller regionalt.

Forskningen avdekket at det er manglende plankompetanse blant de 
ansvarlige for kultur, idrett og friluftsliv (KIF). Det at konkrete føringer og 
forslag til lokalisering av turstier og turløyper ikke inngår i KIF-planene 
kan delvis skyldes at det er svak planfaglig kompetanse om nærtur blant 
KIF- ansvarlige. Studien avdekker at 70% av de KIF ansvarlige jobber i 
kommunens kulturetat.

Nærturarbeidet bygger på lite systematisk kunnskap. Det er en trend 
både i kommune og fylke at arbeidet med nærtur bygger på et tilfeldig 
kunnskapsgrunnlag, og kun 7% av kommunene har utarbeidet en 
grøntstrukturplan.

Det tas lett på medvirkning i nærturarbeidet. Det må sikres at medvirkningen 
når	flere	grupper	enn	i	dag.	Blant	annet	er	friluftslivets	organisasjoner	og	
personer med nedsatt funksjonsevne i liten grad med i prosessene.

Usikkerheten rundt effekten av opplysningsarbeidet.
Til tross for omfattende informasjonsvirksomheten oppgir de KIF-ansvarlige 
at en årsak til at spillemidlene ikke blir benyttet er at de ikke får søknader 
fra lokale lag og foreninger.  Dette kan skyldes tid og ressurser, men også 
at lag og foreninger uten egne ansatte ikke får nødvendig bistand til å 
medvirke i prosessene, eller i det minste får bidra med informasjon om 
deres behov.

* Kilde: Kine Thoren (Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging 
av nærtur (2018).
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Nærnatur og nærtur
Naturen påvirker både den fysiske og psykiske helsen vår positivt. Det 
viser studier både i Norge og utlandet. Når kommunestyret diskuterer 
arealbruk er det derfor viktig å sørge for at innbyggere har god tilgang til 
naturopplevelser nær der de bor. Vi vet at lett tilgang til natur i nærmiljøet 
gir hyppigere bruk. Undersøkelser viser at bruken av naturområder går 
ned hvis det er mer enn 500 meter til nærmeste tursti, turområde eller 
andre grøntområder. Det er derfor viktig å ta vare på de befolkningsnære 
friluftslivs- og grøntområdene.

Av klimahensyn er det nå stort fokus på fortetting i byer og tettsteder, 
men samtidig er det viktig å være bevisst hvordan vi ivaretar tilgangen 
til uteområder, særlig i byer og tettsteder. I planleggingen må nærhet og 
tilgang til grønt- og friluftslivsområder sikres. Dette har betydning både 
for barn og unges og de voksnes aktivitet. 

Samtidig er det viktig å være bevisst på at barn driver med ulike former 
for fysiske aktiviteter om vinteren og om sommeren. For eksempel viser 
det seg at parker har mindre å si på vinterstid, men den totale andelen 
av grøntområder er enda viktigere enn om sommeren. Det er også viktig 
å sikre grønnstrukturen, som er sammenhengen mellom små og store 
naturpregede områder i byer og tettsteder.

Tiltak som må vurderes:
•	 Utrede og etablere en varig og forpliktende markagrense/utbyggingsgrense i 

kommuneplanen, for å sikre kommunens viktigste friluftslivsområder mot 
nedbygging.

•	 Utarbeide, eventuelt revidere, grønnstrukturplan som sikrer sammenhengen 
mellom ulike grøntområder og viktige friluftslivsområder.

•	 Utrede og kjøpe opp viktige private strandsonearealer til allmenne 
friluftslivsformål, jf. tilskuddordningen til sikring av friluftslivsområder.

•	 Styrke arbeidet med etablering av sammenhengende kyststier og forbindelser til, fra 
og mellom friluftslivsområder. 
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“av klimahensyn er det nå stort 
fokus på fortetting i byer og 
tettsteder. dette gjør det enda 
viktigere å ivareta tilgangen 
til natur og friområder i 
nærmiljøet.”

13
Foto: Paulina Cervenka
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Nedbygging av strandsonen
Kyst- og strandsoneområder er under sterkt press fra flere hold. Omtrent 
80 prosent av Norges befolkning bor mindre enn ti kilometer fra sjøen, 
samtidig er disse områdene attraktive til næringsformål, hytteutbygging, 
oppdrett og reiseliv. 

Dessverre overses ofte kyst- og strandsoneområdenes rike plante- og 
dyreliv, og deres viktige rolle som rekreasjonsområde for nærturer og 
annen friluftslivsaktivitet i både hverdag og ferie.

Siden midten av 1950-tallet har det vært et generelt forbud mot utbygging 
i strandsonen (gjelder både langs sjø og vassdrag). Til tross for en sterk 
beskyttelse i loven, har det tilsynelatende vært manglende politisk vilje, 
både sentralt og lokalt, til å håndheve regelverket som skal beskytte 
strandsonen. 

Denne utviklingen skyldes i stor grad at det blir gitt dispensasjoner fra 
gjeldende lover og regler. I 2018 ble 751 av totalt 1319 søknader om nye 
bygninger i strandsonen innvilget som dispensasjoner fra byggeforbudet. 

“til tross for en sterk 
beskyttelse i loven 
bygges det stadig 
mer i strandsonen, 
noe som truer både 
artsmangfold og 
allmennhetens 
tilgang.”

Foto: Lars Verket
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I henhold til plan og bygningsloven § 19-2 skal to vilkår være oppfylt 
for at dispensasjon kan innvilges av kommunen: 1) Hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt og 2) Fordelene 
ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Ved vurderingen av vilkårene skal det legges særlig vekt på 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
  
Tiltak som må vurderes:
•	 Gjennomføre kartlegginger av kommunens strandsoneareal med mål om å avdekke 

natur- og friluftslivverdier som en del av kommunens arealregnskap. 
•	 Gjennomgå kommunens dispensasjonspraksis i strandsonen, med mål om å 

stramme inn denne for å ivareta lokale og nasjonale interesser.
•	 Innføre en nedre byggegrense, som ivaretar 100-metersbeltet i strandsonen.
•	 Utøve myndighetskontroll ved ulovlige bygg og stengsler i strandsonen.
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Hytteutbygging
Hytta har en viktig rolle i norsk kultur, og betyr mye både for friluftslivet 
og folkehelsen. Dessverre finnes det likevel også flere tilfeller der 
hytteutbygging truer sårbare naturområder, og undergraver nasjonale 
målsetninger om at verdifull natur skal bevares. Tall fra SSB viser at vi 
nærmer oss en halv million hytter. Hvert år bygges det stadig flere hytter 
og fritidsboliger. Samtidig øker også gjennomsnittlig størrelse. Dette fører 
til høyere krav til standard, energibehov og infrastruktur.

Ser man på den samlede effekten av tilknyttede naturinngrep i forbindelse 
med dagens hytteutbygging, er dette en svært arealkrevende næring, hvor 
endringer forekommer raskt og er irreversible. Det bygges ned stadig mer 
natur i Norge, og hytteutbygging er en av hoveddriverne for nedbygging 
av arealer og fragmentering av norsk natur. Hytteutbygging beslaglegger 
og privatiserer natur- og friluftslivsområder og reduserer dermed 
allmennhetens mulighet til fri ferdsel i utmark. 

Tiltak som må vurderes:
•	 Gjennomgå egen strategi for hyttebygging med mål om å fastsette langsiktige 

utbyggingsgrenser som sikrer bærekraftig utvikling i fjellområdene, beskytter store 
naturområder, hindrer tap av naturmangfold og ivaretar friluftslivsverdier.

Foto: Torgeir W. Schanke
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Klima og energiutbygging
Global oppvarming og tap av biologisk mangfold er vår tids to største 
utfordringer. Disse utfordringen må løses likeverdig og ikke gå på 
bekostning av hverandre. Norsk klima- og energipolitikk kan derfor 
ikke basere seg på arealkrevende energiutbygging som medfører store 
irreversible endringer og inngrep i store naturområder. Eksempelvis er 
vindkraftsatsing i store intakte og sammenhengende naturområder ikke 
veien å gå, men man bør i stedet iverksette tiltak som ikke innebærer store 
naturinngrep.  

Tiltak som må vurderes: 
•	 Satse på tiltak som ivaretar klima- og naturutfordringene på en likeverdig måte. 

Eks; spare- og energieffektiviseringstiltak innenfor f.eks. bygg og transport. 
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“naturlige økosystemer er halvert de 
siste femti årene og over 2000 arter 
er utryddningstruet bare i norge. 
Fns klimapanel trekker frem endret 
arealbruk som den største årsaken til at 
artene forsvinner.”

Foto: Wanda Nordstrøm
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Motorferdsel
Naturen er vår viktigste arena for friluftsliv, fysisk aktivitet og 
naturopplevelser. Hele ni av ti oppgir at de driver med friluftsliv jevnlig. 
Naturen er også en sentral kilde til stillhet, og flere søker ut i naturen for 
stillhet og ro nå enn for bare få år siden. Vi oppsøker ikke fravær av lyd – 
men fravær av støy. Naturen er dermed et viktig tilfluktssted for store deler 
av befolkningen.

Endringen i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, som ble 
vedtatt av Stortinget i 2015, gir kommunene mulighet for å opprette 
snøscooterløyper i utmark. I lovproposisjon, side 28 står det blant annet: 
«Det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering 
av snøscooterløyper, ikke minst som følge av eventuell ulovlig kjøring med 
utspring i løypene. Hensynet til friluftslivet står derfor i en særstilling». 
Og fra 2018 ble vannscooterforskriften opphevet, og kommunene kan selv 
utforme lokale forskrifter.

Samtidig kommer stadig nye motoriserte og etter hvert elektrifiserte 
kjøretøy beregnet på utmark, en utvikling som gjør at det blir viktig at 
kommunen har en tydelig politikk/strategi for hvordan de ønsker utmarka 
skal brukes. Det påligger derfor den enkelte kommune et stort ansvar for å 
ivareta friluftslivets interesser gjennom planprosessen. 

Tiltak som må vurderes:
•	 Sikre at det føres oppsyn og kontroll av motorisert ferdsel i utmark.
•	 Ikke legge løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter i viktige 

friluftslivsområder.
•	 Legge til rette for de som driver ikke-motorisert aktivitet i sjø, vann og vassdrag.

18



19

Regional planlegging
Mange planspørsmål lar seg ikke løse i den enkelte kommune, men 
berører forhold i flere kommuner. Regionale planavklaringer er derfor 
viktige for å gjennomføre både nasjonal, regional og lokal miljø- og 
arealpolitikk. 

Aktuelle temaer for regional plan kan være samferdselstiltak og 
infrastruktur, bolig-, hytte- og næringsutvikling, jordvern, natur- og 
friluftslivsområder og fjell-, kyst, og vassdragsforvaltning.

Tiltak som må vurderes:
•	 Gjennomgå hvilke temaer i kommunen som berører regionale interesser og ikke 

kan løses i egen kommune alene, og som dermed best kan løses gjennom regional 
plan. 

•	 Oppfordre fylkeskommunen til å utarbeide felles regional planstrategi og 
utarbeidet regional plan med juridisk bindende bestemmelser for en helhetlig 
forvaltning av fjellområder. 

•	 Oppfordre fylkeskommunen til å utarbeide felles regional planstrategi og 
utarbeidet regional plan med juridisk bindende bestemmelser for en helhetlig 
forvaltning av strandsonen. 

“Mange planspørsmål berører 
forhold i flere kommuner og 
øker behovet for samarbeid og 
regionale planavklaringer.”

Foto: Ann Helen Grebstad
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Inkludering
Friluftsliv er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å 
fremme helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner. Mange 
innvandrere og flerkulturelle opplever at det er lettere å bli kjent med 
nordmenn ute i naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den norske 
kulturen og det norske språket. 

Mange innvandrergrupper sliter med store helseutfordringer, blant annet 
på grunn av for lite kunnskap om ivaretakelse av egen helse, og om 
egnede steder for å være fysisk aktiv og hvilke tilbud som finnes. I denne 
sammenheng er friluftsliv unikt, fordi det stort sett er tilgjengelig over 
hele landet gjennom hele året, er rimelig og gir store fysiske og psykiske 
helsegevinster. Fysisk aktive mennesker har også større mulighet til å delta 
i arbeidslivet og forbli i jobb.

Tiltak som må vurderes:
•	 Gjøre friluftsliv til en del av introduksjonsprogrammet, og opplæringen i norsk og 

samfunnskunnskap.
•	 Etablere en møteplass mellom kommune/bydel, som er i direkte eller indirekte 

kontakt med målgruppen, og friluftslivet, for å avdekke behov og ønsker, og bidra 
til bedre tilrettelegging.

•	 Etablere en felles fritidsguide/turvenn-løsning, slik at det blir enklere for både 
privatpersoner og tjenesteområder i kommune/bydel å få mer informasjon om 
hvordan de kan bli mer fysisk aktive i sitt nærmiljø.

•	 Lage en plan for å sikre at fritidserklæringen blir oppfylt, slik at alle, uansett 
kulturell bakgrunn, fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, kan delta i friluftslivet 
på lik linje med andre.

Foto: Wanda Nordstrøm
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Frivillighet
Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i 
menneskers liv. Det gir en merverdi i å engasjere seg for andre, det gir 
glede ved å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. 

Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger 
ensomhet og bygger fellesskap. En aktiv og levende frivillig sektor er 
av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. 
Eksempler på virkemidler kommunen kan bidra til kan være økonomisk 
støtte, infrastruktur/lokaler/møteplasser med universell utforming og 
dialog- og informasjonsmuligheter innad i kommunen. Kommunene bør 
jevnlig sikre at de har oppdatert kjennskap til den lokale frivillighetens 
utfordringer, ressurser og utviklingsmuligheter. 

Tiltak som må vurderes:
•	 Utarbeide en frivillighetspolitikk for kommunen i samarbeid med frivillige 

organisasjoner.
•	 Invitere frivilligheten inn til politikkutforming.
•	 Opprette en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor. En slik arena kan 

være et Aktivitetsråd der organisasjoner/miljøer som har aktivitet i kommunen 
inviteres til å delta. 

21
Foto: Paulina Cervenka
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Skole og barnehage
Nye læreplaner for fagene for grunnskolen skal trinnvis tas i bruk fra 
2020. Planene er tydelige på at det skal være mer variasjon og mer 
uteundervisning. Verdier som menneskeverd, skaperglede, engasjement, 
utforskertrang, respekt for naturen og miljøbevissthet vektlegges og 
prioriteres høyere enn tidligere.

Mange av de som underviser i dag, eller er under utdanning, føler seg 
tryggest på å undervise i klasserommet. Det er derfor viktig at opplæring i 
uteskole, naturen som læringsarena og aktive læringsmetoder, er en del av 
innføringen av de nye læreplanene. 

Stadig flere norske barn sitter for mye stille i hverdagen. Samtidig 
krymper uteområdene i mange nye skoler og barnehager, hvor også 
naturen forsvinner. Det skaper bekymring blant forskerne. Forskere har 
påvist at motoriske ferdigheter henger sammen med faglige ferdigheter 
som norsk og matte. En gjennomtenkt utforming av uteområdene kan 
bidra til å sikre god motorisk utvikling og daglig fysisk aktivitet, ifølge en 
fersk forskningsrapport fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet.

Tiltak som må vurderes: 
•	 Utarbeide en oversikt over behovet for planer og utredninger for oppvekstanleggene
•	 Når nye læreplaner tas i bruk har kommunen som skoleeier ansvar for å legge til 

rette for et kompetanseløft for alle sine lærere som ønsker å få inspirasjon, ideer og 
kunnskap om å ta naturen i bruk som læringsarena i alle fag slik de nye fagplanene 
legger opp til.

•	 Sikre at skolenes uteområde og nærmiljø er tilpasset den nye læreplanen med tanke 
på mer av undervisningen skal foregå ute. 

•	 Vurdere å vedta arealkrav for uteområder i skole (30m2) og barnehage (25m2). 
•	 Sikre at uteområdene i nye skoler og barnehager bidrar til en god motorisk 

utvikling og daglig fysisk aktivitet.

Foto: Paulina Cervenka
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Aktivitetsråd
Et aktivitetsråd er et forum der organisasjoner, ressursmiljøer og 
kommunen har dialog om lokale behov og ønsker for å få flere i fysisk 
aktivitet i kommunen. Et aktivitetsråd er ikke en konkurrent til lokalt 
idrettsarbeid eller idrettsråd, men et utfyllende supplement.

Målet er å få flere i aktivitet, med et spesielt fokus på ungdom og voksne 
som ikke er aktive. Aktivitetsrådet formål er å fremme og ivareta lokale 
anleggs- og aktivitetsbehov for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, 
og aktiviteter som i særlig grad kan aktivisere en bredde av befolkningen. 
Gjennom gode medvirkningsprosesser inkluderes behovene i kommunale 
planprosesser for idrett, aktivitet og friluftsliv.

Ved å ha et aktivitetsråd vil kommunen:
•	 Bli bedre rustet til å identifisere hva som skal til for å få enda flere i 

aktivitet.
•	 Komme tettere på behovene til de som driver med aktivitet utenfor den 

organiserte idretten.
•	 Bli bedre i stand til å iverksette tiltak og forvalte midler som kommer 

flere målgrupper til gode.

Tiltak som må vurderes:
•	 Etablere et aktivitetsråd for å stimulere flere innbyggere til jevnlig aktivitet, fremme 

og ivareta lokale anleggs- og aktivitetsbehov for egenorganisert idrett og fysisk 
aktivitet for flere grupper.
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Medvirkning
Muligheter for reell medvirkning fra innbyggerne i kommunen, herunder 
frivillige lag og foreninger, er en forutsetning for et levende demokrati. 
Derfor er det også nedfelt i plan- og bygningsloven at den som fremmer et 
planforslag skal legge til rette for medvirkning.

For å utdype hva medvirkning er, har Kommunal- og moderniserings-
departementet utarbeidet en veileder om medvirkning i planlegging, der 
det blant annet står: “Åpenhet i planarbeidet innebærer at alle, enten 
som direkte berørt eller interessent, skal ha lik tilgang til nødvendig 
informasjon for å ivareta sine interesser eller komme med sine meninger. 
Åpenhet er i seg selv en forutsetning for at berørte parter skal ha tillit til 
plansystemet.” 

Kommunene har et spesielt ansvar for å øke medvirkningen hos barn og 
unge. Barn og ungdom har kompetanse og lokal kunnskap som er viktig 
i utviklingen av framtidens kommuner. Plan- og bygningsloven og FN-
barnekonvensjon trekker frem voksnes plikt til å lytte til barn når de tar 
beslutninger som berører dem. Kommunene skal ha en barnerepresentant 
som skal ivareta barn og unge, og se til at saksbehandling og vedtak er i 
tråd med rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planlegging.

Tiltak som må vurderes
•	 Vurdere om kommunen har god kompetanse på ulike typer medvirkningsprosesser.
•	 Sikre åpne medvirkningsprosesser, som involvere og gir innspill fra befolkningen 

tidlig gjennom medvirkningsaktiviteter. Dette kan være med på å forankre, øke 
engasjement og styrke beslutningsgrunnlaget for en sak. 

•	 Benytte ulike metoder for medvirkning slik at alle lag/foreninger og ulike grupper i 
befolkningen nås. 

•	 Gi innbyggerne opplevelsen av at deres deltakelse kan påvirke utfallet.
•	 Legge til rette for at alle kan komme til «planleggingsbordet», ha mulighet til å gi 

innspill og være en del av plandialogen.  



“Barn og ungdom har 
kompetanse og lokal kunnskap 
som er viktig i utviklingen av 
framtidens kommuner.”
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Lenker som er relevante for arbeidet med planstrategi

Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023: 

• nasjonale forventninger: https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65a24b8ea560c01 
56d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf 

• Filmer om planlegging: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningslov-
en/plan/filmer-om-planlegging-etter-plan--og-bygningsloven/id2669416/

Om kommunal planstrategi:

• kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder: https://www.regjeringen.no/ 
contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf 

Medvirkning: 

• kMds veileder for medvirkning: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/med-
virkningsveileder/h2302b_veileder_medvirkning.pdf 

• ks – strategier for innbyggermedvirkning: https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/innbygger-
medvirkning/om-innbyggermedvirkning/strategier-for-innbyggermedvirkning/

• Barn og unge- medvirkning: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og bygge-
sak/id2685228/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%20
13.01.2020&utm_content=plan,%20bygg%20og%20eiendom

Areal- og naturforvaltning - Tilstand, drivere og tiltak: 

• Miljøstatus – naturområder på land: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/naturomrader-pa-land/

• Miljøkommune – naturmangfold: http://www.miljokommune.no/temaoversikt/naturmangfold/ 

• Miljøkommune - arealplanlegging: http://www.miljokommune.no/temaoversikt/planlegging1/ 

• Miljødirektoratet – miljøhensyn i arealplanlegging: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplan-
legging/miljohensyn-i-arealplanlegging/

• naturmangfoldloven i planprosesser: http://www.miljokommune.no/temaoversikt/planlegging1/Miljohen-
syn-i-arealplanlegging/naturmangfold/naturmangfoldloven-i-planprosesser/

• e-læringskurs i naturmangfoldloven:  
http://web1.norskinteraktiv.no/login/nologin.aspx?schoolid=668&Courseid=2925  
http://web1.norskinteraktiv.no/login/nologin.aspx?schoolid=668&Courseid=2841 

Tilrettelegging for friluftsliv:

• statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder:  
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M462/M462.pdf 
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/friluftsliv/statlig-sikra-friluftslivsomrader/

• Miljødirektoratets sider om friluftslivet: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/

• tilrettelegging for naturvennlig friluftsliv: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/
m1326/m1326.pdf

• Friluftsliv der folk bor – eksempler på ulike tiltak: https://www.miljodirektoratet.no/link/ 
6fb00c16b81f4a139e1cc7c89ea0f3bc.aspx 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/filmer-om-planlegging-etter-plan--og-bygningsloven/id2669416/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/filmer-om-planlegging-etter-plan--og-bygningsloven/id2669416/
https://www.regjeringen.no/contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/medvirkningsveileder/h2302b_veileder_medvirkning.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/medvirkningsveileder/h2302b_veileder_medvirkning.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/innbyggermedvirkning/om-innbyggermedvirkning/strategier-for-innbyggermedvirkning/
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/innbyggermedvirkning/om-innbyggermedvirkning/strategier-for-innbyggermedvirkning/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og-byggesak/id2685228/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2013.01.2020&utm_content=Plan,%20bygg%20og%20eiendom
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og-byggesak/id2685228/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2013.01.2020&utm_content=Plan,%20bygg%20og%20eiendom
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og-byggesak/id2685228/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2013.01.2020&utm_content=Plan,%20bygg%20og%20eiendom
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/naturomrader-pa-land/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Naturmangfold/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging/Naturmangfold/Naturmangfoldloven-i-planprosesser/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging/Naturmangfold/Naturmangfoldloven-i-planprosesser/
http://web1.norskinteraktiv.no/login/nologin.aspx?SchoolId=668&CourseId=2925
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M462/M462.pdf
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/friluftsliv/statlig-sikra-friluftslivsomrader/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1326/m1326.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1326/m1326.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/link/6fb00c16b81f4a139e1cc7c89ea0f3bc.aspx
https://www.miljodirektoratet.no/link/6fb00c16b81f4a139e1cc7c89ea0f3bc.aspx
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Folkehelse og fysisk aktivitet:

• kommunens folkehelsearbeid: https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen

• Friluftsliv for seniorer:  
https://www.norskfriluftsliv.no/friluftsliv-for-seniorer/ut-pa-tur/  
link til heftet: https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2020/02/Friluftsliv-Helse_senior_Brosjyre_
norsk_digital-oppslag.pdf

• sjekkliste for gode nærmiljøet: https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-
vil-skape-gode-naermiljoer/sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20
n%C3%a6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab-
97760264d52a3e6fce538f95e384c/sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20
gode%20n%C3%a6rmilj%C3%B8er.pdf

Forskning:

• Mindre uteområder i skole og barnehage bekymrer forskerne fra nMBu: https://forskning.no/arkitek-
tur-barn-og-ungdom-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/ 
sma-uteomrader-i-skoler-og-barnehager-skaper-bekymring/1625321

• Fysisk aktivitet gir bedre skoleresultater: https://www.lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap/klini-
sk-oversikt/2019/01/daglig-fysisk-aktivitet-pa-schemat-battre-skolresultat-hos-pojkarna/

• Fysisk aktivitet i grunnskolen legger grunnlag for vaner man tar med i voksen alder:  
Bunkeflo i Sverige: «https://www.idrottsforskning.se/daglig-skolidrott-gav-okad-fysisk-aktivitet-senare-i-livet/ 
active smarter kids norge: https://forskning.no/barn-og-ungdom-mat-og-helse-norges-idrettshogskole/aktive-
barn-blir-spreke-gamlinger/1639988 

Kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet: 

• Fullversjon: https://www.nmbu.no/download/file/fid/34945 

• kortversjon: https://www.nmbu.no/download/file/fid/35305 

se våre nettsider for mer informasjon om aktuelle tema:

https://norskfriluftsliv.no/ 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen
https://www.norskfriluftsliv.no/friluftsliv-for-seniorer/ut-pa-tur/
https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2020/02/Friluftsliv-Helse_Senior_Brosjyre_NORSK_digital-oppslag.pdf
https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2020/02/Friluftsliv-Helse_Senior_Brosjyre_NORSK_digital-oppslag.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://forskning.no/arkitektur-barn-og-ungdom-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/sma-uteomrader-i-skoler-og-barnehager-skaper-bekymring/1625321
https://forskning.no/arkitektur-barn-og-ungdom-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/sma-uteomrader-i-skoler-og-barnehager-skaper-bekymring/1625321
https://forskning.no/arkitektur-barn-og-ungdom-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/sma-uteomrader-i-skoler-og-barnehager-skaper-bekymring/1625321
https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2019/01/Daglig-fysisk-aktivitet-pa-schemat-battre-skolresultat-hos-pojkarna/
https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2019/01/Daglig-fysisk-aktivitet-pa-schemat-battre-skolresultat-hos-pojkarna/
https://www.idrottsforskning.se/daglig-skolidrott-gav-okad-fysisk-aktivitet-senare-i-livet/
https://forskning.no/barn-og-ungdom-mat-og-helse-norges-idrettshogskole/aktive-barn-blir-spreke-gamlinger/1639988
https://forskning.no/barn-og-ungdom-mat-og-helse-norges-idrettshogskole/aktive-barn-blir-spreke-gamlinger/1639988
https://www.nmbu.no/download/file/fid/34945
https://www.nmbu.no/download/file/fid/35305
https://norskfriluftsliv.no/


NORSK FRILUFTSLIVer en
fellesorganisasjon for 17 norske frivillige
friluftslivsorganisasjoner, med over 950
000 medlemskap og ere enn 5000 lag
og foreninger. Norsk Friluftsliv skal blant
annet løse oppgaver og samordne saker
av felles interesse og fremme disse
overfor myndighetene og andre aktuelle
målgrupper, styrke friluftslivets posisjon
og utbredelse i samfunnet, fremme
allemannsretten og sikre friluftslivets
naturgrunnlag og skape økt forståelse for
naturens egenverdi.

Les mer: www.norskfriluftsliv.no

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV
(FNF)er regionale samarbeidsforum
for natur- og friluftslivsorganisasjoner.
Formålet er å ivareta natur- og
friluftslivsinteressene i de enkelte
regionene, blant annet ved å sette ved å
natur- og friluftslivssaker på dagsorden,
ha god kontakt med lokale og regionale
myndigheter, bygge gode nettverk
mellom organisasjonene, med politikere
og andre relevante aktører og påvirke
relevante plan- og saksprosesser som
har konsekvenser for naturverdier og
friluftsliv. Det nnes en ansatt FNF-
koordinator i alle fylker som vil være et
viktig kontaktpunkt for kommunen mot
natur- og friluftslivsorganisasjonene.

Les mer: www.fnf-nett.no

Foto: Inger Sjøblom



 

Besøksadresse: Sjøgata 27. 8006 Bodø      Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø 
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Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy   Rødøy   Saltdal    Steigen    Sørfold 

Salten 07.11.19 

Innspill til planstrategien for Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, 

Bodø, Gildeskål, Meløy og Rødøy 
Under følger noen konkrete innspill fra Salten friluftsråd: 

Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer og strategier i kommunen. Friluftsliv 
er viktig for svært mange. Det er den aktiviteten, på tvers av klasse og alder, som aktiviserer flest. Utøvelse 
av friluftsliv er viktig for folks livskvalitet, livsmestring og bolyst. Mange praktiske ferdigheter, immateriell 
kulturarv, lokalkunnskap og lokal tilhørighet videreføres og forsterkes i dag i stor grad kun gjennom 
friluftsliv. Videre er naturopplevelse og friluftsliv den viktigste driveren for at turister velger å oppsøke vår 
region. Samtidig kan målrettet satsing på friluftsliv som nærmiljøaktivitet og nærferieform, bidra til å 
redusere klimaavtrykket til egen befolkning. Det er også viktig å være bevisst på at friluftsliv er en av få 
arenaer hvor folk i dag ivaretar og utvikler kompetanse som er avgjørende når viktige samfunnsfunksjoner 
faller bort og derfor viktig for å bygge robuste lokalsamfunn (for eksempel ferdsel uten bruk av motor, 
høsting, varme og matlaging uten bruk av strøm osv). Derfor ber friluftsrådet kommunen: 

Legge inn friluftsliv som et viktig strategisk virkemiddel i utviklingen i kommunen og omhandler dette når 
samfunnsdelen av kommuneplanen vurderes i planstrategien. 

Kommuneplanens arealdel 
Arealplanen skal i prinsippet legge føringer for all arealbruk i kommunen. Tilgang på arealer er avgjørende 
for utøvelse av friluftsliv. Friluftsliv er svært viktig for folks livskvalitet, helse og kulturell forankring og 
dermed en viktig interesse i arbeidet med arealplanen. For å avklare friluftslivets arealinteresser, ber 
friluftsrådet kommunen om å: 

Legge inn revisjon av kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i planstrategien 

Kunnskapsbasert forvaltning er et viktig prinsipp i arealplanleggingen. Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder er verktøyet for å dokumentere og verdivurdere friluftslivets arealinteresser. 

Kartleggingen er også nyttig i dispensasjonssaker, utbyggingssaker og for å vurdere behovene for kjøp eller 

avtalefestet bruk av områder til friluftsliv. I Salten ble arbeidet med denne kartleggingen avsluttet i 2012.  

Alle kommunene er kartlagt. På grunn av endringer i arealbruk/disponering, folks friluftsvaner, besøkende 

og ny kunnskap må disse kartleggingene revideres med jevne mellomrom. Friluftsrådets vurdering er derfor 

at de fleste kommunene i regionen bør revidere sin kartlegging i løpet av de neste fire årene. Med den 

bakgrunnen ber vi kommunene vurdere behovet for revisjon av friluftslivskartleggingen i planstrategien. 

Friluftsrådet kan bidra i revisjonsarbeidet om ønskelig og dette kan gjøres i sammenheng med utarbeidelse 

av en ferdselsåreplan (se under).  

 

Legg inn utarbeidelse/sluttføring av ferdselsåreplan i planstrategien  

Ferdselsåreplaner er et nytt verktøy for mer målstyrt utvikling og drift av stier, ruter, løyper og leder. Dette 

er helt avgjørende infrastruktur for friluftslivet. Salten friluftsråd samarbeider nå med 

medlemskommunene om å utarbeide slike temaplaner.  Målet vårt er at alle kommunene skal ha slike 

planer innen utgangen av 2022. 

Ferdselsåreplanene er nyttige redskap for:  

 Bedre og mer målrettet ressursbruk (frivillige, private, kommune) 

 Bedre rolleavklaring mellom partene som bidrar (frivillige, private, kommune) 

 Kanalisering og konfliktavklaring knyttet ferdsel (med økende/endret ferdsel fra lokale og turister) 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M98/M98.pdf
file://///bkfil04/avd/RegionR/Profilhåndbok/Brevmaler/Konkrete%20innspill%20fra%20Salten%20friluftsråd
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 Å sikre bedre kartfesting av stier, ruter, løyper og leder (viktig for redning, friluftlivsutøvere, 

grunneiere, i utbyggingssaker og arealplaner) 

 Avklare behov for kjøp eller avtaler om bruk 

Ferdselsåreplanene endrer ikke i seg selv ansvaret for stier, ruter, løyper og leder i kommunen, men gir en 

status, oversikt over hva som gjøres av hvem.  

 

Ferdselåreplanen er i utgangspunktet en temaplan og binder ikke i seg selv arealbruk, kommunens eller 

noen andres ressursbruk. Hvis det er ønskelig, gjøres det ved at resultatene fra ferdselsåreplanen 

innarbeides i kommunens ordinære planverk (for eksempel kommunedelplan for fysisk aktivitet og 

naturopplevelse og kommuneplanens arealplan). 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 

Kommunedelplanen er kommunens viktigste verktøy i arbeidet med organisert idrett, egenorganisert 
aktivitet og friluftsliv. Vi ber kommunen om å legge et forsterket fokus på egenorganisert aktivitet, 
friluftsliv, skolegårder og nærmiljø som føring for planen. 
Kommunedelplanen danner grunnlaget for å kunne søke spillemidler. Kommunene har tradisjonelt vektlagt 
behovene til organisert idrett i denne planen. Med et forsterket fokus på folkehelse, ber friluftsrådet 
kommunene legge sterkere vekt på egenorganisert aktivitet og friluftsliv. Størst effekt har tiltak på 
allment tilgjengelige areal i nærmiljøet. I så måte peker skolegårdene, turveiene og stiene seg ut som særlig 
viktige områder å fokusere i dette planarbeidet. Dette er også i tråd med fylkeskommunens krav om at 
kommunene nå skal lage to uavhengige prioriterte lister i planen, en for egenorganisert aktivitet og en for 
organisert idrett (jf samarbeidsavtalene om folkehelsearbeidet). 

Oppvekstplan 

Oppvekstplanen legger føringen for barns og ungdoms oppvekst i kommunen og dermed også rammene for 

den viktigste ressursen et samfunn rår over på sikt. Det å bidra til en robust, frisk og kompetent 

oppvoksende generasjon med et trygt rotfeste, er overordna viktig. Friluftsrådet ber derfor om at 

kommunen: 

 

Legger inn Helsefremmende skole og barnehage som førende og forpliktende for/i Oppvekstplanen  

Alle kommunestyrene i Salten har gjort vedtak om at deres skoler og barnehager skal være 

helsefremmende. Gjennom et prosjektsamarbeid med Salten friluftsråd er dette målet på god vei til å nås. 

Det er bra. Vi ser like fullt at det er viktig at dette arbeidet blir forpliktende gjennom planforankring i 

planverket for oppvekstsektoren i de enkelte kommunene. Dette for å sikre at det helsefremmende 

arbeidet blir en naturlig og forpliktet del av skole- og barnehagehverdagen over tid og ikke bare et løft, som 

sakte glemmes.  

 

Legger inn lokal identitet som en viktig premiss for/i Oppvekstplanen  

Salten friluftsråd vil oppfordre kommunene til å sette konkrete, lokale kompetansemål på ferdigheter eller 

kunnskap som er viktige for elevenes lokale identitet, kunnskap og kjennskap om og til nærmiljøet sitt . 

Dette kan knytte seg både til ferdigheter i friluftsliv (for eksempel lokale høstingstradisjoner, ferdselsformer 

eller bålbrenning), lokale kulturminner (kunnskap om sagn, steder og gjenstander), 

naturelementer/fenomener og immateriell kulturarv (for eksempel det å kunne sette opp et håndsnøre, 

fiske og lage fiskekaker). Vi mener at dette er viktige bidrag for å bære lokal kunnskap/tradisjon videre, til 

et trygt fotfeste og mer robust ungdom. 
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Planer og involvering av Salten friluftsråd i kommunenes planarbeid 

Salten friluftsråd har begrenset kapasitet på oppfølging av planer og må derfor avgrense behandlingen til 

de som er viktigst for vårt ansvarsområde. Friluftsrådet er også et fagorgan som opptrer på vegne av 

kommunene. Vi ønsker derfor å bli involvert tidlig i planprosessene. Med bakgrunn i det ønsker vi som 

hovedregel å få tilsendt meldinger om planoppstart og gi våre innspill da og bare unntaksvis opptre som en 

høringspart i den ordinære høringen før vedtak.  

Følgende planer ønsker vi å få tilsendt fra medlemskommunene for behandling: 

 Planstrategien 

 Kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) 

 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse eller tilsvarende 

 Oppvekstplan eller tilsvarende 

Ønsker medlemskommunene innspill til planer utenom dette, kan dere selvsagt be spesielt om det. 
 

Med hilsen 

 

Bjørn Godal 

Faglig leder 
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Interne planer i organisasjonen 
Sist oppdater 18.08.20 
 
Plan   
Atomberedskap 
Avfallsplan havn 
Beredskap-/ evakueringsplan hjemmetjeneste 
Beredskap-/ evakueringsplan Institusjon 
Beredskapsplan - IT-avdelingen 
Beredskapsplan - kommunale vannverk 
Beredskapsplan - vannforsyning 
Beredskapsplan - VVA 
Beredskapsplan akutt forurensning IUA Salten 
 
Beredskapsplan Barnehage (felles) 
Beredskapsplan for akutt forurensning 
Beredskapsplan for barnehagene  
Beredskapsplan for den enkelte skole  
 
Beredskapsplaner - eiendom 
Brann og redning 
Digitalisering i helse og omsorg 2016-2022 Innføring av velferdsteknologiske løsninger 
i Fauske kommune  
Fagutviklingsplan – helse og omsorg 
Forvaltningsplan vann 
Helhetlig ROS (ROS-Fauske) 
HMS plan  
HMS plan og tiltaksplan felles  
HMS plan og tiltaksplan HMS for den enkelte skole  
Hovedplan avløp 
Hovedplan vannforsyning 2014-2026 
IKT – plan for skole 
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Lønnspolitisk plan 2018-2020 
Miljørisikoanalyser og beredskapsanalyser  forurensing 
Oppfølgingsplan ROS-Fauske 
Ordensreglement SFO 
Ordensreglement skole 
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Tilsynsstrategi etter plan- og bygningsloven  
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Trafikksikkerhetsplan for den enkelte skole 
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Folkehelsa i Fauske 2020 
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer»  
 
 

 
Vedlegg: 
19.08.2020 Folkehelsa i Fauske 2020_Versjon 1_oppdatert 19 08 20 1450065 
 
Sammendrag: 
Det er et lovkrav etter Folkehelselovens § 5 at kommunene skal utarbeide en oversikt over 
helsetilstanden til befolkningen i kommunen. Oversikten skal være skriftlig og identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen.  
 
Oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske 2020 gir en oversikt over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer i Fauske kommune. Oversikten danner grunnlag for å peke ut hovedutfordringer 
knyttet til folkehelsa i Fauske, slik at planleggere og beslutningstakere kan rette innsatsen mot områder 
der behovet er størst. Dette gjør oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer til en grunnstein i 
det systematiske folkehelsearbeidet. 
 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til kapittel 2 § 5 i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) skal kommunen ha nødvendig 
oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på 
denne. Oversikten skal utarbeides hvert fjerde år. Den skal være skriftlig og identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen 
skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller 
helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.   
  
Oversiktsdokumentet skal brukes aktivt som kunnskapsgrunnlag i forbindelse med kommunal 
planlegging; jf. folkehelselovens § 6. Mål og planlegging: 



         Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. 
En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 10-
1. 
        Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette 
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen 
står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd. 
 
Befolkningens helse påvirkes av et bredt sett av årsaker som spenner fra grunnleggende 
forhold/bakenforliggende faktorer som påvirker helsen som økonomi og levekår, via miljøfaktorer til 
helserelatert atferd. For at oversikten skal fungere i forhold til folkehelselovens mål om å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller, er det en forutsetning at 
også oversikten har et slikt bredt spenn. Folkehelse er i folkehelseloven definert som befolkningens 
helsetilstand, og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Kravet lovgiver stiller er at oversikten blant 
annet baseres på kildene til informasjon jf. § 5a-c samt alle faktorene fra forskriftens § 3a–f, som er: 
 

a. befolkningssammensetning 
b. oppvekst og levekår 
c. fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
d. skader og ulykker 
e. helserelatert atferd 
f. helsetilstand 

 

 
 
Oversikten baserer seg på 
 

a. opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig  
b. kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene 
c. kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på 

befolkningens helse. 
 
Det systematisk folkehelsearbeid ledes av rådmann og folkehelserådgiver, i samarbeid med kommunens 
oversiktsgruppe. Oversiktsgruppen består av kommuneoverlege, økonomisjef, kommunalsjefer og 
kommunepsykolog. Dette innebærer at hvert samhandlingsområde er representert med en eller flere 
representanter. Oversiktsgruppen har til oppgave å koordinere og framskaffe opplysninger om 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer innenfor samhandlingsområdets ansvarsområde.. Det løpende 
oversiktsarbeidet skal utøves som en del av kommunens ordinære virksomhet og relateres til 
kommunens styringssystem.  



 
 

Hva? Når? Hvem? 
Saksframlegg med tilhørende 
dokumenter sendes for politisk 
behandling. 

19. august 2020 Alle politiske råd og utvalg.   

Helseoversikten legges fram 2.september 2020 Helse- og omsorgsutvalget 
 

Helseoversikten legges fram 3. september 
2020 

Oppvekst- og kulturutvalget 

Helseoversikten legges fram 8.september 2020 Plan- og utviklingsutvalget 
Helseoversikten legges fram 9. september 

2020 
Eldrerådet 

Helseoversikten legges fram 10. september 
2020 

Kommunalt råd for personer 
med funksjonsnedsettelse 

Helseoversikten legges fram 23. september 
2020 

Formannskapet 

Helseoversikten legges fram 25. september 
2020 

Ungdomsrådet 

Helseoversikten legges fram og vedtas 1.oktober 2020 Kommunestyret 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Et samlet oversiktsdokument skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. 
Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og 
bygningsloven § 7-1 og § 10-1. 
 
Kommunens oversikt over folkehelsen skal bidra til at kommunen skal kunne ivareta sine oppgaver etter 
folkehelseloven. Det systematisk folkehelsearbeidet skal hjelpe oss å identifisere folkehelseutfordringer 
og ressurser slik at vi kan bli mer treffsikre i folkehelsearbeidet. Viktige grep for oss som kommune blir: 
 

· Å få alle deler av organisasjonene til å ta et forebyggende og helsefremmende ansvar. 
Helsesektoren kan ikke gjøre dette alene. Dette fordrer en helhetlig politikk der alle grener av 
organisasjonen bidrar i å rette opp utfordringene som helseoversikten tilkjennegir.  

· Å jobbe mer aktivt med å redusere sosiale ulikheter i befolkningen.  
· Å mobilisere (det øvrige) samfunnet til å ta et ansvar for å skape gode nærmiljøer, der 

mennesker tar ansvar for hverandre og sikrer fellesskap og livskvalitet for flest mulig 

På bakgrunn av helseoversikten har administrasjonen utarbeidet forslag til prioriterte 
folkehelseområder for å svare til utfordringene oversiktsdokumentet viser til. Disse løftes over i arbeidet 
med kommuneplanens samfunnsdel. Oversiktsgruppa har kommet frem til to prioriteringsområder for 
planperioden.  
 
1: Utjevning av sosiale ulikheter i helse  
2. Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv.  
(Mål og strategier foreslås knyttet til en rekke underområder innenfor ulike livsfaser). 
 
Helseoversikten vil gjennom det løpende oversiktsarbeidet oppdateres årlig. Det er hensiktsmessig at 
folkehelserådgiver i samarbeid med oversiktsgruppa utarbeider et handlingsprogram knyttet til 



kommunens overordnede folkehelsearbeidet i planperioden. 
  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Forord 
Hvert fjerde år skal kommunen utarbeide et samlet oversiktsdokument som skal ligge til grunn for det 

langsiktige folkehelsearbeidet (Jmf. Forskrift om oversikt over folkehelsen, § 5). Det er andre gang at 

det i Fauske utarbeides et slikt oversiktsdokument etter gjeldende folkehelselov. 

Det fireårige oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske 2020 gir en oversikt over helsetilstanden og 

påvirkningsfaktorer i Fauske kommune. Oversikten danner grunnlag for å peke ut hovedutfordringer 

knyttet til folkehelsa i Fauske, slik at planleggere og beslutningstakere kan rette innsatsen mot 

områder der behovet er størst. Dette gjør oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer til 

grunnsteinen i det systematiske folkehelsearbeidet.  

 

L. Holmström, Folkehelserådgiver 

Fauske, juli 2020 
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Innledning 
God oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å beskrive 

folkehelseutfordringene, og nødvendig for å planlegge og gjennomføre tiltak. Dette dokumentet gir en 

oversikt over befolkningens helsetilstand og forhold som påvirker folkehelsa i Fauske kommune. 

Folkehelseloven med tilhørende forskrift, stiller krav til at kommuner og fylkeskommuner skal ha 

nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og over positive og negative faktorer som kan 

virke inn på denne. Loven setter som krav at oversikten inngår som grunnlag for planstrategien ved 

fastsetting av mål og strategier. Informasjonen som framkommer må tolkes i lys av annen kunnskap 

om lokale forhold.  

Helseoversikten skal være et kunnskapsgrunnlag som utvikles løpende. Ny kunnskap, utvikling av 

helhetsforståelse og løpende diskusjoner vil endre dokumentet over tid. Forskrift om oversikt over 

folkehelsen, § 3, setter krav til oversiktens innhold. Tilgangen til relevant kunnskap om Fauske påvirker 

også utvalget av data. 

Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og globalt. 

For å nå dette målet er et effektivt folkehelsearbeid en av forutsetningene. Befolkningens helse og 

livskvalitet, og en rettferdig fordeling av denne, er avgjørende for bærekraften i et samfunn. Helse er 

mer enn fravær av sykdom og plager. Det handler om å mestre livet sitt med de mulighetene og 

begrensningene som finnes. Det å oppleve livet som meningsfullt, ha noen som står en nær og å tilhøre 

et fellesskap er viktig i et folkehelseperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversiktsarbeidet – en tredelt prosess 

1. Framskaffe informasjon 

2. Vurdere konsekvenser og årsaksforhold 

3. Utarbeide grunnlag for beslutninger om tiltak 

      a. På kort sikt 

      b. Knyttet til langsiktig planlegging 
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Lovbestemmelser 
Det kommunale folkehelsearbeidet er bestemt i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) av 

01.01.12. Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av: a) befolkningssammensetning, 

b) oppvekst- og levekårsforhold, c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, d) skader og ulykker, e) 

helserelatert atferd og f) helsetilstand (Jmf. Lov om folkehelse, § 3) 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser  

§ 1. Formål  

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale 

helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å 

forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige 

helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge 

til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.  

Kapittel 2. Kommunens ansvar  

§ 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeidet  

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 

somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot 

faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de 

virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Kommunen skal 

medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet 

gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig 

sektor.  

§ 5. Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen  

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke 

inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør 

tilgjengelig etter §§ 20 og 25, b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 3-3 og c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. 

Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og 

årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale 

eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til kommunens 

oversikt.  

§ 6. Mål og planlegging  

Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av 

kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 10- 1. Kommunen skal i sitt arbeid med 

kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som 

er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd.  

§ 8. Folkehelsetiltak  

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet 

omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk 

aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Kommunen skal gi informasjon, råd 

og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. I Fauske kommune 

er folkehelsearbeidet nedfelt og forankret i kommuneplanens samfunnsdel 
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Folkehelse og folkehelsearbeid 
I folkehelseloven er folkehelse definert som befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i 

en befolkning. Folkehelsearbeid er definert som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer 

befolkningens helse og trivsel, forebygge sykdom skade eller lidelse, beskytte mot helsetrusler og arbeid 

for en jevnere fordeling av påvirkningsfaktorer.  

Folkehelsearbeid orienterer seg mot samfunnet, befolkningen og grupper, snarere enn enkeltindividet. 

Noen av kjernetrekkene ved folkehelsearbeidet er at det er en samfunnsoppgave, at det er 

befolkningsrettet, og at det utøves gjennom å påvirke faktorer som har positive eller negative effekter 

på helsen og fordelingen av denne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Påvirkningsfaktorer for helse, Dahlgren & Whiteheads modell fra 1991 
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FNs bærekraftsmål 
Norge har sluttet seg til FNs bærekraftsmål. Dette er 17 globale felles mål for bærekraftig utvikling 

frem mot 2030. Hovedmål #3 God helse innebærer å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, 

uansett alder. De fleste av hovedmålene har imidlertid konsekvenser for helse; fattigdom, sult, 

utdanning, rent vann og gode sanitærforhold, arbeidsforhold, boforhold og nærmiljø, klimaendringer, 

forurensning og sosiale forskjeller. Samarbeid er helt nødvendig for å nå målene. 

Den siste internasjonale folkehelseerklæringen fra 2016, Shanghai-erklæringen (WHO 2016b), har 

fremme av helse gjennom FNs bærekraftsagenda som hovedmål. Bærekraftsmålene er rammeverket 

for utvikling og samarbeid om verdens hovedutfordringer. Ekstrem fattigdom skal utryddes. Sosiale 

ulikheter skal utjevnes. Klimaendringene skal bremses. 

 

 

 

Figur 2 Ill. lånt fra https://www.stockholmresilience.org/ Kommunene oppfordres til å legge denne bærekraftsmål-

oppstillingen som førende for egen planlegging. 

 

Folkehelsearbeidet er i endring, og beveger seg fra å bli sett på som en offentlig oppgave med 

definerte oppdrag i ulike sektorer, til også å være en samfunnsoppgave på tvers av sektorer, 

organisasjoner og aktører som sitter på virkemidler. Dette er kanskje også den største utfordringen – 

samarbeid på tvers. På samme måte peker bærekraftmål nr. 17 på samarbeid som en utfordring og 

forutsetning. Her ligger en forventning og et potensial for innovasjon og samskaping, og at 

kommunene skal ta en aktiv rolle. 

 

https://www.stockholmresilience.org/
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Kilder og statistikk 
Statistikk og helseoversikter kan ha stor nytteverdi i folkehelsearbeidet, men det er også knyttet store 

utfordringer til bruk av statistikk og tolkningen av den. Statistikken gir ofte et grunnlag for undring og 

spørsmål – heller enn fasitsvar og løsninger. I arbeidet med å finne oversikt over helsetilstanden i 

Fauske er det brukt ulik statistikk, analyser og data. Tallmateriale skal hjelpe oss å se tendenser og 

hvilken retning utviklingen har. Statistisk materiale kan inneholde feilkilder og noen ganger kan små 

avvik gi store utslag og dermed skape et feil inntrykk. Det har derfor også vært viktig å sjekke 

tilgjengelig statistikk opp mot lokal kunnskap.  

 

 

 

Figur 3 Illustrasjon hentet fra Folkehelseinstituttet 

 

Folkehelseloven angir noen bestemte kilder til kunnskap som skal benyttes i oversikten:  

- Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig.  

- Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  

- Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og samfunn som kan ha innvirkning på 

befolkningens helse.  
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Statistikk, tabeller og informasjon er hentet fra - eller basert på – tall og opplysninger fra følgende 

kilder:  

 

Folkehelseprofiler for Fauske kommune 

Kommunehelsa – Folkehelseinstituttet (FHI) 

SSB Statistikkbanken 

KOSTRA 

Ungdata 

Bufdir 

Husbanken 

NAV Fauske 

Kommunebarometeret: https://kb.kommunal-rapport.no/kommune/2020 

Foreldreundersøkelsen, en lokal tilfredshetsundersøkelse i Fauske-barnehagene 

Kommunesektorens organisasjon (KS)  

KS’ stordataanalyse av samfunnstrender (2018)  

Norgeshelsa (FHI)  

Nordland fylkeskommune, Fylkeshelseundersøkelsen Nordland 2020 

Norsk friluftsliv (www.norskfriluftsliv.no) 

Kommunedelplan energi og klima, 2018 – 2030 (Fauske kommune)  

Folkehelsa i Fauske 2016 

Innhenting av informasjon og data fra ulike tjenesteområder i Fauske kommune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fhi.no/hn/helse/
https://www.fhi.no/hn/helse/
https://www.fhi.no/hn/helse/
https://www.ssb.no/
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
http://www.ungdata.no/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/
https://statistikk.husbanken.no/
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/NAV+i+ditt+fylke
https://kb.kommunal-rapport.no/kommune/2020
https://www.ks.no/
http://www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/fylkeshelseundersokelsen/
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/fylkeshelseundersokelsen/
http://www.norskfriluftsliv.no/
https://www.fauske.kommune.no/energi-og-klimaplan.515885.no.html
https://www.fauske.kommune.no/getfile.php/4646692.1292.7zs7uszllqpuln/Folkehelsa%2Bi%2BFauske%2B-%2Boversiktsdokument%2B2016+%289%29.pdf
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Sammendrag 
Dokumentet består av innsamlet data og opplysninger om følgende samfunnsområder: 

Kapittel 1 Befolkning 

Kjennetegn ved befolkningen er viktig informasjon både i seg selv, men også for vurderingen av 

helseinformasjon. I et folkehelseperspektiv er spesielt forventet levealder, dødelighet, 

alderssammensetningen og landbakgrunn for innvandrere relevant, fordi dette er forhold med 

betydning for helsetilstanden. Befolkningens sammensetning og utvikling danner grunnlaget for 

planlegging av kommunens langsiktige behov.  

 

Kapittel 2 Oppvekst og levekår 

Oppvekst og levekår omhandler økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold samt utdanningsforhold. 

Levekår kan defineres og forstås som den enkeltes tilgang til ulike ressurser. Levekår påvirker helse, og 

hvordan helsen fordeles i befolkninga. Arbeidsplasser, et inkluderende arbeidsliv og inntektssikring for 

den voksne befolkningen inngår sammen med bolig og boforhold derfor også som vesentlige 

bakenforliggende faktorer som har betydning for folkehelsa. I tillegg er oppvekstmiljø, 

velferdsordninger og tjenester som fanger opp risikoutsatte barn, unge og voksne, viktige lokale 

investeringer for å fremme en framtidig god folkehelse, og redusere sosial ulikhet i helse. 

 

Kapittel 3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

Miljøforhold som drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad av støy, sykkelvegnett, tilgang til friområder og 

friluftsområder har effekt på helsen. Miljøet kan fremme god helse og beskytte mot sykdom og ulykke, 

eller det kan i større eller mindre grad være en risiko. Det gjelder både det fysiske og det sosiale 

miljøet. 

 

Kapittel 4 Skader og ulykker 

Dødelighet som følge av ulykker har blitt betydelig redusert de siste tiårene. Nedgangen har vært 

særlig markant hos barn, ungdom og unge voksne. Til tross for en betydelig nedgang i dødelighet som 

følge av ulykker, er skader og ulykker fremdeles en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som 

følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår.  

De fleste skader og dødsulykker skjer i hjemmet og på fritiden. Skader og ulykker med personskader tar 

relativt mange unge liv, og er den største dødsårsaken for personer under 45 år. 34 prosent av alle 

dødsfall hos norske barn i alderen 1 – 14 år skyldes ulykker. Muligheten for å forebygge er gode, og 

effekter av tiltak kan komme raskt. Oversikt over hvor og når ulykker inntreffer kan bidra til økt 

oppmerksomhet på forebygging og større treffsikkerhet i tiltaksarbeidet.  

 

Kapittel 5 Helserelatert atferd 

Med helserelatert atferd menes atferd som har vist seg å ha innvirkning på et helseutfall.  

Kapittelet omhandler fysisk aktivitet og kosthold, samt bruk av snus og alkohol. Helseatferd og 

levevaner som røyking, fysisk aktivitet, kosthold og alkohol har innvirkning på en rekke sykdommer og 

lidelser. Dette er ikke bare resultat av individuelle valg – det er nødvendig å skape samfunnsmessige 

rammer for god helse gjennom ulike virkemidler som tilgangsreguleringer og tilrettelegginger. 
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Kapittel 6 Helsetilstand 

Helsetilstanden i kommunen kan på sett og vis beskrives som konsekvensen av en rekke årsaker 

innenfor de øvrige fem kapitlene i dokumentet. I dette kapittelet blir helse, sykdom og legemiddelbruk 

kartlagt. Statistikkbanken til Folkehelseinstituttet er en viktig kilde for data på bruk av helsetjenester 

og legemidler. 

De sykdommene som koster samfunnet mest i form av blant annet belastning på helse- og 

omsorgssektoren, sykefravær og redusert deltakelse i arbeidslivet, tapte liv og ikke-dødelig helsetap er 

de såkalte ikke-smittsomme sykdommene. Samtidig er dette sykdommer som i stor grad kan 

forebygges. Dette krever at vi kjenner hvilke forhold som påvirker disse sykdommene. Det er også godt 

dokumentert at det er en sosial ulikhet i alle disse sykdommene, også når det gjelder 

påvirkningsfaktorene for disse sykdommene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 14 

Identifiserte folkehelseområder 
Når sentrale og lokale folkehelseområder er identifisert, forutsettes det at kommunen vurderer hvilke 

konsekvenser dette har for folkehelsa. En særlig oppmerksomhet når det gjelder utviklingstrekk over 

tid, reflekterer behovet for den samlede systematisk og langsiktige folkehelseinnsatsen lokalt. 

Årsaksforhold må analyseres og vurderes, og er en viktig del av dette arbeidet.  

Folkehelseinstituttet understreker betydningen av å vurdere forhold hvor kommunen kommer bedre 

ut sammenlignet med landsnivået på ulike indikatorer. Dette fordi landsnivået ikke nødvendigvis 

representerer et ønsket nivå i befolkningen.  

Helseforskjeller er et produkt av forskjeller i ressurser, levekår og muligheter, og forskjellene skapes i 

oppvekstmiljø, arbeidsliv, fritid og lignende. De mest effektive tiltakene mot sosial ulikhet retter seg 

mot hele befolkningen, i form av tiltak som bidrar til sosial utjevning. Dette bør kombineres med mer 

målrettede tiltak ovenfor de mest utsatte gruppene.  

Folkehelselovens § 4 lovfester prinsippet «helse i alt vi gjør». Her understrekes det at kommunen skal 

fremme folkehelse innenfor hele virksomhetsområdet, og med hjelp av de virkemidler kommunen er 

tillagt og rår over. I oversiktsdokumentet er det presentert og gjort rede for relevant 

folkehelsestatistikk for Fauske kommune. Materialet er kvalitetssikret og supplert med lokal kunnskap 

på tvers i organisasjonen. Det er videre søkt å gjøre rede for sannsynlige årsakssammenhenger. Dette 

er ikke uttømmende og eksakt viten, på noen områder må vi de nærmeste årene gjøre et dypdykk for å 

hente ut mer kunnskap om lokale årsakssammenhenger. Det kan være aktuelt med både konkrete 

brukerundersøkelser og forskning i denne sammenhengen. Det vil være viktig å slutte opp rundt 

undersøkelser som kan gi oss nødvendig lokal kunnskap, som det for eksempel gjøres med 

ungdataundersøkelsen i skolen.  

Hvert år publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for fylker og kommuner (- Se utdrag av 

denne på neste side). Her sammenliknes en del nøkkeltall for kommunen med snittet for fylket og 

landet. Folkehelseprofilen viser noen områder der Fauske skiller seg signifikant ut, og som det kan 

være grunn til å se nærmere på i plan- og utviklingsarbeid, og i utvikling av tjenester.  

Med bakgrunn i det som er beskrevet ønsker man på nåværende tidspunkt å peke på to overordnede 

prioriteringsområder for den politiske perioden kommunen er inne i:  

 

1) Utjevning av sosial ulikhet i helse 

2) Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv 

Mål og strategier foreslås knyttet til en rekke underområder innenfor ulike livsfaser. 
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Figur 4 Utsnitt av Fauske kommunes folkehelseprofil. Denne kan sees i sin helhet på kommunens hjemmeside. 
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Prioriterte folkehelseområder i planperioden (2020 -2024) 
Oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal identifisere de viktigste 

folkehelseutfordringene i kommunen, herunder samfunnsmedisinske vurderinger av konsekvenser og 

årsaksforhold. Dette innebærer at kommunen skal vurdere hvilke utfordringer som skal prioriteres 

kommende planperiode. Kommunen skal iverksette nødvendige og tverrsektorielle tiltak for å møte 

folkehelseutfordringene.  

Fauske kommune har i dette dokumentet belyst ulike utfordringer knyttet til folkehelse. For å sikre 

ønsket utvikling foreslås to prioriteringsområder tatt med inn i kommunens planarbeid.  

 

Prioriteringsområde 1:  
UTJEVNING AV SOSIAL ULIKHET I HELSE 
Vi oppfatter gjerne Norge som et samfunn med en forholdsvis beskjeden grad av sosial ulikhet. Likevel 

er det også hos oss klare sammenhenger mellom sosial status og somatisk helse/psykisk helse.  

Med sosial ulikhet i helse menes helseforskjeller som varierer systematisk med sosial posisjon i 

samfunnet. Den sosiale posisjonen måler vi med yrkesklasse, inntektsnivå eller utdanningslengde. Vi 

finner sosial ulikhet i nesten alle faktorer som påvirker helse og nesten alle sykdommer og 

dødsårsaker. 

Befolkningens helse følger en gradient. Det vil si at mennesker med høy utdanning og gode jobber i 

gjennomsnitt har bedre helse. Forskning fra tvillingundersøkelsen til Folkehelseinstituttet viser blant 

annet at angstlidelser er seks ganger vanligere blant folk med bare grunnskole enn blant de med 

høyest utdannelse. En mengde forskning i utlandet og Norge viser liknende sosiale gradienter for blant 

annet depresjon og alvorlige psykiske lidelser. 

Sosial ulikhet i helse er problematisk for samfunnsutviklingen på flere måter:  

 Det er et folkehelseproblem, fordi befolkningens totale helsepotensial ikke utnyttes fullt ut.  

 Det er et rettferdighetsproblem, fordi mennesker i lavere sosiale lag frarøves livssjanser. Helse 

har en verdi i seg selv, men det er også en betingelse for å leve det livet en selv verdsetter. Vi 

kan snakke om en dobbel urettferdighet, ved at mennesker med lavere sosial bakgrunn både 

har dårligere levekår og opplever mer sykdom og oftere tidligere død.  

 Det er et levekårsproblem, fordi sviktende helse er en viktig faktor ved sosial eksklusjon i 

Norge. 

 Det er et samfunnsøkonomisk problem, fordi det reduserer sysselsetting og verdiskaping og 

øker offentlige utgifter, og svekker dermed den norske velferdsstatens økonomiske bærekraft.  

 Det er et velferds- og livskvalitetsproblem, fordi personer med helseproblemer og lav 

sosioøkonomisk status har langt dårligere forutsetninger for trivsel, generell tilfredshet og 

livskvalitet. 

 

Prioriteringsområde 2 vil ha innvirkning på dette prioriteringsområdet.  
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Prioriteringsområde 2:  
FOLKEHELSEARBEID I ET LIVSLØPSPERSPEKTIV 
Folkehelsearbeid handler ofte om å løse samfunnsfloker. Samfunnsfloker kjennetegnes ved at de ikke 

kan løses med enkeltstående innsats på ett samfunnsområde eller fagfelt. Her må ulike fagfelt og 

grupper gå sammen for å finne årsakssammenhenger og gode løsninger. Folkehelsearbeid i et 

livsløpsperspektiv vil bidra til at vi har fokus på tverrfaglighet og på helse i alt vi gjør.  

I folkehelsearbeid og kartlegging av forhold i befolkningen bruker man ofte inndelinger basert på 

sosiale eller økonomiske forhold. Ser vi folkehelsearbeidet i et livsløpsperspektiv, med hovedvekt på 

ulike livsfaser, kan vi i større grad unngå å måtte sette inn særskilte tiltak rettet mot spesielle grupper. 

God innsats innenfor dette prioriteringsområdet vil på sikt føre til gevinst innenfor prioriteringsområde 

1 (Utjevning av sosiale ulikheter i helse). 

 

 

Figur 5 Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv 

 

 

 

Livsfase 1 Tidlig barndom 

Allerede i mors mage legges mye av grunnlaget for resten av et menneskes liv. I denne livsfasen, fra 

tidlig i svangerskapet og opp til 3-årsalderen er det viktig med målrettede og gjennomtenkte tiltak for å 

gi barnet en god oppvekst. Dette vil kunne gi bedre livskvalitet og livsmestring hos den enkelte, og 

samtidig bidra til gode og helsefremmende lokalsamfunn. Tiltak som settes inn tidlig, vil kunne ha 

effekt for hele livsløpet.  

Mål og strategier foreslås knyttet til: 

 Tidlig innsats 

 Familiens helhetlige situasjon og ressurser  

 Barnehagene som folkehelsearena 

 

 



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 18 

Livsfase 2: Fra barn til ung voksen 

Arbeidet med å legge til rette for at flest mulig gjennomfører videregående skole starter lenge før 

ungdomsalderen. Allerede mens barnet er i barnehagealder legges det første grunnlaget. Hjemmet, 

barnehagen, skolen og organisasjonslivet er viktige arenaer for å gi barn og unge kunnskap og 

ferdigheter til å mestre livet. Tidlig innsats er et nøkkelord. Vi ser her at arbeidet med livsfase 1 henger 

nøye sammen med resultater i arbeidet med livsfase 2. Det er viktig å fange opp og gjøre noe med de 

problemene barn og unge opplever både i og utenfor barnehage og skole. Slik kan man hjelpe dem 

som trenger det aller mest. Det handler om å bryte negative sirkler og erstatte dem med gode 

fremtidsløp. 

Mål og strategier foreslås knyttet til: 

 Skolene som folkehelsearena 

 Utdanningsløp og overgang til arbeid 

 Helsevaner 

 Livsmestring 

 Fauske kommune som bosted 

 

 

Livsfase 3: Aktiv aldring – Et aldersvennlig samfunn  
De nærmeste tiårene vil endre den demografiske sammensetning av Fauske betydelig. Det blir flere 

eldre, det blir en høyere andel eldre i befolkningen og det blir flere av de eldste eldre.  

Den demografiske utviklingen vil påvirke og ha konsekvenser for de fleste av samfunnets institusjoner, 

sektorer og markeder, og vil kreve nye løsninger og skape endringer på en rekke områder. Samtidig ser 

vi at nye generasjoner eldre vil ha høyere utdanning, bedre helse, bedre boliger og bedre økonomi. Det 

kan bli av avgjørende betydning at de tar i bruk sine ressurser for å møte alderdommens utfordringer 

og muligheter. 

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god 

hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin 

kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye 

og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene. Dette fokuset ønsker vi også i Fauske. 

Mål og strategier foreslås knyttet til:  

 Bo- og nærmiljø 

o Boliger og bofellesskap vi kan bli gamle i  

o Gode transportordninger (kollektivtransport) 

o Inkluderende og likeverdige samfunn  

 Opprettholdelse av livsmestring og helse under aldring 

 Eldre som aktive deltakere i samfunnet (Samfunnsressurs og «Reservestyrke») 
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1. Befolkning 
Kjennetegn ved befolkningen er viktig informasjon både i seg selv, men også for vurderingen av 

helseinformasjon. I et folkehelseperspektiv er spesielt forventet levealder, dødelighet, 

alderssammensetningen og landbakgrunn for innvandrere relevant, fordi dette er forhold med 

betydning for helsetilstanden. 

Befolkningens sammensetning og utvikling danner grunnlaget for planlegging av kommunens 

langsiktige behov.  

 

1.1 Folketall og befolkningssammensetning 
Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen som kan omfatte folketall 

etter kjønn og alder, antall fødte og døde, flyttemønster, andelen personer med innvandrerbakgrunn, 

framtidig befolkningsutvikling etc. Denne typen informasjon er viktig i vurderingen av annen type 

informasjon på folkehelsefeltet, men kan også være en del av utfordringsbildet i seg selv. Vi kan ikke 

forutsi den framtidige utviklingen nøyaktig for komponentene fruktbarhet, dødelighet og flyttinger. 

I Fauske kommune var det ved utgangen av 2019 registrert 9739 innbyggere (SSB). 

 

1.1.1 Alderssammensetting 
Alderssammensetningen er viktig både for si noe om framtidige bærekraftige lokalsamfunn (der ung 

befolkning kan gi befolknings- og sysselsettingsvekst), og hvordan behovene for offentlige tjenester 

endres som en følge av dette. Alderssammensetningen vil også påvirke befolkningens generelle 

helsetilstand og frekvensen av aldersspesifikke sykdommer/lidelser. 

 

 

Figur 6 Befolkningsdiagram for Fauske, 2018. Kilde: SSB 
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1.2 Folketilvekst 
Ved inngangen til 2019 var det 9720 innbyggere i Fauske kommune. I løpet av det siste tiåret har 

folketallet økt med 295 innbyggere, noe som er en vekst på 1,8 prosent. Folketallet i Nordland har på 

samme tid økt med 3,5 prosent, og Fauske kommune har dermed en noe lavere vekst enn fylket for 

øvrig. 

 

Figur 7 Befolkningsutviklingen i Fauske. Kilde: SSB 

1.2.1 Levealder og dødsfall 
Forventet levealder ved fødselen er en indikator som kan gjenspeile befolkningens helsetilstand, og er 

en teoretisk beregning som sier noe om hvor lenge vi forventer at barna som ble født et konkret år, vil 

leve.  

Sosiale helseforskjeller og andre risikofaktorer som alkohol, usunt kosthold og fysisk inaktivitet er 

viktige forklaringsvariabler når det gjelder ulikheter i forventet levealder ved fødsel. Endringer i 

forventet levealder kan indirekte si noe om befolkningens helse og levekår, om kvaliteten i 

helsetjenesten, medisinsk utvikling samt endringer i befolkningens levevaner og livskvalitet. At vi lever 

lenger er en positiv utvikling, men representerer også på sikt store utfordringer med tanke på 

pensjoner og helse- og omsorgstjenester. I løpet av de siste 25 årene har levealderen i Norge økt med 

vel 6 år for menn og nesten 4 år for kvinner.  

Figuren under viser at kvinner i Fauske som er født i 2018 kan forvente å leve til de er 83,3 år, noe som 

er 1,2 år kortere enn for landsgjennomsnittet.  For mennene i Fauske er tilsvarende alder 79 år, og er 2 

år kortere enn landsgjennomsnittet.  

 

Figur 8 Forventet gjenstående levetid for kvinner og menn født i 2018, Fauske og Norge. Kilde: SSB 
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1.2.2 Fødselsoverskudd/-underskudd 
I 2018 ble det født 90 barn i Fauske kommune, og samme år døde 107 personer. I 2019 ble det født 84 

barn, altså en ytterligere nedgang fra året før. Det døde 97 personer samme år. 

Kommunen har altså et fødselsunderskudd på henholdsvis 17 og 13 personer de siste par årene. Antall 

fødte pr år har gått nedover i både Nordland og landet som helhet. 

 

1.2.3 Innenlandsk flytting (Nettoinnflytting) 
Innenlandsk innflytting måles ved antallet personer som har flyttet til kommunen minus antall 

personer som har flyttet ut av kommunen. Enten man flytter til eller fra en annen kommune, eller 

annet land så regnes det med. I 2018 var nettoflytting til Fauske to personer i pluss. 

 

1.2.4 Innvandring 
Det har vært en gradvis økning i andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Fauske 

kommune i de siste årene. 736 personer totalt.  

 

 

Figur 9 De ti nasjonalitetene som har flest innvandrere bosatt i Fauske i år 2010 og 2019. Kilde: SSB 

 

Fordi innvandrere i Norge er en så uensartet gruppe, er det ikke enkle svar på folkehelsestrategier. Det 

er store forskjeller mellom innvandrergruppene og innad i de ulike gruppene. Et stort flertall 

innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge snakker norsk, deltar i arbeidslivet og er 

økonomisk selvstendige. Det samme gjelder for innvandrere i Fauske. 

Innvandrere utgjør en ressurs, samtidig som noen har utfordringer. Innvandrere som står utenfor 

arbeid og utdanning er overrepresentert. Nasjonalt sett ser vi at innvandrerbefolkningen 

gjennomsnittlig skårer lavere enn befolkningen forøvrig på levekårsindikatorer som sysselsetting, 

inntekt og helse. Innvandrere, særlig noen grupper, er overrepresentert i husholdninger med 

vedvarende lavinntekt, noe som særlig rammer barn.  
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1.2.5 Eldre 
På landsbasis viser befolkningsframskrivingene at mot 2040 vil det være flere over 65 år enn 20 år og 

yngre. Dette vil blant annet føre til større behov for helse- og omsorgstjenester ettersom behovet øker 

med alderen. I 2017 brukte 50 prosent av personer mellom 80-89 år en eller flere omsorgstjenester, og 

for de på 90 år og eldre var tallet 90 prosent. I et folkehelseperspektiv er det dog positivt at 50 prosent 

av de mellom 80-89 klarer seg uten slike tjenester.  

For Fauske kommune ser vi ut fra figuren under at gruppen fra 80 år og over er forventet mer enn 

doblet fram mot 2040, fra 488 til 1043 personer. Et samfunnsmessig trekk er at prosentandelen eldre 

er større i små kommuner på rundt 2000 innbyggere enn i store kommuner. Dermed er også 

etterspørselen etter omsorgstjenester relativt sett også større i små kommuner. Man har naturligvis 

ikke kunnskap om hvordan helsen til dagens 50-60 åringer blir om to tiår, men en sannsynlig pekepinn 

er at dagens tjenestebruk vil være likt fremtidig tjenestebruk.  

 

 

Figur 10 Forventet andel eldre i Fauske ved hovedalternativet -MMMM. Kilde: SSB 
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1.3 Befolkningsframskrivinger – prognose 2020 – 2040 
Befolkningsframskrivinger for Nordland anslår at folketallet i Nordland vil øke jevnt til 259184 i 2040. 

Andelen av befolkningen i aldersgruppen 80 år+ vil øke betydelig, mens andelen 45-66 år vil gå 

betydelig ned. Det vil også være en reduksjon i andelen 15-24 og 25-44 år. 

I prognosene for befolkningsutviklingen i Fauske kommune frem til 2040 er SSBs hovedalternativ lagt til 

grunn, den såkalte «Middels-modellen -MMMM». På sikt er innbyggertallet forventet å være relativt 

stabilt, og SSB anslår at i år 2030 vil befolkningen være 9847, og i 2040 vil tallet være 9784. 

I SSBs prognoser frem mot 2026 forventes det en svak nedgang i innbyggertallet totalt i Fauske 

kommune. Den trenden vi har sett de siste ti år der andelen 67 år eller eldre øker mest, fortsetter frem 

mot 2026. I løpet av 2015 ble for første gang befolkningsgruppen 67 år eller eldre større enn 

befolkningsgruppen 0-15 år. I den neste tiårsperioden forventes gruppen 67 år eller eldre å fortsette å 

vokse sammenlignet med alle de øvrige befolkningsgruppene i kommunen. Dette er illustrert i figuren 

nedenfor. 

 

Figur 11 Ulike scenarier for befolkningsframskrivinger i Fauske for perioden 2020 – 2040. Kilde: SSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 25 

Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Befolkningsutviklingen påvirkes av flere faktorer: Antallet som fødes, dør, som flytter fra og flytter til 

kommunen. Vel så viktig som å ha fokus på å stimulere til at nye personer flytter til kommunen, er å 

sørge for at de som bor her blir værende. Befolkningsvekst er en indikator på kommunens attraktivitet. 

En økt befolkning tilfører kommunen større aktivitet, nye impulser og høyere skatte- og 

rammetilskuddsinntekter. Videre utløser vekst investeringer og fornyelse, skaper grunnlag for ny 

nærings- og servicevirksomhet og trekker ny kompetanse til kommunen. 

Befolkningstilveksten i Fauske er i noe lavere vekst enn fylket for øvrig. Det fødes færre og færre barn, 

noe som virker inn på det totale antall innbyggere. Innvandring har vært positivt for folketilveksten, da 

den til en viss grad har kompensert for fødselsunderskudd og lav tilflytting.   

Arbeidsdeltakelse anses som nøkkelen til god integrering; det kan bidra til økt deltakelse i samfunnsliv 

for øvrig og forebygge sosial isolasjon og ensomhet. Dette gjelder norskfødte så godt som innvandrere. 

Når vi vet at innvandrere er underrepresentert i organisasjonslivet, blir skole og arbeidsplass viktige 

arenaer for kontakt og involvering.  

For at Fauske skal holde en stabil vekst, må innbyggerne våre oppleve å ha håp om ei trygg fremtid i 

kommunen. Dette fordrer at det finnes tilstrekkelig med arbeid i kommunen, og gode 

pendlermuligheter til og fra kommunen. Videre fordrer det at vi har gode bomiljø for folk i ulike 

livsfaser.  

At vi blir flere eldre er i utgangspunktet svært bra. Det kan sees på som et resultat av et samfunn som 

har evnet å ivareta befolkningens helse og levekår på en god måte. Aldringen av befolkningen er et 

viktig premiss for forventningen om økte utgifter i helse- og omsorgssektoren. Ved økt levealder øker 

også sannsynligheten for helseutfordringer som inntreffer ved høy alder.  

Med en aldrende befolkning vil det i et samfunnsøkonomisk perspektiv bli enda viktigere å fremme 

helse og forebygge sykdom i den yrkesaktive delen av befolkningen, samt legge til rette for utsatt 

pensjonsalder og god helse blant eldre. Innbyggerne må i enda større grad enn før planlegge sin egen 

alderdom. Det er derfor viktig å komme i dialog om dette før innbyggeren har blitt brukere av 

omsorgstjenester, for eksempel gjennom temamøter i pensjonistforeningen eller ved forebyggende 

hjemmebesøk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDFUNN 

 Lite vekst i antall innbyggere 

 Fødselsunderskudd 

 Innvandring har vært viktig for folketilveksten 

 Voksende andel eldre 

 For menn født i 2018,  er forventet levetid to år 

kortere enn for landsgjennomsnittet 
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OPPVEKST OG LEVEKÅR 
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2. Oppvekst og levekår 
Oppvekst og levekår omhandler økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold samt utdanningsforhold. 

Levekår kan defineres og forstås som den enkeltes tilgang til ulike ressurser. Levekår påvirker helse, og 

hvordan helsen fordeles i befolkninga. Arbeidsplasser, et inkluderende arbeidsliv og inntektssikring for 

den voksne befolkningen inngår sammen med bolig og boforhold derfor også som vesentlige 

bakenforliggende faktorer som har betydning for folkehelsa. I tillegg er oppvekstmiljø, 

velferdsordninger og tjenester som fanger opp risikoutsatte barn, unge og voksne, viktige lokale 

investeringer for å fremme en framtidig god folkehelse, og redusere sosial ulikhet i helse. 

 

2.1 Inntekt og ulikhet 
Når vi snakker om sosiale helseforskjeller tenker vi her først og fremst på forskjeller i helsetilstand 

etter økonomi, utdanning og yrke. Dette omtales også som sosioøkonomiske ulikheter i helse. Når man 

sammenlikner ulike grupper i samfunnet, finner man systematiske forskjeller i helse; jo lengre 

utdanning og høyere inntekt en gruppe har, jo høyere andel i den gruppen har god helse. Dette kalles 

sosiale helseforskjeller, eller sosial ulikhet i helse. Det er også slik at helsen blir gradvis bedre for hvert 

trinn på den sosioøkonomiske stigen. 

 

2.2 Lavinntekt og barnefattigdom 
Lavinntekt og fattigdom kan påvirke helse, utdanningsmuligheter, sosialt liv, bidra til utenforskap og 

svekke sosialt samhold. I land med høy levestandard slik som Norge, er det også andre ting enn mangel 

på mat og klær som definerer fattigdom. For barn er relasjoner til jevnaldrende særlig viktig for å ha 

det bra. Ved fattigdom mister man ofte muligheten til å delta sosialt der de fleste andre barn er. For 

eksempel har barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, ofte særskilte utfordringer 

både som unge og voksne, herunder større risiko for å utvikle helseplager. I tillegg har barn i familier 

med lavinntekt blant annet større sannsynlighet for å utvikle psykiske helseproblemer, lavere 

skoletrivsel, har færre venner og er mer utsatt for mobbing. I siste stortingsmelding om fordeling og 

sosial bærekraft, er det hovedprioritet i regjeringens velferdspolitikk å bekjempe fattigdom, særlig 

blant barnefamilier og sørge for at færre faller utenfor samfunns- og arbeidsliv.  

På grunn av inntektsulikheten mellom husholdninger, som også har vært økende de siste årene, vokser 

mange barn opp i lavinntektsfamilier. Andelen nasjonalt er økende, og henger blant annet sammen 

med at det er flere familier som har innvandret til Norge. Familier som har innvandret til Norge har 

mindre grad enn resten av befolkningen tilknytning til arbeidsmarkedet og har derfor lavere inntekt. 

Det er store variasjoner mellom innvandringsgruppene.  

Lavinntekt defineres her som personer i husholdninger med inntekt under 60 prosent av nasjonal 

medianinntekt, beregnet etter EU-skala. EU-skala er en ekvivalensskala (likeverdighetsskala) som 

benyttes for å kunne sammenligne husholdninger av forskjellig størrelse og sammensetning. EU-

skalaen er mye brukt, og ifølge den skalaen må en husholdning på to voksne ha 1,5 ganger inntekten til 

en enslig for å ha samme økonomiske levekår. Barn øker forbruksvektene med 0,3 slik at en 

husholdning på to voksne og to barn må ha en inntekt som er (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) ganger så stor som 

en enslig for å ha det like bra økonomisk, ifølge EU-skalaen. SSB publiserer tall over andel personer i 

husholdninger med inntekt under 60 prosent av nasjonal medianinntekt, og i 2018 var 

medianinntekten på kr 524.000. 
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Figur 12 Medianinntekt. Kilde: FHI 

 

Figuren under viser andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Fra å ligge betydelig 

dårligere an enn landsgjennomsnittet i 2013, har det vært en bedring i kommunen fra 2014, og Fauske 

plasserer seg i dag på snittet for resten av landet. De siste tallene fra 2017 viser at både Fauske og 

Norge har en andel på 9,2 prosent barn i husholdning med lavinntekt. Det er altså nødvendig å fortsatt 

ha et sterkt fokus på disse utfordringene i kommunen.  

 

Figur13 Andel personer i hushold under 60 % av medianinntekt, alle aldre og 0-17 år, Norge og Fauske. Kilde: SSB og Bufdir 
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Når det kommer til barn av eneforsørgere, så er andelen i Fauske kommune høyere enn både på 

fylkesnivå og landsnivå. 

 

Figur 14 Barn av eneforsørgere. Kilde: FHI 

Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har det 

å vokse opp i familier som over tid har lavinntekt stor betydning for barnas helse og velferd. 

Inntektsnivået har betydning for tilgang til helsefremmende faktorer. Stor inntektsulikhet i en 

kommune kan være en pekepinn på at det også er store sosiale helseforskjeller i kommunen.  
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2.3 Utdanning 
Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Personer 

som ikke har fullført videregående utdanning antas å være vel så utsatt for levekårs- og 

helseproblemer som de som har valgt å ikke ta mer utdanning etter fullført ungdomsskole. 

Befolkningens formelle kompetansenivå kan måles ved å se på utdanningsnivået målt ved høyeste 

gjennomførte utdanning.  

Statistikken over andelen av befolkningen som har grunnskole som høyeste utdanning viser dette 

tydelig. 31,6 prosent av mennene og 30 prosent av kvinnene i Fauske har i dag bare grunnskole, og 

dette er noe under landsgjennomsnittet. Mens Fauske-kvinnenes utdanningsnivå har hatt en økning de 

siste ti årene, og gradvis nærmer seg snittet for landet, har endringen for mennene i samme periode 

vært liten. Her synes forskjellen å vedvare.   

 

 

Figur 15 Andel i befolkningen over 16 år med grunnskole som høyeste utdanning i Fauske og Norge, kvinner og menn. Kilde: 
SSB 

 

 

For andel med høyere utdanning i kommunen sammenlignet med resten av landet, er forskjellen enda 

større når en sammenligner med de ti siste årene. Figuren som følger viser universitets- og 

høyskoleutdannelse på lavere (bachelornivå) og høyere nivå (mastergrad og lenger). Det er i 

kommunen flere kvinner enn menn med lavere grad, noe som er typisk for landet som helhet. Når det 

gjelder lengre utdanning, er det både færre kvinner og menn i Fauske enn landsgjennomsnittet. For de 

som har fullført lengre utdanning er det imidlertid en litt høyere andel menn enn kvinner, selv om 

kjønnsforskjellene her er små. På sikt er tendensen at flere kvinner tar lengre utdanning enn menn, da 

andelen her har større vekst. Det gjelder både i kommunen og landet for øvrig. 
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Figur 16 Andel i befolkningen over 16 år med høy og lav universitets- og høgskoleutdanning i Fauske og Norge, kvinner og 
menn. Kilde: SSB 

 

 

2.3.1 Skoleferdigheter/læringsutbytte 
Grunnlaget for videre utdannings- og yrkesvalg legges i grunnskolen. Det er derfor viktig at elever 

gjennom grunnskoleløpet gis like muligheter til læring og kunnskapstilegnelse.  

En god skole og et godt utdanningsløp gir mulighet for flere til å gjennomføre høyere utdanning. Det er 

en klar sammenheng mellom utdanningsnivå, forventet levealder og helsetilstand i en befolkning. Alle 

skolene og barnehagene i Fauske er kategorisert som helsefremmende med vedvarende fokus på de 10 

kriteriene som ligger til grunn for klassifiseringen. 

Det finnes mange måter å måle elevenes skoleferdigheter på gjennom nasjonale prøver, 

eksamenskarakter og standpunktkarakterer. Grunnskolepoeng er samlet antall karakterpoeng ved 

avsluttet grunnskole, og kan være et godt mål på hvilke skoleferdigheter elevene har tilegnet seg etter 

10 års skolegang. Grunnskolepoeng sier noe om karakternivået, og indirekte noe om forutsetningene 

elevene har når de skal starte på videregående skole. 
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Figur 17 Grunnskolepoeng gutter og jenter i Fauske. Kilde: SSB 

 

I figuren over framgår det at jentene i Norge har vesentlig høyrere grunnskolepoeng i snitt enn 

guttene. For Fauske kommune viser tall fra 2018 samme tendens, der jentene også skårer noe over 

landsgjennomsnittet for jenter. De skårer betydelig høyere enn guttene i kommunen, i tillegg til at 

Fauskeguttene også skårer en del under nasjonalt nivå for sin gruppe. Man ser altså at det er store 

kjønnsforskjeller i landet og enda større forskjeller i kommunen, der tendensen er at forskjellene 

mellom kjønnene bare øker.  

Tall for nasjonale prøver som gjennomføres årlig for 5., 8. og 9. trinn viser at kommunen har for mange 

på laveste mestringsnivå på 5. trinn. I kommunen ser vi at elevene har god faglig utvikling fra 8. til 9. 

trinn, og 9. trinn ligger nærmest nasjonalt snitt. 

 

2.3.2 Frafall og gjennomføring i videregående skole 
Utdanningsnivået i Norge har økt i takt med behovet for formell kompetanse. Det er i dag svært 

begrensede jobbmuligheter for unge som skal inn i arbeidslivet med kun grunnskole som høyeste 

utdanning. Det er derfor viktig at alle unge som påbegynner en videregående opplæring fullfører 

denne. Alle har rett til videregående opplæring, men den er ikke obligatorisk. Elevmassen i 

videregående skole er jevnt fordelt mellom studieforberedende og yrkesfag.  

Den delen av læringsresultatet som skolen bidrar til kalles skolebidrag. Det er forskjellen mellom 

faktisk oppnådd resultat, og forventet resultat ut fra tidligere resultat og foreldrebakgrunn. 

Skolebidraget beregnes ut fra et nasjonalt gjennomsnitt som er 0, men er ikke et absolutt mål på 

skolens kvalitet og må derfor også sees i sammenheng med annen informasjon. Slik informasjon kan 

være påvirkninger fra venner og sykdom. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at skolebidraget for alle 

videregående skolene i Nordland var 0,4 for studieforberedende og 0,7 for yrkesfag, mens for Fauske 

kommune var tilsvarende tall henholdsvis 1,0 og -0,3.  
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For å måle utviklingen i videregående opplæring tas det utgangspunkt i fem-års intervaller for 

gjennomføring av utdanningen, og er eneste indikator som måler kompetanseoppnåelse. Som 

styringsindikator har resultatene imidlertid noe begrenset verdi ettersom det måles aktiviteter som 

ligger en del år tilbake i tid.   

 

Figur 18 Gjennomføring etter fem år for elevkull som startet mellom 2009 og 2013. Kilde: Udir 

Tallene over tar utgangspunkt i elever som både har bestått på normert tid og gjennomført innen fem 

år. Tendensen nasjonalt er at stadig flere gjennomfører, der siste målte kull har en gjennomføringsgrad 

på rundt 75 prosent.  I kommunen var den høyeste gjennomføringsgraden for kullet som begynte i 

2012 med 71 prosent, og er over sju prosentpoeng høyrere enn for kullet som startet to år tidligere. 

Det er også viktig å nevne at dersom en øker måleperioden fra fem til ti år er det enda flere som 

gjennomfører og består. 

Det er funnet en sterk sammenheng mellom dårlig selvrapportert helse, manglende videregående 

opplæring og risiko for å motta medisinske og ikke-medisinske stønader i tidlig voksenliv. Videre er det 

høyere risiko for å bli ufør blant de som ikke har utdanning over grunnskolenivå, samtidig som 

helseproblemer kan være årsaken til å ikke gjennomføre. I et folkehelseperspektiv er det særlig de som 

ikke oppnår kompetansebevis det er viktig å rette oppmerksomheten mot.   

 

2.4 Barnevern 
Det er viktig å tidlig identifisere barn som er utsatt for risikofaktorer og sette i verk tiltak. Dette for at 

barnet klarer seg bra senere i livet. Kjente risikofaktorer kan blant annet være foreldres psykiske 

sykdom eller rusmiddelmisbruk, vold i hjemmet, foreldre som er langtidsledige/trygdemottakere, 

fattigdom i familien, med mer. En indikasjon på tidlig identifisering kan være at helsestasjon, 

barnehage, skole eller NAV melder fra om sin bekymring. 

Når det kommer til antall meldinger til barneverntjenesten så ser vi nå en reduksjon i Fauske. Fra å ha 

vært oppe i nesten 200 meldinger pr år ligger vi nå nærmere 150 tilmeldinger. Dette kan tolkes på flere 

vis.  

Barneverntjenesten i kommunen melder om bekymring når det kommer til en økende tendens knyttet 

til gutter 16+ som strever med sammensatte utfordringer.  Kompleksiteten beskrives ofte å være 

knyttet til psykisk helse. Videre beskrives det som vanskelig å gi denne målgruppen tilstrekkelig hjelp. 

Tilgang til bolig og bo-trening nevnes som nødvendig for å kunne yte rett hjelp og støtte i et langsiktig 

perspektiv. Det oppleves å være begrensede muligheter for denne type hjelp pr i dag.   
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2.5 Deltakelse i arbeidslivet 
Deltakelse i arbeidslivet er med på fremme helse og utjevne sosiale forskjeller. Arbeid er også en 

forutsetning for velferd, og for utsatte grupper er det et svært viktig bidrag til å hindre fattigdom og 

øke inkludering.  Deltagelse i arbeidslivet omhandler andel av befolkningen mellom 15-74 år som er i 

en jobb eller et virke. I Fauske er sysselsettingsgraden for både for kvinner og menn i 2018 under 

landsgjennomsnittet, der det både i kommunen og nasjonalt også har vært en svak nedgang de siste ti 

år. Tendensen de siste årene er at dette er i ferd med å utjevne seg eller snu.  

 

 

Figur 19 Sysselsatte kvinner og menn, Norge og Fauske. Kilde: SSB 

  

Figur 20 Sysselsatte kvinner og menn, Norge og Fauske. Kilde: SSB 

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kvinner Fauske Menn Fauske Kvinner Norge Menn Norge



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 36 

2.5.1 Arbeidsledighet 
Arbeidsledigheten for kvinner i Fauske har i flere år vært lavere enn gjennomsnittet for resten av 

landet. Også for mennene har de siste årene vært lavere, med unntak av 2018 der ledigheten var 

omtrent på snittet. Sett under ett tyder tendensen på at det har vært en liten økning i ledigheten for 

begge kjønn de to siste årene.  

 

Figur 21 Andel arbeidsledige (prosentvis), kvinner og menn, Norge og Fauske. Kilde: SSB 

 

2.5.2 Uføregrad 
Fauske har en høy andel uføre, men kommunen ligger ikke helt i toppsjiktet på landsbasis.  Det har 

vært en gradvis økning fra bunnoteringen i 2011 på 11, 2 prosent og til dagens tall på over 14 prosent.   

 
Figur 22 Andel uføre i alderen 18 - 66 år, Norge og Fauske. Kilde: SSB 
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Figur 23 Andel uføre i Fauske kommune etter alder. Kilde: SSB 

Går en nærmere innpå tallene for uføregrad, ser en at det er noe økende andel uføre i Fauske mellom 25-44 år. 

Tendensen nasjonalt er at andel uføre har vært relativt uendret over samme periode, utenom for eldre uføre som 

både i Fauske og hele landet for øvrig har en nedgang.  
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2.6 Boliger 
En trygg og stabil bosituasjon øker folks trivsel. Fravær av støy og forurensning, og tilgang til 

rekreasjonsområder har positive helseeffekter. Det samme gjelder godt inneklima og tilstrekkelig med 

plass. Det er flere forhold ved boligens fysiske utforming og beskaffenhet som kan påvirke helsen vår, 

så vel som sosiale og demografiske forhold ved det å bo. Om du eier eller leier bolig, opplever stadige 

utskiftninger i nabolaget, sammensetningen og grad av kontakt med naboer - dette vil påvirke trivsel, 

trygghet og den generelle helsen.  Boligbehovet endres gjennom livsløpet, der unge enslige har andre 

behov enn barnefamilier, eller eldre. Valg av boligstandard kan også være et uttrykk for 

enkeltindividets preferanser.  

 

 

Figur 24 Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel. Kilde: SSB 
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2.6.1 Prisutvikling 
Boligprisene har økt i Norge. Dette betyr de med liten egenkapital, kan møte utfordringer når de skal 

etablere seg på boligmarkedet. Prisnivået på boliger i Fauske har hatt en prisendring på +1,2 % det 

siste året. I april 2020 lå kvadratmeterprisen på boliger på 42 388,-.  

 

I et folkehelseperspektiv er det viktig å være oppmerksom på sammenfall mellom prisøkning og 

geografiske områder. Dette kan føre til en oppdeling av markedet etter boligtyper og pris, og på sikt 

bidra til boligsegregering, altså en geografisk inndeling i områder etter sosiale grupper. Mangfold av 

grupper etter sosioøkonomisk status, etnisitet og demografiske kjennetegn i bo og nærmiljø, er positivt 

for en rekke forhold som har helsefremmende betydning, og motvirker gjerne sosial ulikhet i helse.   

 

 

 

 
Figur 25 Oversikt over prisutviklingen – kvadratmeterpris i Nordland (Bodø m/Fauske kommune) 2010-2020. Kilde: 
https://www.krogsveen.no/prisstatistikk?zipCode=8200 

 
 
 
 

 
Figur 26 Oversikt over prisutviklingen – kvadratmeterpris i Nordland (Bodø m/Fauske kommune) sammenlignet med det 
nasjonale gjennomsnittprisen – i et tiårs intervall. Kilde: https://www.krogsveen.no/prisstatistikk?zipCode=8200 
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2.6.2 Boligvekst: Tomte- og boligtilgang   
Fauske kommune ved Plan og utvikling gjorde en telling av tilgjengelig boligareal i oktober 2019. 

Resultatet viser at det er til sammen 646 dekar ubebygde boligtomter, med krav om reguleringsplan. 

445 dekar av disse inngår i allerede utarbeidede reguleringsplaner.  

 

Tettsted Valnesfjord Sulitjelma Fauske 

Antall dekar ubebygd boligareal i kommuneplan (med 
krav om reguleringsplan) 

120 260 266 

Antall boligtomter ubebygd i reguleringsplan 167 0 278 

Antall reguleringsplaner med ubebygd boligareal 9 0 17 

Antall sentrumsnære dekar til boligformål (maks 2 km) 120 180 180 

Antall sentrumsnære regulerte boligtomter (maks 2 
km) 

153 0 277 

Antall sentrumsnære tomter kommunalt eid ca. 64 0 90 

Figur 28 Oversikt av boligareal som er tilgjengelig i oktober 2019. Kilde: Fauske kommune.* 

 

Til tross for mange (uregulerte og regulerte) boligtomter, får kommunen likevel tilbakemelding fra 

innbyggerne på at det finnes få ledige boligtomter som er aktuelle for utbygging av enkeltpersoner.  

 

*Tabellen viser ikke følgende: 

Det er muligheter for rask utbygging i ferdigregulerte områder. Dette krever at kommunen selv må 

kjøpe areal for å bygge – eller at dette reklameres for til utbyggere. Det er noen få større områder som 

kommunen eier med ledige tomter. Dette gjelder Løkåsåsen i Valnesfjord, og Sjåheia i Fauske.  

Det kan se ut som om det er mange sentrumsnære kommunalt eide tomter i Fauske, men 88 av disse 

ligger i reguleringsplanen til Sjåheia (som forutsettes vedtatt i 2020). Det er kun 2 tomter i nærheten av 

Fauske sentrum. (Her er sentrum avgrenset gjennom planavgrensningen til kommunedelplan for 

sentrum).  

Områder som er regulert til «Spredt boligareal» er ikke tatt med i denne oversikten. Det er vanskelig å 

si hvor mye som kan bygges her pga. forbehold i kommuneplanen som gjør at det ikke kan bygge 

overalt innenfor disse arealene. Det må vurderes nærmere hvor mye som er igjen av disse områder 

etter at f. eks landbruksareal, naturvernområder eller områder med behov for utredning naturfare er 

tatt ut. 

Mange boligtomter har ingen begrensninger i bestemmelser. Det er mulig å bygge mange leiligheter, 

men mye er avhengig av hva utbyggere/grunneiere ønsker å bygge og hva som inngår i formålet 

(småhusbebyggelse eller boligblokk). Dette styres av markedet. 
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I sentrum er mye av arealet avsatt til sentrumsformål. Her er det mulig med kombinerte byggeformål, 

men som regel forretning. Grunneiere kan velge å inkludere boligbebyggelse, og det ansees ofte å være 

en god investering. Boligareal som går inn i sentrumsformål er ikke er tatt med i utredningen, fordi det 

er krav om reguleringsplan – og antall boenheter som kan bygges er avhengig av hva som reguleres 

her. Havnegården er nettopp vedtatt og gir mulighet for bygging av 22 nye leiligheter i tillegg til de 5 

eksisterende som er bebodd i dag. Disse eies ikke av kommunen. 

I Sulitjelma er det stort sett Statskog som eier områder som i kommuneplanens arealdel er avsatt til 

boligformål. Kommunen må regulere og kjøpe areal dersom det er behov for kommunale boliger der. 

Kommunen eier ingen sentrumsnære områder med boligformål i kommuneplanens arealdel. Det er 

store områder med ulike grunneiere og mange eiendommer. Disse områder må reguleres før det kan 

etableres boliger her. Det kan eventuelt gjøres en undersøkelse på hva kommunen har behov for og hva 

som prioriteres ved eventuell kjøp av boligareal. En del av eiendommene er med ukjent eier, og dette 

bør sees nærmere på.  

Det er mulig å lage et kart med oversikt av ubebygde tomter for å synliggjøre hva som er mulig ift 

boligbebyggelse. Det er imidlertid begrenset hvor lenge denne er brukbar, da tomter selges 

kontinuerlig. Dersom dette skal gjøres, må den oppdateres kontinuerlig for å være brukbar.  

 

 

2.6.3 Boligtyper og boligbehov  
Enebolig er den boligtypen som det fortsatt er flest av. Likevel viser statistikk fra SSB viser at det har 

vært en reduksjon i bygging av antall eneboliger de siste ti årene, mens etablering av boligblokk har 

økt. Dette må sees i sammenheng med nasjonale og regionale føringer som føres når det gjelder 

fortetting.  

Enebolig  3283 

Tomannsbolig   463  

Rekkehus, kjedehus og andre småhus  765  

Boligblokk  322  

Bygning for bofellesskap   58  

Andre bygningstyper   102  

 

Figur 29 Boliger etter region, bygningstype, statistikkvariabel og år - Bebodde og ubebodde boliger i Fauske i år 2020 (per 
30.04.20)  Tabell 06265 fra SSB 
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Figuren under viser en oversikt over gjennomsnittsstørrelsen på boligene i kommunen for en tiårs-

periode.  

 

 

Figur 30 Boliger etter bruksareal og år i fauske kommune de siste 10 årene. Kilde: SSB 2019 

 

 

 

For å vurdere boligbehov og boligtyper, er det nødvendig å se på trendene på boligmarkedet 

sammenlignet med befolkningsprognoser. SSBs befolkningsframskrivinger predikerer at kommunen vil 

holde et stabilt folketall de neste tiårene. I fremtiden kan vi kan se en stor økning av aldersgruppen 75 

år og eldre, samtidig som vi ser at vi vil oppleve en stor nedgang av innbyggere under 67 år.  

 
 

 2020 2030 2040 

0-15 år 1591 1560 1584 

16-18 år 339 307 323 

19-34 år 1918 1719 1554 

35-66 år 4044 3928 3730 

67-74 år 960 974 1023 

75 år og eldre 948 1359 1570 

Totalt  9800 9847 9784 

Figur 31 Forventet befolkningssammensetning- og endring fram til 2040 i ti-års intervaller, Kilde: SSBs statistikkbank. 
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Det er en klar sammenheng mellom aldersgrupper, og hvilke boligtyper som foretrekkes. Eldre 

mennesker har et økt ønske om mer aktivitet. Dagens (og framtidens pensjonister), er ofte en 

kjøpesterk gruppe som ønsker en «lettere» bolig, med enkel adgang til daglige gjøremål som handel, 

service, kafebesøk, kulturbesøk m.m. Nærhet til tilbud, og sosiale møteplasser er viktige ting for å 

bekjempe den store folkehelseutfordringen ensomhet. 

Hvilke boligtyper som bygges i dag, bør forsøke å svare til dagens (framtidens boligbehov). Dersom vi 

ser på befolkningsprognosene både lokalt og nasjonalt, så vet vi at andelen eldre er stor i framtiden. 

Leiligheter av standarden livsløpsstandard, eller som er klargjort for velferdsteknologi er noen mulige 

løsninger på fremtidens utfordringer. En aldrende befolkning vil etter hvert også få et økende omsorgs- 

og pleiebehov, og ved å gjøre boligene klare for hjelpemidler m.m., kan vi bespare oss for helse- og 

velferdsutgifter ved en senere anledning. 

 

 

2.6.4 Kommunale bygninger og eiendommer 
Fauske kommune gjennomfører utbyggingsprosjekter, foretar løpende drift og vedlikehold av 

kommunens samlende bygningsmasse. I tillegg kommer kommunale utleieboliger i form av selveide, 

borettslagsleiligheter og innleide boenheter. For innleide boliger er det stor variasjon på leieperiode, 

kvadratmeterpris og avtalegrunnlag. Fauske kommune har innført kostnadsdekkende husleie, noe som 

gjør at det skal være mulig å holde en god kvaliteten på boenhetene. 

 

2.6.4.1 Kommunale boliger 

Fauske kommune har rundt 200 utleieboliger som tildeles ut fra søknad og vurdering. Disse boligene 

tildeles til personer som har behov for hjelp til å skaffe seg et trygt sted å bo. Kontrakter på boligene 

gis for 3 år. Det er mulig å søke om forlengelse av kontrakt for kommunal bolig, og det vil da bli gjort en 

ny vurdering av husstandens boligbehov. I 2019 var det 53 husstander som søkte om kommunal bolig, 

av dette var det 44 «nye» søknader (husstander som ikke allerede bodde i kommunal bolig). Det ble 

gitt 18 avslag på søknad om kommunal bolig, samtlige av disse avslagene ble gitt til husstander med 

«nye» søknader.  
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2.6.5 Boligsosialt arbeid  
Kommunen er med i det prosjektet «Boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal planlegging». Dette er et 

samarbeidsprosjekt med Husbanken, Fylkesmannen i Nordland og fire andre Nordlandskommuner; 

Fauske, Vefsn, Sortland og Vågan. Prosjektet hadde opprinnelig en varighet fra 2017-2020, men det er 

på rådmannsnivå besluttet å utvide prosjektperioden med ett år – ut 2021.  

I løpet av prosjektet har kommunene forsøkt å finne gode måter på å integrere et boligsosialt 

perspektiv inn i all kommunal planlegging, og skape gode og tverrsektorielle samarbeidsarenaer.  

 

Målsetningene for arbeidet er som følger: 

1) Jobbe fram egnet kunnskapsgrunnlag på boligområdet og det boligsosiale feltet. 

2) Jobbe for at boligsosiale hensyn integreres i kommunens planverk. 

3) Gjennom en helhetlig tilnærming, iverksette tiltak i tråd med målsetningen i den nasjonale 

strategien «Bolig for velferd». 

4) Utarbeiding av en helhetlig boligplan for kommunen, på bakgrunn av prosjektet og dets 

resultater. 

 

Pr nå vurderer prosjektleder i samråd med Husbanken utarbeidet kunnskapsgrunnlaget til ikke å være 

komplett. Dette er noe som ferdigstilles i løpet av sommeren/tidlig høst 2020. På bakgrunn av dette 

foreligger det ikke nok datagrunnlag for å gi en helhetlig vurdering av de boligsosiale utfordringene i 

kommunen. Hittil har det vært uttrykt behov om flere bemannede boliger og behov for bedre 

samarbeid på tvers av fag og sektorer. Gjennom prosjektet skal det utarbeides temaplan «Boligpolitisk 

plan/boligplan» som vil gjennomgå utfordringsbildet, og lage handlingsplaner for framtiden.  

Prosjektleder vurderer at tekst fra det forrige oversiktdokumentet fra 2017 fortsatt er gjeldende;  

 

«Resultat av kartlegging med boligsosial arbeid, 2015/16 viser at behovet for flere tilrettelagte 

boliger er tydelig, slik det er nå bor det mange personer i boliger som ikke er egnet ut fra deres 

funksjonsnivå. Arbeidet med planen viser også at det er hensiktsmessig å se på mulighetene 

for en felles samhandlingsplattform for boligsosialt arbeid i kommunen slik at medarbeidere i 

ulike enheter med sammenfallende oppgaver vet om hverandre.» 
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2.6.6 Økonomiske virkemidler 
Husbankens virkemidler er både generelle og selektive for å være tilpasset samfunnets og 

husholdningenes behov. De selektive virkemidlene er særlig rettet mot vanskeligstilte på 

boligmarkedet slik at disse kan klare å etablere seg på boligmarkedet. De generelle virkemidlene er 

rettet mot kommuner og utbyggere for å kunne bidra til at mange kan nå de samme målene som ved 

de selektive virkemidlene – nemlig at alle skal bo trygt og godt i egen bolig.  

 

Bostøtte 
Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftsbelastningen for økonomisk vanskeligstilte husholdninger.  

Bostøtte bidrar til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Bostøtte er en 

rettighetsbasert ytelse. Det kan være husstander som ikke har fått informasjon om denne ytelsen som 

kan ha krav på denne ytelsen.  

I 2019 søkte 223 husstander om bostøtte. Av disse fikk 182 utbetalt 2,9 millioner kroner, med en 

gjennomsnittlig bostøtte på 2063 kroner. Avslagsprosenten for bostøtte for 2019 lå på 46,9%. De 139 

som mottok avslag på sin søknad, ble begrunnet med for høy inntekt i forhold til boutgifter for å 

kvalifiseres til støtteordningen (kilde: Husbankens statistikkbank).  

 

Startlån 

Startlån skal bidra til at husstander med langvarige problemer med boligfinansiering skal få mulighet til 

å etablere seg og bli boende i eid bolig. Barnefamilier og personer som er i en særlig utfordrende 

situasjon og som mangler egnet bolig prioriteres.  

Kriterier for å kunne få startlån: 

 Det må være langvarige problemer med å finansiere eid bolig, og dette må ha vart over lengre 

tid.  

 Søkeren må ha benyttet muligheten for sparing innenfor de mulighetene som har vært når alle 

nødvendige utgifter til livsopphold er dekket. 

 For å få lån må du kunne betjene lånet over tid, og fortsatt ha nok igjen til andre nødvendige 

utgifter.  

Er det barn i husstanden, eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, skal kommunen også ta 

hensyn til dette i vurderingen. Det er også mulig å bruke startlån til refinansiering – dersom dette er 

nødvendig for å beholde boligen. 

 

Det ble i 2019 utbetalt kr. 27 291 834,- i startlån i Fauske kommune.  

 

Tilskudd  

Fra 2020 er det ei kommunal oppgave å gi tilskudd da endringer i regelverket har ført til at kommunene 

ikke lenger får øremerkede tilskuddsmidler overført fra Husbanken. Fauske kommune har egne midler 

til dette.   

Tilskudd til etablering:  

I noen tilfeller kan det i forbindelse med etablering med startlån også tilbys tilskudd.  
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Tilskudd til etablering kan gis til: 

 Personer med lav inntekt, og som ikke klarer å betjene tilstrekkelig stort startlån. 

 Personer som står i fare for å miste boligen gjennom tvangssalg og der tilskudd til 

refinansiering bidrar til at de kan beholde boligen 

 Personer som har behov for tilpasning av boligen på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

Tilskudd til etablering kan bidra til at barnefamilier og andre vanskeligstilte med lav og/eller usikker 

inntekt kan kjøpe egen bolig.  Ordningen med tilskudd til etablering er behovsprøvd. 

Tilskudd til tilpasning: 

Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig, nå eller i fremtiden, får 

gjort nødvendige tilpasninger slik at de fortsatt kan bo hjemme ved nedsatt funksjonsevne. 

Tilskuddet kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin, 

slik at de fortsatt kan bo hjemme. Finansiering kan være en kombinasjon av startlån (utbedring) og 

tilskudd. Ordningen med tilskudd til tilpasning er behovsprøvd.  

 

 

2.7 Samferdsel og kommunikasjon  
Fauske er et trafikknutepunkt for offentlig kommunikasjon. E6 går gjennom sentrum og videre 

nordover, mens vestover fortsetter Riksvei 80 gjennom Valnesfjord til Bodø. Nordlandsbanens 

nordligste stasjon ligger på Fauske, med bussforbindelse videre nordover. Bussterminalen er med 86 

påstigende en av de mest brukte stoppestedene mellom Bodø flyplass og Fauske stasjon. 

Bussterminalen er i dag under utredning grunnet høye leiekostnader av areal. Vi har pr i dag ikke 

oversikt over hvor mange som daglig pendler til og fra Fauske. 

 

2.7.1 Pendling 
Statistikken viser at det er flere som pendler ut av kommunen for å jobbe enn som pendler inn. I 2019 

var det 1537 personer som pendlet ut for å jobbe, mens det var 845 som reiste inn til jobb, og 

pendlingsbalansen var -692 personer. Tendensen de siste årene har vært en stadig økende andel av 

både inn- og utpendlere.  

 

2.7.2 Kollektivtransport  
Et brukertilpasset kollektivtilbud er et viktig bidrag til at folk kan bli boende i distriktene. Grupper av 

befolkningen som ikke har bil, og da særlig ungdom og eldre, kan nå offentlige kontorer, servicetilbud 

og fritidstilbud. Samtidig kan det være en viktig forutsetning for å ha et sosialt liv utenfor hjemmet, 

treffe kjente og bidra til bolyst og økt folkehelse. I følge Folkehelseprofil 2020 scorer kommunen 

særdeles lavt når det kommer til kollektivtransport; vi ligger signifikant dårligere an enn landet som 

helhet. Dette fremkommer av Ungdata-undersøkelser så vel som av tilbakemeldinger fra kommunens 

eldre. 

Ungdata-undersøkelsene som er gjennomført i 2013, 2016 og 2019 viser at kun 44 % av ungdommen 

på kommune- og fylkesnivå er fornøyd med kollektivtransport-tilbudet. Indikatoren er målt gjennom 

spørsmålet: «Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når 
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det gjelder kollektivtilbudet (buss, tog, trikk eller lignende)?» Indikatoren viser hvor mange prosent 

som svarer «svært bra» eller «nokså bra». På landsbasis svart 61 % at de var fornøyde med 

kollektivtilbudet. 

For tog og buss er det ikke infrastrukturen men først og fremst rutetilbud og frekvens, reisetid, 

materiell, service, pris og informasjon/markedsføring som avgjør hvilken etterspørsel og 

trafikkutvikling en får. Ferdigstilling av togstasjonen i Valnesfjord har i stor grad bidratt til et bedre 

pendlertilbud. Tross dette fører dagens  buss- og togforbindelser mellom Fauske og Bodø fortsatt til en 

del utfordringer for lokalbefolkningen. Dette demonstreres med høy andel biltrafikk, og eksempelvis en 

sentrumsbuss som få kan benytte seg av grunnet ugunstige rutetider. Andre tilbakemeldinger 

omhandler høye kostnader, lite fleksibilitet og lange ventetider.  

 

 

Figur 32 Antall av- og påstigende for Fauske og Valnesfjord for årene 2012-2019. Tallene gjelder for alle togprodukter som 
betjener de to stasjonene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasjon 
År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 

Fauske 
  130 474 129 850 127 188 126 914 142 737 147 846 135 810 140 042 

Valnes-
fjord  14 839 21 171 24 064 27 061 28 089 32 917 32 755 34 236 
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Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Dette kapittelet har tatt opp noen viktige indikatorer som både isolert og sett i sammenheng er svært 

viktige for utviklingen av Fauske som samfunn. Lav gjennomføringsgrad i videregående skole er en 

indikator som har store konsekvenser for enkeltpersoner, og er nært knyttet til negative utviklingstrekk 

senere i livet som å stå utenfor arbeidsmarkedet, uførhet, fattigdom og lav inntekt. Det har også 

konsekvenser for samfunnet som ikke får den formelle kompetansen som trengs i offentlig og privat 

sektor, og må bære kostnadene ved økt bruk av trygdeytelser. 

Tendensen til økt ulikhet mellom inntektsgrupper i Norge fortsetter, og gjelder også i Fauske. Andelen 

barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, har det vært en gradvis økning i Fauske kommune 

siden 2013. Det er altså nødvendig å fortsatt ha et sterkt fokus på disse utfordringene i kommunen. 

Fauske er en kommune i demografisk endring. Elevtallet i kommunen synker fortsatt, og ifølge 

fremskrevne tall vil elevtallet i år 2025 stabilisere seg rundt 970 elever i grunnskolen, alder 6 – 16 år. 

Nordland er et av de fylkene med høy gjennomsnittlig frafallsprosent når det kommer til videregående 

utdanning. Utdanningsnivå er en viktig bakenforliggende påvirkningsfaktor som bidrar til sosial ulikhet i 

helse. I Fauske er utdanningsnivået noe lavere enn det nasjonale gjennomsnittet. 

Det uttrykkes blant støttetjenestene en økende bekymring for en del ungdommer, da særlig gutter i 

videregående-alder. Tendensen viser et økende antall gutter som strever med sammensatte 

utfordringer, hvor det er behov for tverrfaglig og helhetlig innsats. Nøkkelord knyttet til gruppen er 

utdanning, sysselsetting, psykisk helse og bo-trening/bolig. 

Årsakene til økningen av uføregrad blant aldersgruppe 25-44 å kan antas å være sammensatte; 

arbeidsmarked, utdanningsnivå og grad av variasjon i næringslivet er sannsynligvis viktige årsaker, i 

tillegg til at omfang av trygdemottakere i nærmiljøet i seg selv kan spille inn. Også er inntektsnivå av 

betydning for folkehelse og livskvalitet.   

Når det gjelder kommunale boliger så vi vet at det er et behov for flere bemannede boliger, og for ulike 

bolig-kategorier. Det er en økende andel av unge voksne som mangler bo-evne, enten fordi de har falt 

utenfor arbeidslivet, skole eller andre kombinerende faktorer. Et område som man ser er sterkt 

voksende, er feltet rus- og psykiatri, hvor utfordringer beskrives mer og mer komplekse. 

Til tross for mange (uregulerte og regulerte) boligtomter, får kommunen likevel tilbakemelding fra 

innbyggerne på at det finnes få ledige boligtomter. Dette er det flere årsaker til, men en av de er at 

mange av disse tomtene er ikke byggeklare. Noen av tomtene er avhengige av etablering av 

infrastruktur for å kunne bebygges. Dette på grunn av rekkefølgekrav i reguleringsplan, eller for 

fremkommelighet eller andre hensyn. Noen av tilbakemeldingene som kommunen også mottar, er at 

de ledige tomtene er i for ustabilt/ulendt terreng, som gjør byggeprosjektene økonomisk urealistiske.  

Dette gjelder spesielt i Valnesfjord, område Furnes Nord. Noe som også har betydning er eierformen. 

Kommunen selv eier noen boligtomter (blant annet i Sjåheia), men flesteparten er i privat eie. 

Ensomhet er en av de store folkehelseutfordringene. Det er en klar sammenheng mellom utenforskap, 

deltakelse i arbeidslivet og behov for kommunale tjenester. Når det gjelder boligbehovet i lys av de 

boligsosiale forholdene, så opplever kommunen å få en økt andel av unge voksne uten bo-evne eller 

arbeidsevne, eller en kombinasjon av disse.  

Et differensiert boligtilbud når det gjelder prisklasse og boligtyper innenfor samme nærmiljø er positivt 

og kan motvirker tendenser til geografiske oppdelinger av boligmarkedet. Det er grunn til å undersøke 

hvordan boligbyggingen i Fauske fungerer når det gjelder å skape et differensiert boligtilbud. 
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Utviklingen over de siste 20 – 30 år viser en markant utvikling som samfunnets tjenester bare delvis 

klarer å forberede seg på. Forebyggende arbeid i oppvekst-sektoren vil påvirke utviklingstrekkene i 

andre sektorer. Man kan tidlig predikere et sannsynlig behov dersom man ikke lykkes med 

forebyggende arbeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDFUNN 

 Det er en gjennomsnittlig andel barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt 

 Andel barn av eneforsørgere er høyere enn på fylkesnivå og landsnivå. 

 Inntektsutviklingen følger resten av landet, men inntektsnivået er noe lavere her 

 Synkende elevtall 

 Vesentlige kjønnsforskjeller når det kommer til grunnskolepoeng 

 Noe lavere utdanningsnivå enn nasjonalt gjennomsnitt 

 Lavere sysselsettingsgrad enn landsgjennomsnittet 

 Økende antall ungdommer som strever med sammensatte utfordringer 

 Økning av uføregrad blant aldersgruppe 24 – 44 år 

 Økende behov for tilrettelagte boliger 

 Økt andel unge voksne uten bo-evne og/eller arbeidsevne 

 Behov for flere byggeklare tomter 

 Betydelig flere pendler ut av Fauske, enn inn 

 Økende andel tog-pendlere 
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KAPITTEL 3: 

FYSISK, BIOLOGISK, 

KJEMISK OG SOSIALT 

MILJØ 
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3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
Miljøforhold som drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad av støy, sykkelvegnett, tilgang til friområder og 

friluftsområder har effekt på helsen. Miljøet kan fremme god helse og beskytte mot sykdom og ulykke, 

eller det kan i større eller mindre grad være en risiko. Det gjelder både det fysiske og det sosiale 

miljøet. 

 

3.1 Drikkevann 
Norge har generelt god vannforsyning med vann som holder høy kvalitet de fleste steder. Likevel 

rapporteres det årlig om at mennesker blir syke av drikkevann. I følge Folkehelseinstituttet er 

forurensning av vannkilde og manglende desinfeksjon en vanlig årsak til slike utbrudd. Samlegging av 

vann- og kloakkledninger i samme grøft antas også å være en kilde til forurensning av vann. Videre 

antas det at klimaendringer vil påvirke vannforsyning og kvaliteten på drikkevann. 

Fauske har god drikkevannsforsyning (LHF) for 98 prosent av befolkningen (2017). Kvaliteten på 

drikkevannet i Fauske er god. 100 prosent av vannprøver tatt i 2017 viste at vannet tilfredsstiller krav 

iht. intestinale enterokokker, farge og PH-verdi. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet.  

Drikkevann fritt for smittestoffer er en vesentlig forutsetning for folkehelsen, og E. coli er en av de 

mest sentrale parametere for kontroll. Videre er også leveringsstabilitet en indikator på trygt 

drikkevann da ikke-planlagte avbrudd kan føre til innsug av forurenset vann. Vannforsyning i Fauske 

har blitt mye bedre i løpet av de siste 10 årene. 

 

3.2 Radon 
Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen. Gassen kan sive inn i hus, og 

når den fanges innendørs, øker konsentrasjonen og gassen kan da bli farlig for helsa. Radon medvirker 

til at rundt 370 nordmenn får lungekreft hvert år. De fleste av tilfellene skyldes en samlet effekt av 

røyking og radon[1]. 

Staten strålevern anbefaler derfor at nivået av radon holdes så lavt som mulig. Tiltaksgrense er på 100 

Bq/m3, mens maksverdi er på 200 Bq/m3. Kommunen har et ansvar for å påse at skoler og barnehager 

har kontroll på radonnivået i sine bygninger. Huseier har ansvar å måle i egen bolig og utleiebolig. 

Alle formålsbygg i Fauske er målt (skoler, barnehager, institusjoner) og alle utleieboliger er målt. 

Målinger foregår i perioden oktober – april. Hvis disse ligger under tiltaksgrensen på 100 BQ, så måles 

de på nytt igjen etter 5 år. Bygninger som krever tiltak måles etter at tiltak er gjennomført 

Private boliger i Fauske kommune har to områder med relativt mange målinger over tiltaksnivå, 

herunder nevnes Kvitblikk/Medås/Holtan med 40 % og Sulitjelma med 25 %. Når det gjelder private 

boliger så gjennomfører ikke Fauske kommunale eiendommer målinger i disse. Som unntak 

gjennomføres det en måling i et lite utvalg av private boliger i 2020. Dette da kommunen hadde målere 

til overs. 

 

 

                                                      
[1] Kilde: Kreftforeningen.no  
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3.3 Støy 
Støy er definert som uønsket lyd og lyd som kan gi helseskade. Vanlige kilder til støy er transport, 

industri, og bygg- og anleggsvirksomhet. Støybelastning over tid og/eller svært høye og kortvarige 

lydimpulser kan være helseskadelig. Veitrafikk er den viktigste kilden til støy, og 25 prosent av 

nordmenn oppgir at de plages av veistøy.  

Støy kan forebygges blant annet gjennom trafikkregulering, plassering av bolig- og næringsområder og 

støyskjermingstiltak. Særlig er det viktig å skjerme boligområder mot nattstøy. Stillhet har stor verdi for 

befolkningen, og det å bevare stille områder er i seg selv et folkehelsetiltak. Prosentandelen av de som 

plages av støy i Fauske antas å ligge under landsgjennomsnittet. Støyplager antas imidlertid å være 

svært høy rundt de to mest trafikkerte veier i kommunen: E6 og Rv80. 

Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en 

vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et 

gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde. ÅDT kan gi innsikt i hvor mye støy en kan forvente langs 

veitraseer. Tall fra 2018 viser at ÅDT gjennom Fauske (fra Finneid bru til Søbbesva) varierer fra 2500 til 

6100. På Rv80 er det registrert en ÅDT på 6000 i Erikstad-traseen og 3350 i Klungset, samt 3540 

mellom Tørresvika og Reitan. (kilde: vegkart NVDB, vegvesen.no) Det vil være nyttig og viktig å 

kartlegge støy langs disse traseer for å vise hvilke boliger som er utsatt og trenger støyreduserende 

tiltak. 

Forskrift til forurensningsloven om begrensning av forurensning, kapitel 5 om støy, stiller krav om 

støykartlegging av byområder med over 100.000 innbyggere og støykartlegging av regionale, 

nasjonale eller internasjonale veier med mer enn 3 millioner kjøretøy per år, det betyr en 

ÅDT på over 8220 kjøretøy. I Fauske kommune var kun Fauske Sentrum utredningspliktig med en ÅDT 

på 9300 i Storgata og 9050 Follaveien.  

Kommunen har ingen egne kart med støyverdier og bruker statens vegvesen sitt kart i arealplanarbeid 

og byggesak når området ligger langs E6 i Fauske sentrum (se figur 33). Statens vegvesen sine kart kan 

imidlertid ikke brukes til detaljvurdering av enkeltboliger, da usikkerheten av inngangsdata er for stor. 

Kartene kan kun tas som utgangspunkt for å estimere om områder er innenfor rød/gul støysone. 

 

Figur 33 Kartutsnitt over Fauske sentrum. Kartene kan kun tas som utgangspunkt for å estimere om områder er innenfor 
rød/gul støysone. 
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Det har lenge vært klart at sentrum har betydelige utfordringer når det gjelder støy og støvplager. Det 

finnes dessverre ikke tall eller data for dette. Fauske kommune har derfor fått etablert en målestasjon 

ved E6 i sentrum. En regner med å få tall som indikerer størrelsen på problemene i løpet av 2020. 

Utover dette har kommunen ingen database med kartlagte støyområder og dette byr på utfordringer. 

Det er kjent at det finnes mange boliger langs trafikkerte veier i kommunen hvor det ikke er utredet 

støy eller gjennomført støyreduserende tiltak. Mange boliger er blitt bygd i perioden før 

støyutredningskrav/retningslinjer trådte i kraft. Gamle reguleringsplaner gir mulighet for utbygging 

uten at det kreves støyutredninger eller støyreduserende tiltak. For å kunne kreve støyutredning må 

gamle planer omreguleres. 

 

3.4 Forurensing 
Det anslås at om lag 20 prosent av de nasjonale utslippene er knyttet til kommunale virkemidler og 

tiltak. Fauske kommune ligger på gjennomsnittet i Salten når det gjelder utslipp av klimagasser.  

Kommunen vektlegger i sin klimaplan-reduksjon av kommunalt utslipp av klimagasser ved å fokusere 

på miljøvennlige transportmidler, økt bruk av kollektivtransport og alternativer til dagens møte- og 

reisevirksomhet. Kommunen skal også gjennom holdningsskapende arbeid stimulere innbyggerne og 

næringslivet til å redusere sine klimagassutslipp.  

Størst utfordring når det gjelder forurensing er knyttet til to forhold:  

 Tungtrafikk på E6 gjennom sentrum  

Tall fra Statens vegvesen viser økning i trafikken pr døgn gjennom Fauske sentrum, andel av 

tunge kjøretøy har økt betraktelig etter at TG båten i Bodø ble lagt ned.  

 Gruvedrift  

Drifta ved kobbergruvene i Sulitjelma ble lagt ned i 1991. Det er gjort en rekke 

oppryddingstiltak for å få kontroll på forurensing etter nedleggelse av gruvedriften. Det pågår 

en løpende overvåking av vannkvaliteten og det er avdekket at miljøeffekten av tidligere 

gjennomførte tiltak er ikke tilstrekkelig for å innfri miljømyndighetenes krav. Nærings- og 

fiskeridepartementet har gitt Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) i oppdrag å utarbeide 

en rapport som beskriver mulige tiltaksløsninger med kostnadsestimater. DMF har utført 

omfattende undersøkelser i området. 
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3.5 Sosialt miljø: Bo- og nærmiljø 
 «Et samfunn som skal fremme helse og redusere sosiale helseforskjeller må ta hensyn til sosiale, 

økonomiske, kulturelle og miljømessige betingelser» (Meld. St. 34 2012–2013) 

Helse skapes der folk lever og bor. Kvaliteter i befolkningens fysiske bo- og nærmiljø påvirker trivsel og 

trygghet, fysisk aktivitetsnivå og sosial deltakelse. Utvikling av helsefremmende bo- og nærmiljø er 

derfor en viktig del av et tverrsektorielt folkehelsearbeid. Gjennom utforming av det fysiske miljøet kan 

kommunen legge til rette for fysisk aktivitet og sosial kontakt mellom mennesker. Ved å planlegge 

fysiske omgivelser med tanke på helsefremming kan en bidra til bedre fysisk og psykisk helse i 

befolkningen. Blant ulike former for fysisk aktivitet er friluftsaktiviteter de som viser størst grad av 

sosial likhet i deltakelse. Det er lettere å være fysisk aktiv dersom nærmiljøet er trygt og innbyr til 

aktivitet. Trygge uteområder og uformelle møteplasser som frister til opphold og sosial kontakt, kan 

øke følelsen av tilhørighet. 

Gjennom Ungdata-undersøkelser (2013, 2016, 2019) og årlige elevundersøkelser, så har vi god oversikt 

når det kommer til ungdommers syn på nærmiljøet sitt. Fylkeshelseundersøkelser gir oss et bilde av 

hvordan den øvrige befolkningen i kommunen har det.  

 

3.5.1 Trivsel i lokalmiljøet 
Å vokse opp betyr å vokse opp på et bestemt sted, og forskjellige lokalmiljøer kan gi ulike muligheter 

for utfoldelse og sosialt samvær. Tilbudet av organisasjoner, fritidstilbud og kulturtilbud påvirker 

individuell utfoldelse og bidrar samtidig til å skape identitet og tilhørighet i et lokalmiljø. Det samme 

gjelder tilgangen på åpne møteplasser, rekreasjonsområder og urørt natur. Opplevelsen av lokalmiljøet 

vil også være preget av utsiktene til utdanning, arbeid og familieetablering på sikt. Barn og unge bruker 

lokalmiljøet i større grad og på en annen måte enn foreldrene. Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor 

særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og unge kan også ha andre meninger enn voksne 

om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. 

I følge Ungdata-undersøkelsen svarer kun 60% (eller færre) av ungdommene at de er fornøyd med 

lokalmiljøet. Dette er signifikant lavere enn landet for øvrig. Se påfølgende punkt for utdyping av 

Fauske-ungdoms ønsker for utvikling av Fauske. 

 

Figur 34 Prosentandel av ungdomsskoleelever som var fornøyd med lokalmiljøet sitt, Nordland og Fauske Kilde: Ungdata, 
2019. 
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Figur 35 Henter fra Ungdata-undersøkelse, 2019 

 

Tilgang til møteplasser og tilbud av organisasjoner, fritidstilbud og kulturtilbud for ungdom, så vel som 

den øvrige befolkningen, bidrar til å skape identitet og tilhørighet i et lokalmiljø. Hvordan unge 

opplever sitt lokalmiljø vil også påvirke hvordan de oppfatter utsikter til framtidig utdanning, arbeid og 

familieetablering. Slike kontekstuelle forhold påvirker videre opplevd sosial støtte, spesielt for de som 

opplever desintegrasjon og/eller mangler sosiale nettverk. 

 

3.5.2 By- og stedsutvikling  
God stedsutvikling bidrar til trivsel og god livskvalitet for alle, og gjør det enklere og mer fristende å ta 

helsevennlige valg i hverdagen. Når mennesker settes i sentrum for samfunnsutviklingen, kan det 

skapes samfunn som er bærekraftige og levende. 

En barne– og aldersvennlig tilnærming til stedsutvikling vil gjerne være bra for de fleste. Utforming av 

utemiljøer, bygg og offentlige rom har betydning for tilgjengelighet, fysisk aktivitet, trygghet og 

sikkerhet, psykisk helse og deltakelse i sosiale aktiviteter er viktig for barn, eldre og andre. Innretning 

på infrastruktur påvirker mulighetene til å sikre ren luft, rent vann og rene omgivelser. Tilrettelegging 

for gåing og sykling i trygge omgivelser stimulerer til fysisk aktivitet. Levende og attraktive 

grøntarealer, og uteområder, frie for støy og luktplager, allergifremkallende pollen og stråling, åpner 

for lek, sosial omgang, friluftsliv, naturkontakt og idrettslige aktiviteter. Det er fortsatt et stort 

potensial for å legge til rette for lokale turveier, nærtur, som er landets mest brukte aktivitetsarena. 

Mange ulykker skjer i folks hjem og nærmiljø, og god stedsutvikling er vesentlig for trygghet og 

sikkerhet. Tilgang på barnehager og skoler, eldresentre og andre sosiale møteplasser, helsetjenester og 

gode kommunikasjoner er andre forhold som bidrar til å skape gode nærmiljøer for folk i alle livsfaser 

og livssituasjoner. 

Undersøkelser gjort gjennom Urban Trigger-prosjektet i 2019 og Byroms-seminaret i 2018 viser at 

ungdommene syntes at det satses for lite på de unge, og for mye på eldre. Dette til tross for at 

nærmiljøanleggene er godt utbygde i hele kommunen. Fauske-ungdommen savner møteplasser for 

ungdom, og det er ønskelig med uformelle kontaktpunkter (kaffebar o.l.). Byroms-seminaret satte 
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fokus på hva som skal til for å fylle tomme lokaler med aktivitet og gjøre det attraktivt for flere å bo i 

sentrum. Fauske ungdomsråd valgte seg syv hjertesaker knyttet til utvikling av sentrum:  

1. Gratis møteplasser 
Skap en møteplass i uteområde, godt tilrettelagt 

2. Kulturhus  
Ungdommene har ikke et forhold til foreslått visjon om nytt kulturhus på sjøfronten. De ønsker 

å bli inkludert i en åpen prosess rundt utvikling av nytt kulturhus og er mer opptatt av at 

innholdet blir interessant enn selve lokasjonen. For ungdommene er åpningstider og en 

tilrettelegging for å nå så mange aldersgrupper og brukergrupper som mulig viktige kriterier. 

Det refereres til biblioteket i Bodø og Deichmanske bibliotek i Oslo.  

Aktuell problemstilling: Hvordan kan huset være attraktivt og åpent for folk i alle aldre? 

Kriterier; kveldsåpent og kafé 

3. Ungdomsbolig  
For mange ungdommer er det lange avstander til skole (spesielt videregående skole), hvor det i 

noen tilfeller krever hybel eller ønskes i hybel for å slippe lang reisetid til skolen. I dag er det 

svært begrenset med tilbud på boliger for unge. Dette handler både om størrelser, type bolig 

og priser. Ungdommene beskriver boligprisene/leieprisene som høye i Fauske til tross for at 

det er et lite sted. De ønsker andre boformer, og i kobling til disse, attraktive møteplasser.  

Aktuell problemstilling: Hvordan kan vi bygge boliger som fungerer som en felles møteplass, 

samt har en rimelig pris? 

4. Amfi  
Kjøpesentre er for mange ungdommer et attraktivt møtested. Dette handler om både livet og 

aktiviteten som utspiller seg der, tilgang til funksjoner og tilbud og en opplevelse av å kunne 

oppholde seg innendørs uten å måtte kjøpe noe. Det kommer frem at Amfi i Fauske for mange 

i ulike aldre er et viktig møtested. Dette gjelder også ungdom. Men ungdomsrådet mener at 

Amfi ikke er så godt tilrettelagt for ungdom. Det er få gratis sitteplasser inne og ingen 

serveringstilbud som er tilpasset ungdom. De fleste serveringstilbudene er mer tilpasset 

voksne og eldre. Ungdommene ønsker derfor at Amfi skal bli et mer attraktivt tilbud for 

ungdom. 

Aktuell problemstilling: Gi Amfi et ungdomsløft - Oppholdssoner - Andre serveringskonsepter - 

Estetikk-åpne opp mot omgivelsene 

5. Gå-gate 
Ungdommene mener at den rette veien å gå er å etablere mer bilfrie miljøer i sentrum. En 

viktig kobling er Bygdetunet og Amfi. Her ønsker ungdommene å utfordre gjennom å 

igangsette strakstiltak og gradvis kunne etablere et bilfritt miljø i sentrum. I tillegg er det svært 

viktig å skape den riktige atmosfæren. Koselig og intimt. 

Aktuell problemstilling: Tenk strakstiltak for å skape en koselig gågate 

6. Bygdetunet 
Bygdetunet er i dag en av de få stedene i sentrum som ungdom opplever som et attraktivt 

møtested. Dette handler primært om utearealene. Her er det rekreativt og oppleves som at 

man får være litt mer alene uten voksne tilstede. Ungdommene ser et stort potensial i å bruke 

og aktivere dette området mer, både uterommene og de historiske byggene.  

Aktuell problemstilling: Hvordan kan vi skape nytt liv på bygdetunet? 
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3.5.3 Universell utforming  
Universell utforming skal være en integrert del av en helhetlig utforming og ikke en særtilrettelegging. 

Målet er å oppnå likestilling og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne ved å fjerne 

barrierer. Universell utforming forutsetter at hoved løsningen skal imøtekomme alle brukeres behov. 

Særskilte grupper er for eksempel personer med nedsatt funksjonsevne, innvandrere og flyktninger, 

syke og eldre, og personer med interesser hvor det er lite eller ingen grad av organisering. 

Tilrettelegging for fysisk aktivitet er særlig viktig for grupper som av ulike årsaker har utfordringer med 

å få innpass i vanlig organisert aktivitet. Denne typen friluftsliv trenger tilrettelegging for de med 

nedsatt funksjonsevne.  

Noen områder i kommunen har tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, det er ved 

Valvatnet, i Daja ved Emmavann og rundt Valnesfjord helsesportssenter. Kommune legger til rette for 

universell utforming ved rehabilitering og utbygging av anlegg og områder. 

 

3.5.4 Tilgang til natur som hverdagslandskap 
«Stier og løyper er friluftslivets viktigste anlegg/infrastruktur» 

Å bevare eller skape grønne nærområder er et viktig folkehelsetiltak. Nærområder kan bedre 

folkehelsen ved å bidra til trivsel og livskvalitet, tilby sosiale møteplasser, stimulere til fysisk aktivitet, 

redusere stress, dempe negative effekter av luftforurensning og trafikkstøy. Forskning har vist at 

bruken av grøntområder avtar raskt med avstand fra hjemmet. For at et grøntområde skal være 

tilgjengelig for barn og eldre bør det ikke ligge mer enn 400 meter fra hjemmet. Når kommunestyret 

diskuterer arealbruk er det derfor viktig å sørge for at innbyggere har god tilgang til naturopplevelser 

der de bor. Det samme gjelder øvrige areal- og samfunnsplanleggere. 

Det foreligger en del kunnskap om landskapsverdier i Nordland i dag, men den er i mange tilfeller 

svært mangelfull. Samtidig får landskapet større betydning for stadig flere personer. Landskapet er 

blant annet satt på dagsorden gjennom den europeiske landskapskonvensjonen, som Norge har sluttet 

seg til. Denne legger vekt på hverdagslandskapet, det landskapet som har stor betydning for folk i 

deres daglige liv1. Friluftslivs-kartlegging fra 2012 gir kommunen et godt verktøy for å vurdere 

friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. 

Kartleggingen er tilgjengelig digitalt via kommunens hjemmeside.  

Badestranda på Lund, Straumøyra ved Finneid-Straumen, og Nordvika er regulerte områder. Fridalen 

og området rundt Valnesfjord helsesportssenter, Klungsetmarka, Badestranda på Lund, Finneidfjell og 

Vallvatnet/Kvitblikvannet er tilrettelagte nærturområder. I tillegg er det en rekke friluftslivsområder i 

utmarka rundt om i hele kommunen. Sjunkhatten nasjonalpark «Barnas Nasjonalpark» ble åpnet i 

2010, og er et statlig sikret friluftsområde. Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og 

Sørfold – hvor Fauske kommunes hovedinnfallsport er besluttet lagt til Fridalen. Det presiseres at 

kommunen ikke er i mål når det kommer til samarbeidsprosjekt knyttet hovedinnfallsport, og at arbeid 

gjenstår.  

 

 

 

                                                      
1 Kilde: Regional planstrategi for Nordland 2016-2020 Del 1 – Kunnskapsgrunnlaget 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M98/M98.pdf
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3.5.5 Tilgang til nærmiljøanlegg  
I forbindelse med åpning av nye Vestmyra skole høsten 2016 ble det uttalt at skolen hadde mål om å 

være landets beste helsefremmende skole også når det kommer til utemiljø. Drivkraften i 

skoleprosjektet har vært å utvikle et helhetlig og helsefremmende skoleanlegg. Det har vært 

avgjørende at bygg og uteområder skal fremme medvirkning, inkludering og trivsel for alle brukere på 

tvers av alder og kultur. I etterkant av Vestmyra-utbyggingen har det kommet opp nye nærmiljøanlegg 

knyttet til bygging og renovering av skoler på Finneid, i Sulitjelma og i Valnesfjord. 

Elever har deltatt gjennom elevrådsarbeid, deltakelse i prosjektgruppe for planleggingen av anleggenes 

aktivitetstilbud og/eller gjennom workshops. Dette har vært med på å skape et nært og godt 

eierforhold til skolen og uteområdene. Områdene har et mangfold av aktivitetstilbud, enten det gjelder 

individuell aktivitet eller aktivitet sammen med andre. 

De nye anleggene skal stimulere til aktivitet og fysisk utfoldelse for hele befolkningen i Fauske 

kommune, ikke bare blant skoleelevene. Uteanlegget skal være attraktivt både som skolegård og 

nærmiljøanlegg/parkanlegg til bruk både i skoletiden og på fritiden.  

 

3.6 Sosial støtte, trivsel og selvopplevd helse 
Gode nære relasjoner er en av faktorene som bidrar til å fremme psykisk helse og trivsel. Ensomhet og 

mangel på sosial støtte forringer livskvaliteten, påvirker menneskers mestringsressurser og medfører 

risiko for dårligere helse. Sosial støtte handler om at man har nære relasjoner som kan gi 

følelsesmessig støtte hvis det oppstår personlige problemer i livet. Sosial støtte er helsefremmende i 

seg selv, og virker som en buffer mot stress gjennom mulighet for drøfting, trøst og praktiske råd eller 

økonomisk støtte. Lav opplevd tilhørighet og en følelse av å være utenfor et fellesskap med gjensidige 

forpliktelser kan påvirke psykisk og fysisk helse, i form av for eksempel hjerte-/karsykdommer, 

infeksjonssykdommer og depresjon. Undersøkelser viser at sosial støtte bidrar til å redusere psykiske 

og fysiske helseproblemer i samfunnet. Vi kan derfor se på dette som utfordringer som er av spesiell 

interesse i folkehelsearbeidet. Utenforskap handler om å ikke være en del av det sosiale fellesskapet. 

Det kan ramme alle – unge, eldre, friske, syke og uføre, innvandrere, enslige – folk i alle aldre og helt 

ulike livssituasjoner. 

For å få kunnskap om helsetilstanden til befolkningen gjennomføres SSBs Levekårsundersøkelse fra 16 

år og oppover, Fylkeshelseundersøkelsen for voksne over 19 år, samt Ungdataundersøkelsen som er 

for skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Forskningen på ensomhet og sosial 

støtte har brukt ulike spørsmål og rapporterer litt ulike tall.  

Resultater fra SSBs Levekårsundersøkelsen viser oss hva som kjennetegner dem som opplever 

ensomhet og mangel på sosial støtte: 

 «Personene som opplever at de ikke kan regne med noen, kjennetegnes av at de er enslige uten 

kjæreste, har lav utdanning (risikoen synker med økende utdanningsnivå) og står utenfor arbeidslivet 

på grunn av uførepensjon, annen pensjon eller fordi de er hjemmearbeidende. (…) Det ser særlig ut til at 

uførepensjonistenes relativt dårlige situasjon har sammenheng med deres helsemessige og økonomiske 

problemer». 

 Et fellestrekk ved resultatene er at de tyder på at deltagelse er en viktig samlende faktor: det å ikke 

være i utdannelse, arbeid eller annen aktivitet påvirker naturlig nok muligheten for å knytte og 

opprettholde bånd. Dårlig helse og/eller økonomiske problemer kan også påvirke mulighetene for 

deltagelse.  
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Levekårsundersøkelsen viser at omtrent halvparten av voksne mellom 16 og 79 år i Nordland angir at 

de har sterk støtte i og/eller utenfor familien, mens 5 % angir lite sosial støtte. Nordland ligger likt med 

resten av landet.  

For Fauske Kommune er det valgt ut fem indikatorer fra Fylkeshelseundersøkelsen 2020 som 

omhandler sosial støtte og trivsel. Tallene fra undersøkelsen viser at Fauske plasserer seg omkring 

fylkesgjennomsnittet på disse indikatorene, med unntak av trivsel i nærmiljøet, som er noe lavere enn i 

fylket for øvrig.  

 

Indikator Fauske Nordland    

Sosial støtte 89 % 88 %    
Stor grad av trivsel i nærmiljøet 65 % 71 %    

Andel som i stor grad føler seg trygge 84 % 86 %    
Fornøyde med tilværelsen 76 % 75 %    

Sammen med gode venner ukentlig eller oftere 61 % 62 %    
 

Figur 36 Sosial støtte og trivsel i Fauske og Nordland. Kilde: fhi.no 

Ungdataundersøkelsen beskriver at nær en av ti ungdommer i alderen 13-16 år mangler fortrolige 

venner, eller for tiden ikke har noen de kan kalle venner. Av de spurte ungdomsskoleelevene svarer 23 

% at de er mye plaget av ensomhet. Ungdommer som vokser opp i familier med dårlig råd, rapporterer 

i større grad at de mangler venner som de kan stole helt på. 

Ungdataundersøkelsen viser at de aller fleste Fauske-ungdommene i videregående skole har venner de 

kan stole på. Å ha venner betyr at man er godtatt, det markerer tilhørighet og sier noe om hvem man 

er. Det er derfor positivt når Ungdata viser at de aller fleste ungdommer har venner å være sammen 

med. Det er samtidig bekymringsfullt at hver tiende ungdom i Norge mangler venner de kan stole på og 

som de kan snakke med om alt mulig.  

De eldste ungdommene melder om at skolen er et godt sted å være – men ikke for alle. 

 

Figur 37 Prosentandel som er fornøyd med skolen de går på. Videregående. Kilde: Ungdata 

 

Mange videregående-ungdommer melder at der er fornøyd med helsa si. Egenvurdert helse er en 

viktig indikator for sykelighet og bruk av helsetjenester, og anvendes til å overvåke befolkningens 

helsestatus over tid. Her er kommunen tilnærmet likt landet for øvrig. Det er imidlertid verdt å merke 

seg at de spurte jentene er langt mindre fornøyd med egen helse enn hva guttene er.  
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Figur 38 Prosentandel som er fornøyde med helsa si. Videregående skole. Kilde: Ungdata 

 

Det er generelt større fokus på helse i dag enn tidligere, og i en del ungdomsmiljøer har det å være 

sunn blitt «in». Større kunnskap om risikofaktorer har gjort at vi i dag er mer opptatt av å forebygge 

dårlig helse. Samtidig har vi sannsynligvis blitt flinkere til å kjenne etter hvordan vi har det. 

Sammenligner vi den selvopplevde helsa opp mot selvbilde, så fremkommer det at også her er 

kjønnsforskjellene betydelige blant de spurte videregåendeungdommene; sammenlignet med guttene 

så er jentene langt mindre fornøyd med seg selv, sitt eget utseende og måten de lever livet sitt på. 

 

 

3.7 Foreldrestøtte 
Forskning viser at foreldre er de personer som har størst 

betydning for sine barn og for deres oppvekst. Det er i 

familien det legges grunnlag for primære oppdragelses- og 

danningsprosesser. Dette er med på å gjøre foreldre til 

kommunens viktigste ressurs i arbeidet med å fremme barn 

og unges helse og utvikling.  

Av normalfamiliegruppen, som utgjør 90 % av befolkningen, 
viser forskning at 10 % utvikler alvorlig normbrytende 
atferd. Når det kommer til familier i risikogruppen så regnes 
det at 25 % utvikler alvorlig normbrytende atferd, og hele 40 
% av problemgruppen. Likevel er det i normalgruppen dette 
utgjør flest tilfeller. Fordelt på 100 familier vil det statistisk 
sett være 12 barn som utvikler normbrytende atferd. Av 
disse kommer ni barn fra normalgruppen. En liten innsats 
rettet mot mange vil dermed ha større effekt enn stor 
innsats rettet mot få.  

Figur 39 Fauske kommunes foreldrestøtte-logo 
   

Tanken bak foreldrestøttesatsingen i Fauske, hvor foreldrestøtte skal tilbys til alle foreldre med barn i 
alderen 0 -20 år, handler om å fremme barns helse gjennom å øke foreldrenes kunnskap og 
kompetanse om barns helse og utvikling. Jo bedre foreldre håndterer sin rolle og sitt ansvar som 
foreldre, jo bedre (vekst-/livs-) vilkår gis barnet. Foreldrestøtte som begrep omfavner all aktivitet som 
kan knyttes til å øke denne kompetansen, enten hos foreldre direkte, eller hos foreldrestøtteaktører 
(ansatte i støtte-/hjelpetjenester, m.fl.).   
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Foreldrestøttetiltak i Fauske skal finnes som helsefremmende og forebyggende tiltak, og som 

hjelpetiltak. Satsingen skal føre til økt kompetanse også hos kommunens ansatte, så vel som hos 

frivillig sektor. Foreldrestøttearbeidet er politisk og administrativt forankret gjennom kommunens 

folkehelsearbeid og gjennom diverse politiske vedtak og dokumenter; «Fra programnotat til handling», 

«Samhandlingsplan for oppvekst og kultur 2014 - 2019». I 2018 ble foreldrestøtte en nasjonal strategi. 

I Fauske er det utviklet en lokal samhandlingsmodell; TIMS-Fauske (Tidlig Intervensjon – Målrettet 

Samhandling). Modellen trådde i kraft 2014. TIMS-teamet, kommunens tverrfaglige team har som 

formål å sikre helhetlig støtte og hjelp i samhandling rundt barn og ungdom i Fauske. 

 

År (TIMS-året går 
fra 01.09-31.08 

Nye saker 
(Gj.alder barn) 

Oppfølgingssaker 
(fra forrige periode)  
Gj.alder barn 

Avsluttede saker 

2017/2018 42 - - 

2018/2019 39 (8 år) 13 (12.4 år) 30 

Tall fra 01.09/19-
01.06/20* 

23 (8 år) 18 (10.3 år) 22 

 

Figur 40 TIMS-saker (individuell oppfølging i TIMS-team). Kilde: TIMS-teamet 

*Årets tall er ikke ferdig oppdatert. Det er foreløpige tall frem til juni. Erfaringen viser at TIMS-teamet 

ofte kontaktes mot skoleårets/barnehageårets slutt. På grunn av korona og nedstenging antar man at 

en del saker har uteblitt, dette selv om tilbudet om teams-møter har vedvart gjennom perioden 

.  

I år (2020) vil «Familiens hus» realiseres i form av nytt bygg og flere støttetjenester under samme tak. 

Familiens hus vil være primus motor for satsningen på foreldrestøtte videre fremover, så vel som på å 

gi helhetlig hjelp og støtte til barn/ungdom, foreldre og familier i kommunen.  
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3.8 Valgdeltakelse  
For at et samfunn skal fungere godt er det viktig med demokratisk medvirkning. Å påvirke og forme 

samfunnet rundt seg styrker opplevelsen av selvstendighet, som er en viktig forutsetning for god 

livskvalitet. Deltakelse ved politiske valg er en indikator for den formelle demokratiske deltakelsen. Det 

er vist at personer med høyere utdanning og inntekt har høyere valgdeltakelse. Valgdeltakelse som 

indikator forteller noe om opplevelsen av «empowerment» i befolkningen, altså opplevelsen av makt 

og myndighet til å påvirke beslutninger. 

I Fauske var det 75,4 % som stemte ved stortingsvalget 2017. Det er litt færre enn landet for øvrig, men 

mer enn fylket. Det har vært en nedgang i valgdeltakelse ved kommunevalg, men en oppgang ved 

stortingsvalg. Kommunevalg og stortingsvalg er de største arenaene for befolkningens medvirkning.  

 

 

Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg - Fauske  Kommunestyrevalg – Hele landet  

2019 63,3 %  2019 64,7 % 

2015 63,9 %  2015 60,2 % 

2011 64,7 % 2011 63,8 % 

 

Stortingsvalg - Fauske  Stortingsvalg – Hele landet  

2017 75,4 %  2017 78,3 

2013 74,8 %  2013 78,2 % 

2009 73,3  % 2009 76 % 
 

Figur 41 Valgdeltakelse i Fauske i perioden 2009 – 2019: Kilde: Valgresultat.no 
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Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
 Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Drikkevannet i Fauske er bra. Det varier hvor utsatt befolkningen i Fauske er for trafikkstøy.  

Generelt er mennesker mer aktive dersom parker, grøntområder, anlegg for rekreasjon og mosjon, 

kollektivtransport og viktige målepunkter som skoler og butikker ligger i nærheten av hjemmet eller 

arbeidsplassen. Eksempler viser at rask befolkningsvekst, urbanisering og fortetting fører til en reduksjon av 

rekreasjonsareal og nærturterreng. Rom for bevegelse bør være prioritert i nærmiljøutvikling. Dette innebærer at 

friluftsområder i nærmiljøet må prioriteres og nedbygging av lokale «100-meterskoger» forhindres. Offentlig rom 

bør stimulere til aktivitet gjennom gang- og sykkelvegnett, turstier, joggeløyper, skiløyper, utendørs 

treningsapparater eller kreativt design av offentlige steder. Det er ikke kun kvantiteten av stier, fortau og 

grøntområder som har betydning for aktivitet, men kvaliteten på disse. 

Ungdata viser at de aller fleste ungdommene lever gode og aktive liv. Samtidig er de mindre fornøyde enn fylket 

og landet for øvrig når det kommer til lokalmiljøet. Særlig dagens kollektivtilbud belyses som en negativ faktor. 

Dette gjelder for flere samfunnsgrupper. For å realisere Kommuneplanens strategier, må samspillet mellom 

kollektivtilbudet og arealbruken i kommunen bli sterkere enn i dag. Kommunen og fylkeskommunen må i 

fellesskap definere busstraseene, stoppesteder og knutepunkter som skal gi premisser for ny bebyggelse som 

bygger best mulig opp under markedet for kollektivtransporten2. På lang sikt bør kollektivtilbudet ytterligere 

styrkes gjennom areal- og tettstedsutvikling som bygger opp under kollektivtransporten.  Det bør være et 

prinsipp at boligbygging og utvikling av nye nærmiljøer skjer rundt kollektivknutepunkt. Disse knutepunktene må 

være forbundet med et omfattende og sammenhengende gang- og sykkelvegnett som gjør personbilen 

overflødig. Både kollektivtrafikk og aktiv transport bidrar til økt fysisk aktivitet og bedre bomiljø. Syklister, gående 

og brukere av andre transportformer som innebærer fysisk aktivitet bør gis høyest prioritet i utvikling og 

vedlikehold av infrastruktur.  

Kommunen har investert i en rekke skiltede tur-stier/veier og gapahuker i kommunen. Utfordringen er å holde 

stiene og turområdene vedlike slik at de oppleves som attraktive og trygge også frem i tid. En annen utfordringen 

er knyttet til å tenke helhet i arealplanleggingen. Det har blant annet ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt høyde for 

sykkelnettverk og grønne korridorer, noe som har medført konsekvenser i en del boligområder. Tap av natur er 

for kommende generasjoner en like stor trussel som klimaendringer. Ved å sikre folkehelseperspektivet tidlig i all 

samfunnsplanlegging så kan kommunen i større grad balansere fremtidige behov.  

Sosiale og kulturelle møteplasser kan oppmuntre til at folk treffes og knytter kontakt. Dersom kommunen legger 

til rette for at innbyggerne har trygge møteplasser kan man bidra til å styrke sosiale nettverk og dermed fremme 

helse. Kommunens foreldrestøttearbeid skal blant annet bidra på dette området. Frivillige aktører kan spille en 

viktig rolle i et slikt arbeid fordi de har en større rekkevidde og kan inkludere mennesker fra ulike kulturer i 

forskjellige aldersgrupper. Frivillig arbeid kan også forebygge gjennom arbeid rettet mot grupper med ulike og 

store livsutfordringer og som dermed risikerer å oppleve økt desintegrasjon fra lokalsamfunnet. Det er også viktig 

med tiltak som kan redusere barrierer for deltakelse i slike uformelle nettverk.  

Kommunen er nå i en posisjon hvor tidlig innsats/intervensjon i større grad kan realiseres. Organisatoriske grep 

er gjort, og fokus har i større grad dreid fra et behandlingsperspektiv til forebyggende og helsefremmende 

perspektiv. 

Der er i Fauske noe lavere valgdeltakelse enn landssnittet. Lav valgdeltakelse i deler av befolkningen kan føre til 

at velgergrupper faller utenfor de demokratiske prosessene. Dette kan få negative konsekvenser for legitimiteten 

til valgsystemet og lokaldemokratiet. Det er behov for å sammenstille kunnskap om hva som påvirker 

valgdeltakelsen i Fauske, særlig med tanke på region- og kommunereformen hvor avstanden mellom velger og 

politiker kan øke ytterligere. 

                                                      
2 Rapporten fra Gustav Nielsen Consulting viser til analyser rundt dette. 
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HOVEDFUNN 

 Godt drikkevann og god drikkevannsforsyning 

 Behov for oppdatering av en del reguleringsplaner 

 Økning av tungtrafikk i sentrum 

 Ungdom er signifikant mindre fornøyd med lokalmiljøet, enn landet som helhet 

 Få friluftsområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse 

 Lite/lav satsing på sykkelnettverk 

 Satsing på nærmiljøanlegg 

 Satsing på foreldrestøtte og helhetlige oppveksttjenester 

 En av ti ungdommer mangler nære venner, og 23 % av de spurte 

ungdomsskoleelevene svarer at de er mye plaget av ensomhet 

 Graden av trivsel i nærmiljøet er lavere blant de voksne innbyggerne enn blant 

den øvrige befolkningen i Nordland 

 Opplevelse av sosial støtte er god blant innbyggere 18+ 

 Økt fokus på tverrfaglige/helhetlige tjenester 

 Noe lav valgdeltakelse 
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KAPITTEL 4: 

SKADER OG ULYKKER 
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4 Skader og ulykker 
Dødelighet som følge av ulykker har blitt betydelig redusert de siste tiårene. Nedgangen har vært 

særlig markant hos barn, ungdom og unge voksne. Til tross for en betydelig nedgang i dødelighet som 

følge av ulykker, er skader og ulykker fremdeles en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som 

følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår.  

De fleste skader og dødsulykker skjer i hjemmet og på fritiden, og det er derfor et betydelig potensial 

for forebygging av skader og ulykker. Skader og ulykker med personskader tar relativt mange unge liv, 

og er den største dødsårsaken for personer under 45 år. 34 prosent av alle dødsfall hos norske barn i 

alderen 1 – 14 år skyldes ulykker. Oversikt over hvor og når ulykker inntreffer kan bidra til økt 

oppmerksomhet på forebygging og større treffsikkerhet i tiltaksarbeidet. En rekke studier har dessuten 

funnet at det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk posisjon og ulykkesskader. Nasjonalt 

folkehelseinstitutt (FHI) viser i sin rapport ‘Sosioøkonomiske forskjeller i ulykkesskader’ til en tydelig 

sammenheng mellom utdanningsnivå og dødelighet ved ulykker. Personer med lavere utdanningsnivå 

er også mer utsatt for ikke-dødelige skader. 

Forebygging av ulykker og skader er et felt som ikke er underlagt ett ansvarsområde, men som mange 

aktører i kommunen har et ansvar for. Tverrsektorielt arbeid fremheves derfor som avgjørende. 

 

4.1 Personskader 
Hos ungdom og unge menn er det særlig trafikkulykker som fører til redusert helse og tapte liv. Hos 

eldre er hoftebrudd alvorlig fordi det kan medføre nedsatt funksjonsevne og behov for hjelp, og 

dermed redusert livskvalitet. I følge Skadeforebyggende forum topper Norge statistikken når det 

gjelder hoftebrudd. Hoftebrudd har store konsekvenser for den enkelte, for deres pårørende og bruk 

av store samfunnsressurser. Forskning viser at de som får et hoftebrudd har store smerter og lidelser 

og 1/3 dør innen et år etter ulykken. Mange som rammes får heller ikke tilbake sitt tidligere 

funksjonsnivå og får sterkt redusert livskvalitet. Det er vanskelig å dokumentere hva ulykker koster 

samfunnet i personlig lidelse og faktiske kostnader, men det finnes tall som anslår kostnader på min. 

50 milliarder per år. Et hoftebrudd koster i gjennomsnitt ca. 500 000 kroner i rehabilitering for 

helseforetak og kommune det første året og store deler av dette belastes av den lokale helse og 

omsorgstjenestens budsjetter.  

Befolkningens bruk av sykehustjenester er en indikator på både helsetjenester og helsetilstand i 

kommunen. Selv om sykehusbehandlede personskader viser kun omfanget av de alvorligste skadene, 

kan det likevel gi verdifull informasjon om problematikken rundt utbredelse av sykdom og 

bakenforliggende risikofaktorer.   

For kommunen viser utviklingen en nedgang i alvorlige skadetilfeller siste tiåret, og er nå tilsvarende 

for resten av fylket samtidig som det fortsatt er over landsgjennomsnittet.   
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Figur 42 Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år. Kilde: 
Kommunehelsas statistikkbank 

 

4.1.1 Hoftebrudd 
Hoftebrudd er spesielt alvorlig blant eldre, fordi det kan medføre redusert funksjonsevne, behov for 

hjelp og redusert livskvalitet. Fall er den hyppigste årsaken til hoftebrudd hos eldre og 75 % av 

bruddene skjer hos hjemmeboende eldre.  

Bivirkninger av legemiddelbruk, dårligere balanse og svekket muskulatur er faktorer som bidrar til 

fallulykker med hoftebrudd som konsekvens. Forekomst av fall varierer også med ytre faktorer som is 

og glatte veier, dårlig fottøy, løse tepper og dårlig belysning. 

For Fauske kommune viser tallene at det er en noe høyere bruk av spesialisthelsetjenesten i 

forbindelse med hoftebrudd enn landet og fylket for øvrig. Det er derfor rimelig å anta at bruken av 

primærhelsetjenester i kommunen knyttet til hoftebrudd også er tilsvarende høyere. Tendensen tyder 

dessuten på et negativt utviklingstrekk med en økende andel hoftebrudd i kommunen det siste tiåret.  
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Figur 43 Antall hoftebrudd per 1000 innbyggere per år. Kilde: FHI 

 

4.2 Trafikkskader og dødsfall 
Trafikksikkerhet og folkehelse henger nært sammen i et lokalmiljø, og vil ofte handle om følelsen av å 

kunne ferdes trygt innenfor egen kommune. Dette gjelder om at man enten ferdes der selv, sender 

barna sine til skole eller til ulike fritidsaktiviteter. Det er uavhengig om man går, sykler, bruker rullestol 

eller ferdes rundt i kommunen i et kjøretøy. 

Trafikkulykker vurderes som et betydelig folkehelseproblem på tross av en markant reduksjon av antallet 

alvorlige trafikkulykker siden 1970. Det er spesielt for unge mennesker at trafikkulykker utgjør en viktig 

årsak til tidlig død, helsetap og redusert livskvalitet. Regjeringen vil i tråd med Folkehelsemeldingen - 

Mestring og muligheter (2014-2015), forsterke det tversektorielle samarbeidet for å forebygge ulykker. 

Det er viktig at kommunen integrerer det ulykkesforebyggende arbeidet generelt, og 

trafikksikkerhetsarbeidet spesielt i sitt folkehelsearbeid. 

I perioden 2000-2009 var det totalt 139 registrerte trafikkulykker i Fauske kommune. For tidsrommet 

2010 -2019, var tilsvarende tall 70 ulykker, som er en nedgang på 50 prosent. Antallet trafikkulykker i 

kommunen har dermed gått drastisk ned de siste ti årene, og dette er helt i tråd med utviklingen ellers i 

landet. Tallene for Fauske i siste periode har for øvrig stor variasjon fra år til år, slik at å sammenligne 

statistikk eller tolke tallene her er ikke forsvarlig da grunnlaget er for svakt. 
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Figur 44 Antall trafikkulykker og antall skadde i Fauske kommune. Kilde: Vegvesen.no 

 

 

4.2.1 Trafikksikker kommune 
Trafikksikkerhetsarbeid er en viktig del av det forebyggende folkehelsearbeidet i lokalmiljøet, som 

berører alle kommunens innbyggere. Kommunen har et stort ansvar for å forebygge ulykker. 

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid anses som avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall 

drepte og hardt skadde i trafikken. Fauske kommune er nå godt i gang med prosessen med å bli 

godkjent som trafikksikker kommune. Ordningen skal bidra til at kommunen har et systematisk arbeid 

for et tryggere lokalmiljø. Godkjenning som trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel for de 

kommunene som arbeider langsiktig og systematisk med trafikksikkerhet. 

I Fauske er alle barnehager godkjent som trafikksikre. Det jobbes nå for at skolene i Fauske også 

kvalifiserer som trafikksikre. I dette arbeidet skal skolene levere rutiner og opplegg for å ivareta god 

trafikksikkerhet, både når det kommer til aktiviteter i og utenfor skolens regi. Det vil bli utarbeidet en 

egen årsplan med fokus på trafikksikkerhet. 
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Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Samlet sett har det vært en reduksjon i skader og ulykker det siste tiåret, noe som er tilsvarende for 

utviklingen på landsbasis. Et unntak er hoftebrudd, der det har vært en økning siden 2010 med 2,4 

tilfeller per 1000 innbyggere og ligger over landssnittet på 1,9. Hoftebrudd har store konsekvenser for 

den enkelte og deres pårørende, og i tillegg kommer de økonomiske kostnadene for samfunnet. 

Til tross for en nedgang i skader og ulykker, er det fortsatt en stor utfordring for folkehelsen å få 

tallene ytterligere ned. Forebyggende tiltak og bedre kunnskap om hvorfor skader oppstår, er derfor 

viktig for å minske omfanget og belastningene.  

Fauske kommune jobber for å bli godkjent som trafikksikker kommunen høsten 2020. Dette er viktig 

for å bli prioritert innenfor trafikksikkerhetsmidler fra Nordland fylkeskommune, som igjen kan bidra til 

å økt trafikksikkerheten for innbyggerne våre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDFUNN 

 Nedgang i alvorlige skadetilfeller 

 Nedgang i antall trafikkulykker  

 Økende andel hoftebrudd 

 Fokus på å kvalifiseres som trafikksikker kommune (2020) 
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5 Helserelatert atferd 
Dette kapittelet omhandler fysisk aktivitet og kosthold, samt bruk av snus og alkohol. Helseatferd og 

levevaner som røyking, fysisk aktivitet, kosthold og alkohol har innvirkning på en rekke sykdommer og 

lidelser. Dette er ikke bare resultat av individuelle valg – det er nødvendig å skape samfunnsmessige 

rammer for god helse gjennom ulike virkemidler som tilgangsreguleringer og tilrettelegginger 

Med helserelatert atferd menes atferd som har vist seg å ha innvirkning på et helseutfall.  

 

5.1 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet er definert som all kroppslig bevegelse som er utført av skjelettmuskulatur, og som 

resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivå. Fysisk aktivitet blir ofte delt inn i lett, 

moderat og hard fysisk aktivitet, etter hvor stor energiomsetning aktiviteten krever. Det er i dag godt 

dokumentert at fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og kan medvirker til forebygging og 

behandling av over 30 ulike sykdommer og tilstander (Folkehelserapporten, FHI 2019). 

Når det kommer til ukentlig aktivitet og trening ligger Fauske-ungdommen likt med landet som helhet.  

 

Figur 45 Hvor ofte Fauske-ungdommen trener. Kilde: Ungdata 2019 

 

Vi skiller oss derimot ut når det kommer til hvor fornøyde vi er med egen helse. I følge Ungdata 

rapporterer 65 % at de er fornøyde, kontra 70 % på nasjonalt nivå. Fauske-jentene rapporterer å være 

langt mindre fornøyd med egen helse enn hva guttene er. 

Vi har pr i dag ikke oversikt over den øvrige befolkninga på dette området. 

 

 



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 75 

 

5.2 Røykevaner og snusbruk 
Røyking er ansett å være en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Omtrent 

halvparten av de som røyker daglig over mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I tillegg 

rammes mange av sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet. Studier viser 

at de som røyker daglig, i snitt dør 10 år tidligere enn ikke-røykere, og at 25 prosent av dagligrøykerne, 

dør 20-25 år tidligere enn gjennomsnittlig levealder for ikke-røykere.  

Det er en markant sosial gradient for dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto høyere andel 

dagligrøykere. Det er en stor utfordring i folkehelsearbeidet å redusere denne forskjellen. Andelen 

røykere i befolkningen er på vei ned, men blant ungdom og unge voksne ser det ut til at snus har 

overtatt noe for røyking. Snus er kanskje ikke like helseskadelig som sigaretter, men er svært 

avhengighetsskapende og inneholder helseskadelige og kreftfremkallende stoffer. 

Ungdata viser at det er få som røyker daglig og det er heller ikke så mange som røyker ukentlig. Nesten 

syv av ti elever på videregående skole sier at de aldri har røykt og bare noen få prosent sier de røyker 

daglig. På videregående er det imidlertid flere som bruker snus og på slutten av videregående sier 32 

prosent av guttene og 15 prosent av jentene at de snuser daglig eller ukentlig. 

 

 

5.3 Kosthold 
Kosthold er viktig både når det gjelder å forebygge sykdom og fremme god helse. Helsedirektoratets 

rapport ‘Utviklingen i norsk kosthold 2014’ viser flere positive utviklingstrekk i det norske kostholdet. 

Spesielt har forbruket av grønnsaker og frukt økt betydelig over tid, og forbruket av sukker har gått ned 

de siste ti årene. 

 

5.3.1 Ernæring i skole og barnehage   
Barnehage: Næringsrik mat tidlig i barneårene har stor betydning og konsekvenser for helse på kort og 

lang sikt. Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold i løpet 

av en dag, og det er i barneårene grunnlaget for gode kostvaner og matglede utvikles.  

Over de siste årene har barnehagene i Fauske blitt veldig bevisste og skaffet seg kunnskap om 

kosthold. Dette gjelder alle barnehagene i kommunen, både private og kommunale. Gjennom felles 

møter for styrerne i barnehagene har det vært mulig å dele informasjon, erfaringer og tips til 

næringsrike måltider, hvordan man skaper god fellesskapsopplevelse til måltidene og hvordan det kan 

legges til rette for barns medvirkning. Det finnes også gode kilder og veiledning med tips og råd til 

hvordan ernæring i barnehagene kan gis et løft. Ved at alle barnehagene er godkjent som 

Helsefremmende barnehager bidrar det til at hosthold settes i system og følges opp gjennom året. Ved 

et godt samarbeid med både Nordland fylkeskommune og Helse- og miljøtilsyn Salten har barnehagene 

tilgang på god veiledning og oppdatert informasjon. Man opplever også at leverandører av mat til 

barnehagene kan bidra med gode råd og veiledning til kvalitetsprodukter som passer med 

kostholdsrådene. De er også lydhøre i forhold til barnehagenes tilbakemeldinger på den maten de 

tilbyr gjennom avtalene våre. 

Gjennom Foreldreundersøkelsen viser de siste tre årene en svak tendens til at foreldrene stadig blir 

mer fornøyd med mattilbudet (Foreldreundersøkelsen er en tilfredshetsundersøkelse på en skala fra 1 
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til 5 der 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd 2017: 4,1, 2018: 4,2, 2019: 4,3). 

Foreldreundersøkelsen gjennomføres hvert år og resultatene for gjelder alle barnehagene i Fauske. 

I tillegg til å ha bevissthet på ernæring og kosthold i det daglige, har barnehagene gjennomført kurs i 

bålfyring og bålmat under Folkehelseuka i både 2018 og 2019. Dette er en måte å fokusere på sunn og 

god mat i andre omgivelser enn inne i barnehagene. Disse kursene er gjennomført i samarbeid med 

støtte fra folkehelsemidler og fagkompetansen til Salten friluftsråd.  

Skole: Barn og unge tilbringer mange timer på skolen hver dag. Et sunt skolemåltid og gode rammer 

rundt måltidet kan fremme helse og trivsel på skolen. Lov om folkehelsearbeid fremhever skolen som 

en viktig arena for det forebyggende folkehelsearbeidet. Elevenes rett til et fysisk og psykososial miljø 

som fremmer helse, er forankret både i Opplæringsloven og forskrift om miljørettet helsevern i skoler 

og barnehager. Det foreligger en Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen 

(Helsedirektoratet). For å oppfylle kriteriene for helsefremmende skole må nasjonale retningslinjer for 

skolemåltid følges. Retningslinjen sier blant annet at elevene bør tilbys ordninger som sikrer tilgang til 

frukt/grønt og melkeprodukter daglig. I tillegg anbefales det tilrettelegging for matinntak med 3-4 

timers mellomrom gode fysiske rammer for å sikre sosialt samvær og matglede. Det er behov for å 

sette av minimum 20 minutter til å spise, slik at alle får mulighet til å spise i ro og til de er mette. Tid til 

håndvask, og til å finne frem mat og rydde etter seg, bør komme i tillegg til minimum 20 minutter 

spisetid. Elevene bør ha lett tilgang til kaldt drikkevann.  

 

Figur 46 Ungdomsskoleelevers matvaner på skolen. Kilde: Ungdata 2019 

 

Det foreligger ingen lokal empiri i forhold til tendenser på matpakker. Erfaringstall nasjonalt viser 

likevel at jo eldre elevene blir, jo færre har med seg matpakke. Det foreligger nyere forskning på 

innvandrerfamilier og matpakken3. Undersøkelsen viser til at matpakken er avhengig av økonomiske 

ressurser, og legger belastninger på lavinntektsfamilier. En forskningsrapport fra universitetet i Agder 

viser også til at det faktisk for første gang viser at et gratis skolemåltid i henhold til de norske 

kostrådene, virker sosialt utjevnende ved at elever med lavt utdannede foreldre spiser sunnere. 

                                                      
3 Silje Elisabeth Skuland; 2019 (Packed Lunch Poverty: Immigrant Families’ Struggles to Include Themselves in 

Norwegian Food Culture). 
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Når det kommer til kosthold i videregående skole så viser Ungdata-undersøkelsen at det er stor 

variasjon i ungdoms kosthold. For eksempel spiser en av tre ungdommer frukt og grønt hver dag, 

samtidig som en god del sjelden får i seg slike matvarer. Flertallet av ungdom spiser fisk til middag eller 

som pålegg minst en gang i uka. Det samme gjelder kjøttdeigbaserte produkter, som pølser og 

hamburgere. De fleste spiser godteri eller snacks hver uke, men det er få som gjør dette mange ganger 

i uka. Det er noen flere jenter enn gutter som jevnlig spiser godteri. 

 

Figur 47 Andel vgs-elever som spiser frukt og bær minst fire ganger i uka 

 

På tross av flere positive utviklingstrekk i matvareforbruket de siste årene, har kostholdet i Norge 

fortsatt klare ernæringsmessige svakheter som øker risikoen for utvikling av ikke-smittsomme 

sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes. De største ernæringsmessige 

utfordringene i tiden framover er å øke inntak av grønnsaker, grove kornprodukter og fisk og redusere 

inntak av mettet fett, salt og sukker. Hadde hele befolkningen fulgt kostrådene fra myndighetene, ville 

det medføre en stor økonomisk gevinst for samfunnet og ikke minst en vesentlig helse-gevinst for 

befolkningen.  

 

 

5.4 Alkohol og andre rusmidler 
Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Samtidig er alkohol- og narkotikabruk blant de 

største risikofaktorene for helsetap og tidlig død. Et lavere forbruk av alkohol og narkotika kan derfor 

bidra til en vesentlig folkehelsegevinst. I tillegg kan det bidra til at sosial ulikhet i helse blir utjevnet, 

fordi det er særlig grupper med lavere utdanning og dårligere økonomi som er utsatt for de negative 

konsekvensene av et slikt forbruk.  

Alkoholbruk kan sees i sammenheng med flere sosiale og helsemessige konsekvenser som skader, 

ulykker, sykdommer og psykiske vansker. Det samlede alkoholforbruket hos innbyggerne er en viktig 

faktor for alkoholrelaterte skader og sykdommer. Dersom det samlede forbruket i samfunnet øker, vil 

både andelen storforbrukere og andelen som ligger nært opp mot et helseskadelig forbruk øke. Størst 

risiko er det for personer med stort inntak over tid, eller stort samtidig inntak når en først drikker. 

Blant annet er risikoen høy for kroniske sykdommer hos storforbrukerne, dette gjelder også selv om 

drikkingen ikke fører til synlig beruselse. Det er mengden alkohol som inntas som fører til risiko. 

Dessuten øker sannsynligheten for vold og ulykker ved stort samtidig inntak, uten at det er et 

storforbruk hos den enkelte (FHI). 

Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges bruk av alkohol 

flatet ut, og fra årtusenskiftet vist en tydelig nedgang. Likevel er det fremdeles mange unge som 

drikker alkohol, og da særlig i den siste delen av tenårene. 
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Statistikk viser at flere Fauske-ungdom som har vært berustet på alkohol enn landet som helhet, og at 

bruken av alkohol øker kraftig i løpet av videregående. Samtidig viser tidstrenden i Fauske viser at 

prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært tydelig beruset siste år har gått fra 19 % i 2013 og 

2016, til 16 % i 2019 (Kilde: Ungdata).  

 

 

Figur 48 Nasjonale tall: Prosentandel av gutter og jenter som har vært beruset på alkohol. Kilde: Ungdata 2019 

 

 

Figur 49 Prosentandel som har vært tydelig beruset siste år. Vidergåendeelever. Kilde: Ungdata 
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For den voksne andelen av befolkningen ligger den nasjonale drikkefrekvensen på opp mot en gang i 

uken i snitt, selv om flertallet drikker sjeldnere enn det. Underkant av 20 prosent har oppgitt at de 

drikker mer enn 6 alkoholenheter minst en gang i måneden.  

Det utarbeides dessverre ikke statistikk om alkoholforbruk hos voksne for kommunene, men det 

registreres antall liter ren alkohol omsatt i dagligvarebutikk og Vinmonopol. Tallene i seg selv gir ikke 

det hele bildet på alkoholforbruket, men er en indikator på forbruk. Ut fra disse tallene, ligger 

alkoholomsetningen i Fauske generelt over både fylkes- og landsgjennomsnitt. Det gjøres oppmerksom 

på at Fauske kan ha en betydelig handelslekkasje fra andre, nærliggende kommuner uten Vinmonopol 

som kan gi utslag på denne statistikken.  

I Fauske kommune er det fokus på ansvarlig alkoholhåndtering, og en del av det forebyggende arbeidet 

innebærer blant annet tilrettelegging av alkoholfrie møteplasser. 

 

 
Figur 50 Antall liter ren alkohol omsatt i dagligvarebutikker og på Vinmonopol per person 15 år og eldre, per år. Kilde: FHI 

 

Spørreundersøkelser i befolkningen viser at menn i gjennomsnitt drikker omtrent dobbelt så mye som 

kvinner, og de drikker seg oftere beruset. I løpet av de siste 10-15 årene har omfanget av alkoholbruk 

og alkoholberuselse blant norske tenåringer gått ned. I europeisk sammenheng har Norge en svært 

restriktiv alkoholpolitikk med svært høye alkoholavgifter, og betydelige begrensninger i 

tilgjengeligheten av alkohol gjennom Vinmonopolordningen og restriksjoner på salgs- og skjenketider. 

Totalkonsumet av alkohol i befolkningen henger nært sammen med andelen som har et risikofylt høyt 

konsum og med omfanget av alkoholrelaterte problemer. De mest effektive tiltakene for å begrense 

alkoholkonsumet og skadeomfanget er høye alkoholpriser og tilgjengelighetsbegrensninger 

(Folkehelserapporten, FHI 2019). 
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5.5 Bruk av andre rusmidler 
For den voksne delen av befolkningen ligger landsgjennomsnittet for bruk av cannabis (hasj, 

marihuana) på omlag 4 prosent de siste 12 månedene. Bruken er høyest blant ungdom og unge 

voksne, og gutter bruker cannabis oftere enn jenter. Det største folkehelseproblemet knyttet til 

cannabis er trafikkskader.  

Tallmaterialet for Fauske kommune er fra undersøkelse gjort blant ungdomsskoleelever. Det tyder på 

en stor variasjon i bruken de siste årene, men ved siste undersøkelse i 2019 var tallene for Fauske 

tilsvarende lands- og fylkesnivået.  

 

Figur 51 Prosentandel av ungdomsskoleelever som har brukt hasj eller marihuana siste 12 mnd. Kilde: Ungdata 

 

Ungdata viser at i overkant av en av ti elever på videregående har erfaringer med hasj og marihuana. 

Bruken av hasj øker betydelig fra VG1 til VG3. Fra 2015 har det vært en markert økning i hasjbruk blant 

gutter. Det er en betydelig kjønnsforskjell i bruken av hasj, hvor gutter bruker det mer enn jenter. 

Kjønnsforskjellen ser også ut til å øke i løpet av videregående. Siden 2015 har det vært en liten økning i 

andelen som har blitt tilbudt hasj. Dette gjelder for begge kjønn, og øker i løpet av videregående. 

Samtidig er det en god del flere som blir tilbudt stoffet enn som selv har prøvd det.  

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

2013 2016 2019

A
n

ta
ll

År

Norge Fauske



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 81 

Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
 Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Helserelatert atferd gjenspeiler både miljø og levekår og personlige valg. Forskning viser at grupper 

med lengre utdanning og høyere inntekt har i snitt levevaner som gjør at de kommer helsemessig 

bedre ut enn de med lavere utdanning og inntekt. Fysisk aktivitet forebygger blant annet type 2 

diabetes, hjerte-karsykdommer, muskel-skjelettplager og enkelte former for kreft. 

Det er mange positive helseeffekter forbundet med jevnlig fysisk aktivitet. Det gir økt overskudd, virker 

positivt på humøret, gir mulighet til sosialt samvær og beskytter mot sykdommer. Fysisk aktivitet 

omfatter alle aktiviteter som innebærer at man beveger seg i hverdagen og bruker kroppen, for 

eksempel lek, friluftsliv, idrett, mosjon, trening, kroppsøving, fysisk arbeid, gange, løping eller sykling. 

Regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig for normal vekst og utvikling. Det virker 

også positivt på den psykiske helsen, konsentrasjon og læring. Regelmessig fysisk aktivitet i 

ungdomsårene ser også ut til å være viktig for å skape gode vaner for resten av livet.  

Større autonomi fra foreldre og bedre tilgang til penger, gjør at ungdom har mer kontroll over eget 

kosthold enn da de var barn. Fristelsene er store og for mange er det lett å velge usunne drikke- og 

matvarer.  

Alkohol har store negative konsekvenser for samfunnet og forårsaker betydelige helsemessige skader. 

Alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår i befolkningen, og er i tillegg 

årsak til sosiale problemer og skader for andre enn brukeren selv. Sammenhengen mellom beruselse 

og skadevirkninger er særlig tydelig når det gjelder vold, trafikkskader og andre ulykker. Samtidig er det 

slik at store deler av skadeomfanget, og det som påfører samfunnet de største kostnadene, er knyttet 

til et relativt moderat/lavt. 

HOVEDFUNN 

 Fauske-ungdommen ligger likt med landet som helhet når det kommer til 

ukentlig aktivitet og trening 

 Ungdommen er noe mindre fornøyd med egen helse (enn 

landsgjennomsnittet) 

 Barnehagene har god kunnskap om kosthold og helsefremming 

 66 % av ungdomsskoleelevene spiser hver dag skolemat som de har med seg 

hjemmefra 

 Bare en av tre videregåendeelver spiser frukt og grønt hver dag, og en god del 

får sjelden i seg slike matvarer. 

 Bruken av alkohol øker kraftig i løpet av videregående. 

 Ungdommens bruk av andre rusmidler skiller seg ikke ut fra fylkes-

/landsgjennomsnitt 
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6 Helsetilstand 
Helsetilstanden i kommunen kan på sett og vis beskrives som konsekvensen av en rekke årsaker 

innenfor de øvrige fem kapitlene i dokumentet. I dette kapittelet blir helse, sykdom og legemiddelbruk 

kartlagt. Statistikkbanken til Folkehelseinstituttet er en viktig kilde for data på bruk av helsetjenester 

og legemidler. 

De sykdommene som koster samfunnet mest i form av blant annet belastning på helse- og 

omsorgssektoren, sykefravær og redusert deltakelse i arbeidslivet, tapte liv og ikke-dødelig helsetap er 

de såkalte ikke-smittsomme sykdommene. Samtidig er dette sykdommer som i stor grad kan 

forebygges. Dette krever at vi kjenner hvilke forhold som påvirker disse sykdommene. Det er også godt 

dokumentert at det er en sosial ulikhet i alle disse sykdommene, også når det gjelder 

påvirkningsfaktorene for disse sykdommene. (Kilde: 4) 

Hjerte- og karsykdommer, kreft, kols og diabetes står for to av tre dødsfall i Norge, og utgjør en stor 

andel av konsultasjonene i helsetjenesten. Generelt kan man si at det har vært en økning i forekomst i 

disse sykdommene, men at dødeligheten har gått ned og folk lever lenger med disse sykdommene. 

 

 

Figur 52 Antall unike personer, 0-74 år og 15-29 år, i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. Kilde: 
FHI 
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6.1 Hjerte- og karsykdommer 
Hjerte- og karsykdommene omfatter hjerteinfarkt, hjertekrampe (angina pectoris), hjertesvikt, 

hjerneslag og andre sykdommer i hjertet og blodårer. Sykdommene skyldes arvelige faktorer i samspill 

med miljøfaktorer som røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå og diabetes. I den delen av 

befolkningen som har lav utdannelse og/eller lav inntekt, er hjerte- og kardødeligheten samlet sett 

høyere enn blant de som har høyskole- og universitetsutdannelse. Jo høyere inntekt og utdanning, jo 

lavere er dødeligheten av hjerte- og karsykdommer.  

Datagrunnlaget for hjerte-/karsykdom per 2020 viser at Fauske kommune ligger signifikant dårligere an 

enn resten av landet. Dette er en negativ utvikling sammenlignet med årene før, der tallene var 

tilsvarende eller bedre enn landsgjennomsnittet. 

 
Figur 53 Antall unike personer med hjerte- og kardiagnose innl. sykehus, per 1000 innbyggere. Kilde: FHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

2015 2016 2017 2018 2019 2020

A
n

ta
ll 

p
er

 1
0

0
0

 in
n

b
yg

ge
re

År

Norge Fauske Nordland



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 85 

6.2 Diabetes 
Diabetes er en av de store folkesykdommene, og er forbundet med alvorlige komplikasjoner. Det 

anslås at totalt 190 000 nordmenn har diagnostisert type 2-diabetes. Forekomsten av type 2-diabetes 

er betydelig hyppigere enn type 1-diabetes. Personer med type 1- og type 2-diabetes har økt 

dødelighet og risiko for senkomplikasjoner fra hjerte- og karsystemet, nyrer, øyne og nerver.  

Diabetes type 2 har en arvelig komponent, men overvekt, røyking og mangel på fysisk aktivitet spiller 

også en viktig rolle. Det er også sosioøkonomiske og geografiske forskjeller i forekomst av diabetes 

type 2. 

 

Behandling av sykdommen varierer. Riktig kosthold, mosjon og vektreduksjon kan for noen 

normalisere blodsukkeret og holde sykdommen under kontroll, men om lag 70 % av pasientene må 

behandles med blodsukkersenkende legemidler. Bruk av legemidler til behandling av type 2-diabetes 

kan brukes som indikator på forekomsten av type 2-diabetes i befolkningen. Brukere defineres som 

personer som i løpet av året har hentet ut minst én resept i apotek for behandling av diabetes type 2.  

 

Figur 54 Brukere av legemidler forskrevet på resept til behandling av type 2-diabetes i aldersgruppen 30-74 år. 
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6.3 Kols og astma 
Over 200 000 nordmenn har trolig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), av disse har mer enn 

halvparten diagnosen uten å vite om det. Forekomsten er økende, særlig blant kvinner. Hovedårsaken 

er røyking, men arbeidsmiljø og arvelige egenskaper spiller også en rolle 

Personer med grunnskoleutdanning har tre ganger høyere risiko for KOLS enn personer med 

universitetsutdanning. Dette gjelder også når en tar hensyn til røykevaner og yrke. En kjenner ikke de 

underliggende årsakene, men forhold gjennom hele livet kan ha betydning. Faktorer i søkelyset er 

blant annet fødselsvekt og luftveisinfeksjoner i barndommen og miljøfaktorer som kosthold, 

luftforurensing og boligstandard gjennom livsløpet. Slike faktorer varierer med sosioøkonomisk status. 

For kols og astma sett under ett, tas det utgangspunkt i legemiddelbruken for disse sykdommene. 

Legemiddelbruk kan ikke betraktes som synonymt med sykdomsforekomst, men kan være en indikator 

på sykdomsforekomst i befolkningen. Fauske ligger her noe høyere i forhold til resten av fylket og 

landet.  

 

Figur 55 Brukere av legemidler KOLS og astma, 45-74 år. Kilde: FHI 
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Om en tar utgangspunkt i sykehusinnleggelser grunnet KOLS, er tallene noe lavere for Fauske 

kommune og omtrent på landsgjennomsnittet.  Sykehusinnleggelse i seg selv gir ikke et fullstendig 

bilde for tilstanden i kommunen, men er en av flere indikatorer for helsetilstand i befolkningen. 

Sykehusinnleggelser kan også være en indikator på potensialet for forebyggende innsats. Høyere tall 

kan være et tegn på bedre diagnostikk og oppfølging av denne pasientgruppen ettersom mange 

pasienter med KOLS ikke har fått diagnosen.  

 

 

 

Figur 56: Antall pasienter innlagt i somatiske sykehus på grunn av KOLS per 1000 innbyggere per år. Kilde: FHI 
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6.4 Kreft 
Kreftforekomsten har økt de siste 50 årene. Kreftdødeligheten har derimot endret seg lite fra 1950 til i 

dag - når vi ser på antall dødsfall per 100 000 innbyggere og korrigerer for økt levealder. Det er 

imidlertid større sosioøkonomiske forskjeller i kreftdødelighet i dag enn for 40 år siden, særlig gjelder 

det lungekreft.  

 

Figur 57: Nye tilfeller av kreft per 100 000 innbyggere per år. Statistikken viser 10 års gjennomsnitt, 2008-2017. Kilde: FHI 
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6.5 Muskel- og skjelettplager 
Muskel- og skjelettplager er den hyppigste diagnosen for sykefravær, og står for om lag 1/3 av alt 

legemeldt sykefravær. Muskel- og skjelettsykdommer er den vanligste årsaken til sykefravær og 

uføretrygd samlet sett (nasjonale tall). Smertetilstander i rygg og nakke er også den ledende årsaken til 

ikke-dødelig helsetap og samlet sykdomsbyrde i Norge. Vi er dessuten på verdenstoppen når det 

gjelder hoftebrudd hos kvinner (Folkehelseinstituttet, 2018). Samlet sett er muskel- og 

skjelettsykdommer den diagnosegruppen som plager flest og koster mest. Dette er plager som øker 

med alder, og som generelt er økende i befolkningen. For Fauske viser tallene at kommunen ligger 

signifikant dårligere an her enn landet som helhet. 

 

Figur 58: Antall unike personer i kontakt med fastlege eller legevakt (for muskel- og skjelettrelaterte 
plager/sykdomsdiagnoser inkluderes også kontakt med fysioterapeut og kiropraktor) per 1000 innbyggere per år. 3 års 
gjennomsnitt. Kilde: FHI 
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6.6 Tannhelse 
De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen. Flere barn og unge har ingen eller få 

hull i tennene. Blant voksne og eldre er det flere som har egne tenner i behold, og som klarer seg uten 

protese. Men fortsatt varierer tannhelsen med alder, økonomi, hvor i landet man bor og om man 

tilhører en utsatt gruppe eller ikke. Tallene fra Norgeshelsa viser at prosentandelen med friske tenner 

blant 5 og 12 åringer har økt i Norge siden 2005. 

Barna i Fauske i aldersgruppen 5-12 år, har bedre tannhelse enn gjennomsnittet i Nordland fylke. 

Derimot er det for 18-åringene litt flere hull enn ellers i fylket. Aldersgruppen 12-18 år er samtidig en 

utfordring i hele Nordland i forhold til å beholde en tannhelse som er bedre enn landsgjennomsnittet. 

Der 12-åringer i Nordland har bedre tannhelse enn landsgjennomsnittet, skjer det en utvikling mellom 

12 til 18 år i fylket, som fører til dårligere tannhelse for 18-åringene sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. Dette er det fokus på i tannhelsetjenesten. 

 

Figur 59: Prosentdel tenner uten karieserfaring i 2019 «Null hull». Kilde: NFK 
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6.7 Legemiddelbruk 
Legemiddelbruk kan ikke sees på som synonymt med sykdomsforekomst, men kan likevel være en 

indikator på forekomst av enkelte sykdommer. Bruk av legemidler kan gi innsikt i problematikken rundt 

utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra med verdifull informasjon 

for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Statistikk over legemiddelbruk viser at Fauskes 

innbyggere jevnt over plasserer seg på fylkes- og landsgjennomsnitt, men der bruken av midler ved 

psykiske lidelser, inkludert ADHD- midler, utmerker seg i negativ retning. Bruken av allergimidler er 

derimot noe lavere enn ellers i landet.  

 

 

Figur 60:  Prosentandel som bruker reseptfrie medikamenter ukentlig eller daglig 

 

 

 

 

 

Figur 61: Brukere av legemidler forskrevet på resept til personer i aldersgruppen 0-74 år og som i løpet av året har hentet 
ut minst én resept i apotek. Gjennomsnitt for 2016-2018. Kilde: FHI 
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6.8 Psykiske symptomer og lidelser 
Psykiske symptomer og lidelser er basert på tall fra primærhelsetjenesten. Disse dataene omfatter 

flere indikatorer. Beskrivelsen av dataene vil derfor gjelde flere sykdomsgrupper. Det antas at tallene 

påvirkes av legenes diagnostiseringspraksis.  

Det er vanlig å skille mellom psykiske plager (symptomer) og psykiske lidelser (diagnoser). Psykiske 

plager er mentale vansker som nettopp er plagsomme, men ikke i så stor grad at de kan betegnes som 

diagnoser. Alle mennesker vil fra tid til annen kunne ha slike plager, for eksempel engstelse eller 

søvnløshet. Psykiske lidelser brukes når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt, enten det er for 

spiseforstyrrelse eller depresjon.  

De siste årene har man sett en økning i andelen unge som rapporterer om lettere psykiske helseplager 

i spørreundersøkelser. Noen mener at økt individualisering i samfunnet og et sterkere prestasjonspress 

i for eksempel skolen, har bidratt til denne utviklingen. Andre mener at økningen kan skyldes større 

åpenhet og oppmerksomhet om denne typen plager. Her gir forskningen ingen klare svar. Det vi 

derimot vet er at depresjons- og angstsymptomer er de vanligste plagene blant ungdom. Jenter er mer 

plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad av sosial støtte 

øker risikoen for slike plager. Flere undersøkelser viser også en klar sammenheng mellom mobbing og 

dårlig psykisk helse. 

Tall viser at Fauske ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet når det kommer til psykiske 

symptomer/lidelser for aldersgruppen 15-29 år. Bruken av legemidler for psykiske lidelser er også tatt 

med i kunnskapsgrunnlaget som en indikator på den psykiske helsen i kommunen.  

 

 

Figur 62: Prosentandel som er mye plaget av depressive symptomer blant gutter og jenter på ulike klassetrinn. 
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Figur 63: Bruk av legemidler ved psykiske lidelser per 1000 innbyggere. Begge kjønn, 0 -74 år.  Kilde: FHI 

 

 

6.9 Overvekt 
Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, 

slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan 

også ha alvorlige psykiske helsekonsekvenser. Det er ingen klar KMI-grense for når sykdomsrisikoen 

øker eller faller, overgangene er glidende.  

6.9.1 Overvekt og fedme hos voksne 
Kroppsmasseindeks (KMI) er et uttrykk for vekt i forhold til høyde, og benyttes for å kunne måle og 

sammenligne helserisikoen ved blant annet overvekt i en befolkning. WHO har satt følgende 

grenseverdier for å klassifisere overvekt og fedme blant voksne over 18 år ved hjelp av KMI (kg/ m²). 

KMI på mellom 25 og 29,9 regnes som overvektig. KMI på 30 og over regnes som fedme 

(Folkehelseinstituttet). Befolkningsdata om KMI får en ut fra sesjon 1 og hos gravide ved første 

svangerskapskontroll.  

Overvekt og fedme er mer vanlig i Nordland enn i landet for øvrig som skiller seg signifikant fra resten 

av landet. Status og utviklingstrekk i Fauske er at overvekt og fedme er blant de laveste nivåene i 

Nordland, og en av fire 17- åringer som veier seg til sesjon 1 er overvektige eller har fedme. Tendensen 

i figur 6.9 tyder på at KMI i kommunen synker og nærmer seg gradvis landsgjennomsnittet.  

Andel gravide med overvekt eller fedme viser et landsgjennomsnitt på en av tre, og andelen har vært 

stabil de siste årene. Trenden i Fauske er økende, der nær halvparten av gravide er overvektige eller 

har fedme. Det er også over snittet for Nordland. 
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Figur 64: Overvekt og fedme, selvrapportert ved sesjon 1, 17-åringer. Andel prosent. Kilde: FHI 

 

6.9.2 Overvekt og fedme hos barn  
Barn og ungdom som utvikler overvekt og fedme viser ofte tegn på dette i tidlig alder. Barn har større 

risiko for å utvikle overvekt dersom søsken eller foreldre har overvekt. Erfaringer viser at det er 

vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først er blitt overvektig. Selv med betydelig innsats fra 

helsevesen og andre støttetjenester er det vanskelig å oppnå et godt og varige resultat. Forebygging av 

overvekt er derfor av stor betydning. 

Helsesykepleier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten utfører jevnlig veiing og måling av barn etter 

gitte tidspunkt i Nasjonale retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Ut 

over faste måletidspunkt, får også barn og ungdom oppfølging på indikasjon eller på forespørsel fra 

barn/ ungdom eller foreldre.  I skolehelsetjenesten utføres veiing og måling rutinemessig i 1., 3. og 8. 

klassetrinn.  
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Figur 65:  Tallene i tabellen er fra skoleåret 2019/2020 og viser resultat etter vekt/ lengdemåling i 1. og 3. klassetrinn. 
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Omlag 15 % av 3. klassingene i Fauske er overvektige og 6 % har fedme. Nasjonale beregninger fra 

Folkehelseinstituttet viser at 14 prosent av jentene og 11 prosent av guttene i 3. klasse er overvektige, 

mens 3 prosent av jentene og 2 prosent av guttene har fedme. Fauske ligger altså noe høyere enn 

dette. For 1. klassetrinn er tallene enda høyere. Dersom tendensen fra siste års måling er stabile, kan 

det indikere en økning i antall barn med overvekt og fedme i Fauske. Blant ungdom ser vi også en 

økende andel som har undervekt. Det større nasjonale bildet tyder på at utviklingen i overvekt og 

fedme hos barn har flatet noe ut.  

 

6.10 Sykefravær 
De siste ti årene har andelen som får sykmelding og uføretrygd vært stabilt høy i Norge i forhold til 

andre land i OECD-området. Økte helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare dette. Mange som 

har symptomer og diagnoser av en type som ofte fører til sykmelding og uføretrygd, er i lønnet arbeid. 

Blant de som er i arbeid, finner vi dessuten både friske og syke mennesker. For den enkelte kan det 

være uheldig for helsa dersom man ikke lenger har et arbeid å gå til. Man mister blant annet det 

sosiale nettverket som man har på jobben.  

Figuren under viser at Fauske er over snittet i Nordland på legemeldt sykefravær, og tall for 2019 viser 

at kommunen også er blant de 10 kommunene i fylket med høyest sykefravær. Sammenlignet med 

landet forøvrig, plasserer Fauske seg nært gjennomsnittet på fravær.  

 

 

Figur 66: Legemeldt sykefravær, ikke feriekorrigert. Kilde: SSB 
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6.11 Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
 Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Sett under ett har innbyggerne i Fauske kommune en noe dårligere helsetilstand enn landet forøvrig. 

Blant innbyggerne er det høyere forekomst av muskel- og skjelettplager, psykiske symptomer og 

lidelser, hjerte- og karsykdommer, samt KOLS og astma. I tillegg peker sykefravær og tannhelsen etter 

grunnskolealder seg ut som områder med økt risiko. På den positive siden er nye tilfeller av kreft og 

diabetes er generelt sett lavere i Fauske enn landsgjennomsnittet. En forklaring på disse resultatene 

kan være ulik alder- og kjønnssammensetning i kommunen sammenlignet med resten av landet.  

Fedme gir over tid økt risiko for utvikling av en rekke sykdommer og plager både på kort og lang sikt. 

For barn og ungdom kan overvekt og fedme på kort sikt gi økt risiko for negative psykososiale 

konsekvenser. Økt kroppsfokus i samfunnet har betydning for barn og ungdoms selvbilde. For å kunne 

gjøre noe med overvekt og fedme på samfunnsnivå, er det viktig med både befolkningsrettede og 

individrettede tiltak. Tiltak på samfunnsnivå kan nå flere og være mer effektive enn individrettede 

tiltak. Barn og unge er spesielt utsatte og prisgitt omgivelsene; familien, barnehagen, skolen og 

nærmiljøet. Barn og ungdom tilbringer mye av sin oppvekst nettopp i barnehage, skole og 

skolefritidsordning. Dette er institusjoner som har en viktig rolle i å bidra til gode levevaner ved å 

tilrettelegge for variert fysisk aktivitet og gode kostvaner. Det som er gode tiltak for barn med overvekt 

er også gode forebyggende tiltak for alle barn og unge.  

De ikke-smittsomme sykdommene kan i stor grad forebygges på befolkningsnivå gjennom 

levevaneendringer, men det kreves også strukturendringer og systemtiltak og ikke bare 

atferdsendringer hos enkeltindivider. Forebygging av disse sykdommene skjer i stor grad i andre 

sektorer enn helse- og omsorgssektoren, så som utdanning, arbeidsliv, samferdsel og miljø. Imidlertid 

er det i stor grad helsesektoren som merker resultatet av eventuelt manglende folkehelsearbeid og 

forebygging. 

HOVEDFUNN 

 Datagrunnlaget for hjerte-/karsykdom per 2020 viser at Fauske kommune 

ligger signifikant dårligere an enn resten av landet 

 I forhold til KOLS og astma ligger Fauske noe høyere i forhold til resten av 

fylket og landet 

 Fauske ligger signifikant dårligere an her enn landet som helhet når det 

kommer til muskel- og skjelettplager 

 Bruken av midler ved psykiske lidelser, inkludert ADHD- midler, utmerker seg i 

negativ retning  

 Fauske ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet når det kommer til 

psykiske symptomer/lidelser for aldersgruppen 15-29 år 

 Fauske er over snittet i Nordland på legemeldt sykefravær, og blant de 10 

kommunene i fylket med høyest sykefravær 
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7 Avslutning: Utfordringer og muligheter 
I dette kapitlet settes fokus på utfordringer og styrker/muligheter basert på oversikten som nå er 

fremskaffet. 

Ifølge KS’ stordataanalyse av samfunnstrender (2018 - 2023) er det særlig fire trendklynger som vil 

vokse betydelig de neste fem år:  

 Polarisering og elitemotstand  

 Urbanisering og teknologisk skifte  

 Klimaendringer og press mot naturen  

 Svekkelse av statene og sterkere konflikt  

 

Større ulikhet, urbanisering og innvandring vil være viktige drivere bak politisk polarisering. 

Klimaendringer vil sette rammer for politikk og økonomisk aktivitet; biologisk mangfold, 

matvaresikkerhet og bærekraftige økosystemer vil få særlig oppmerksomhet.  

Sammen med skatt, helse, klima og skole forventes sysselsetting og næringsutvikling å bli viktigere i 

kommunalpolitiske debatter. Forventninger om at folk flest skal inkluderes kommer til å øke, ikke bare 

i form av brukermedvirkning, men også i samskapende prosesser.  

Det vil bli mange og høye forventninger til kommunens rolle, særlig innen næringsutvikling, 

inkludering, omsorgstjenester og stedsutvikling. Forventninger til kommunens innsats for 

næringsutvikling henger blant annet sammen med uro for jobbknapphet og behov for investeringer i 

verdiskaping. Inkludering omfatter både integrering og samfunnets behov for at folk skal være en del 

av fellesskapet, og ikke i utenforskap.  

Det kan være krevende å delta i komplekse beslutninger. For å tilrettelegge for brede demokratiske 

prosesser hvor innbyggerne involverer seg kan administrasjonen aktivt kommunisere faglige 

vurderinger til innbyggerne. Samskaping handler blant annet om å identifisere problemet sammen 

med den/de det gjelder, for så å velge eller designe en løsning og produsere den sammen, i et 

vedvarende løp. Dette forutsetter vilje og evne til å innta nye roller, og at det åpnes for en ny type 

maktfordeling enn vi tidligere har vært vant til.  

Frivillig sektor er en viktig aktør i arbeidet med å skape forståelse og utvikle kunnskap som bidrar til å 

fremme demokrati, medvirkning og samskaping. Arbeid/deltagelse i frivillig sektor er en kanal for 

engasjement, innflytelse og samfunnsdeltagelse og skaper grunnlag for samhold og fellesskap. 

Lokaldemokratiet bygger på tillit mellom politikere og befolkningen.  
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Kapittel 1 Befolkning 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Om femten år blir det flere eldre enn 
barn og unge i Norge. Det betyr at 
forsørgerbyrden for eldre (65 år eller 
mer) blir større enn forsørgerbyrden for 
barn og unge (0-19 år).  

 

 Befolkningssammensetningen vil virke 
sterkt inn på hvordan boligmarkedet 
utvikler seg. Flere eldre kan føre til 
press på leilighetsutbygging og nedgang 
i behovet for eneboliger.  
 

 Befolkningssammensetningen legger 
press på dimensjonering av tjenester. 
Riktig antall barnehageplasser, 
skoleplasser og helse og 
omsorgstjenester er viktige elementer.  

 

 SSBs befolkningsframskrivinger 
samsvarer i liten grad med mål om økt 
befolkningsvekst. 
 

 At folk blir eldre er en ønsket utvikling, og 
et resultat av vellykket velferdspolitikk over 
mange år. Seniorkraften må være en del av 
løsningen i framtidas lokalsamfunn.  
 

 Nye teknologiske løsninger kan bidra til at 
flere eldre kan klare seg lenger i eget hjem.  
 

 Nærheten til Bodø kan ha i seg betydelige 
fordeler for Fauske-samfunnet. 
 

 Offentlig, privat og frivillig sektor har 
potensielt god tilgang på kompetanse og 
menneskelige ressurser 
 

 

Kapittel 2 Oppvekst og levekår 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Økende sosial ulikhet 
 

 Økende andel unge med psykiske 
symptomer og lidelser  
 

 Unge opplever lokalmiljøet lite 
attraktivt  
 

 Økende grad av overvekt og fedme med 
påfølgende risiko for sykdom 

 Godt fokus på mestring og livskvalitet 
 

 Videreutvikling av helhetlige tjenester 
 

 Gjennomgående og systematisk 
vurdering av helsemessige 
konsekvenser i beslutninger   
 

 Helhetlig regional planlegging som 
fremmer bærekraftig lokal 
samfunnsutvikling  
 

 Gode miljø med sunne, tilgjengelige og 
naturgitte rammer for aktivitet  
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Kapittel 3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

 

Kapittel 4 Skader og ulykker 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Økende antall hoftebrudd 
 

 Stor andel av tungtransport i tett 
befolkede områder utgjør høy risiko for 
alvorlige ulykker 
 
 

 
 

 Kvalifisering som trafikksikker 
kommune 
 

 Fokus på aldersvennlige lokalsamfunn 
 

 Bruke by- og stedsutvikling som 
virkemiddel for å forebygge skade samt 
fremme helse 
 

 Styrke sentrum som utviklingsområde 
og arena for innbyggere i alle 
aldersgrupper. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Tungtrafikk i sentrum 
 

 Ungdom er lite fornøyd med 
lokalmiljøet 
 

 Få friluftsområder tilrettelagt for 
personer med funksjonsnedsettelse 

 

 Opplevd ensomhet 
 

 Graden av trivsel i nærmiljøet er lavere 
blant både ungdommer og de voksne 
innbyggerne enn blant den øvrige 
befolkningen i Nordland 
 

 Noe lav valgdeltakelse 
 
 

 Godt drikkevann og god 
drikkevannsforsyning 
 

 Ny E6-prosjektet 
 

 Økt fokus på helhetlig 
samfunnsutvikling 
 

 Gode nærmiljøanlegg 
 

 Økt foreldrestøtte-satsing 
 

 Samlokalisering av støttetjenester 
 

 Opplevelse av sosial støtte er god blant 
innbyggere 18+ 
 



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 101 

Kapittel 5 Helserelatert atferd 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 

 Ungdommens opplevelse av egen helse 
 

 Bare en av tre videregåendeelver spiser 
frukt og grønt hver dag, og en god del får 
sjelden i seg slike matvarer. 
 

 Bruken av alkohol øker kraftig i løpet av 
videregående 
 

 Ungdommens bruk av andre rusmidler 
skiller seg ikke ut fra fylkes-
/landsgjennomsnitt 

 
 

 

 

 Gode aktivitetsmuligheter 
 

 Aktive ungdommer 
 

 Helsefremmende barnehager og skoler 
 

 Tverrfaglig samarbeid 
 

 Matpakke-kultur  
 

 Barnehagene har god kunnskap om 
kosthold og helsefremming 

 

 Eldrerådet, rådet for 
funksjonshemmede og ungdomsråd kan 
bidra til å løfte fram aktuelle 
problemstillinger på vegne av sine 
målgrupper 

 

 

Kapittel 6 Helsetilstand 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 

 Datagrunnlaget viser at Fauske ligger 
signifikant dårligere an enn resten av 
landet når det kommer til  

o for hjerte-/karsykdom  
o muskel- og skjelettplager 
o psykiske symptomer/lidelser for 

aldersgruppen 15-29 år 
 

 I forhold til KOLS og astma ligger Fauske 
noe høyere i forhold til resten av fylket 
og landet 
 

 Bruken av midler ved psykiske lidelser, 
inkludert ADHD- midler, utmerker seg i 
negativ retning  
 

 Fauske er over snittet i Nordland på 
legemeldt sykefravær, og blant de 10 
kommunene i fylket med høyest 
sykefravær 
 

 
 

 

 Innbyggernes opplevelse av sosial 
støtte 
 

 Innbyggere føler seg trygge 
 

 Eldre som aktive innbyggere og 
samfunnsressurs 
 

 Naturtilgang 
 

 Gode og tilgjengelige nærmiljøanlegg 
 

 Helhetlig planlegging som fremmer  
lokal samfunnsutvikling 
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Konklusjon 
Gjennom dagens lovverk er kommunen pålagt å ta et større ansvar for folkehelsa med utgangspunkt i 

det lokale oversiktsdokumentet. Oversikten skal hjelpe oss å identifisere folkehelseutfordringer og 

ressurser, og bidra til at vi som kommune ivaretar våre oppgaver etter folkehelseloven. 

Vi har pr i dag forholdsvis god oversikt over mange deler av Fauske-samfunnet. Samtidig har arbeidet 

med oversiktsdokumentet avdekket en del områder hvor vi har lite eksakt kunnskap om lokale 

påvirknings- og årsaksforhold. Dette tilsier at vi må fortsette å følge med på indikatorer og utvalgte 

data om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer over tid (= holde løpende oversikt). 

God dokumentasjon er et godt utgangspunkt for en offensiv og framtidsrettet politikk med treffsikre 

tiltak. Å følge med på indikatorer og utvalgte data om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer over tid, 

gir en god pekepinn på om vi lykkes i arbeidet med å bedre folkehelsa og å utjevne de sosiale 

helseforskjellene.  

Viktige grep for oss som kommune blir  

a) å få alle deler av organisasjonen til å ta et forebyggende og helsefremmende ansvar. Dette 

fordrer en helhetlig politikk der alle grener av organisasjonen direkte eller indirekte tar del i 

det systematiske folkehelsearbeidet.  

b) å jobbe mer aktivt med å redusere sosiale ulikheter i befolkningen.  

c) å mobilisere (det øvrige) samfunnet til å ta et ansvar for å skape gode nærmiljøer, der 

mennesker tar ansvar for hverandre og sikrer fellesskap og livskvalitet for flest mulig. 

 

Det løpende oversiktsarbeidet vil pågå gjennom hele året. For å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag 

vil oversiktsdokumentet oppdateres årlig. Den nyeste versjonen vil gjøres tilgjengelig i Risk og på 

kommunens hjemmeside. 

 

Dette dokumentet er versjon 1/1 (Ferdigstilt 19. august 2020) 
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Eksempel på undertema: 

Kode 
A 

a) Befolkningssammensetning 
Undertema 

Kilde 

1A  Folketallet som helhet, aldersgruppering, 
kjønnsfordeling. Erfaringstall de senere år samt 
prognose framover. 

 Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 NAV 

 Fylkeskommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 

2A  Er det spesiell vekst eller reduksjon innen enkelte 
aldersgrupper? Erfaringstall de senere år samt 
prognose framover. 

3A  Årlige fødselsrater. 

4A  Antall enpersonshusholdninger. 

5A  Etnisk sammensetning og utviklingen av denne. 

6A  Netto inn-/utflytting, om mulig flytting internt i 
kommunen/ fylket. 

7A  Har kommunen/fylkeskommunen en betydelig samisk 
befolkningsgruppe? 

 

Kode 
B 

b) Oppvekst- og levekårsforhold 
Undertema 

Kilde 

1B  Andel med lavinntekt  Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 Arbeidstilsynet 

 Bedriftshelsetjenesten/ 
STAMI 

 Verneombud 

 Fagorganisasjoner 

 NAV 

  Husbanken 

 Andre relevante 
departement/direktorat 

 Elevundersøkelsen 
(skoleporten.no) 

 Fylkeskommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Lokale/regionale 
kartlegginger 

2B  Inntektsfordeling (målt gjennom Gini-koeffisient), 

3B  Tilgjengelighet til boliger (for ulike grupper) 

4B  Andel med boligsosiale ordninger 

5B  Boligstandard, inkl. spesielle fordelingsmønstre by – 
land, blandet – ensartet osv. 

6B  Antall i arbeid og antall uføre i forhold til folketallet 

7B  Sykefravær, trend de siste år. 

8B  Antall arbeidsledige, andel under 30 år. 

9B  Er det over- eller underskudd på arbeidsplasser? 

10B  Andel pendlere ut eller inn av kommunen/fylket. 

11B  Er det variasjon mellom ulike næringer? Hva er 
forholdet mellom offentlig og privat virksomhet? › 

12B  Er det åpenbare arbeidsmiljøproblemer? Eksempler 
på arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø, evt. spesielt 
samfunnsengasjement 

13B  Skolestrukturen (antall, geografisk spredning), elevtall. 

14B  Hva er trekk ved læringsmiljø og elevprestasjoner? 

15B  Hvor mange elever fullfører videregående skole? 

16B  Barnehagedekning og barnehagemiljø. 
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Kode 
C 

c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
Undertema 

Kilde 

1C Omfang av smittsomme sykdommer.  Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 Arbeidstilsynet 

 Bedriftshelsetjenesten/ 

 STAMI 

 Verneombud 

 Fagorganisasjoner 

 NAV 

 Husbanken 

 Andre relevante 
departement/direktorat 

 Elevundersøkelsen 
(skoleporten.no) 

 Fylkeskommunens egen 

 informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Lokale/regionale 
kartlegginger 

2C Drikkevannskvalitet. 

3C Forekomst av radon. 

4C Risiko for legionella og/eller annen biologisk 
forurensning. 

5C Omfang av områder utsatt for støy. 

6C Omfang av områder utsatt av luftforurensning. 

7C Omfang av områder utsatt for annen forurensning. 

8C Inneklima i skoler, barnehager og offentlige bygg.  
 

9C I hvilken grad er skoleveger trygge?  

10C I hvilken grad har kommunen/fylket gang- og 
sykkelveger, turstier osv.?   

11C Hva er omfanget av områder for rekreasjon og 
friluftsliv, og hva er tilgjengeligheten til slike?  

12C Tilbud og tilgjengelighet til kollektivtransport. 

13C Omfang av grøntarealer, og hvilken beplantning har 
disse med tanke på allergieksponering m.m.  

14C Antall frivillige organisasjoner, medlemsforhold og 
rekruttering. 

15C Omfang av sosiale risikomiljøer som rusmiljøer og 
kriminalitet. 

16C Valgdeltakelse.  

17C Omfang av kulturtilbud.  

18C Omfang av sosiale møteplasser, lekeplasser osv.  

19C Sosiale nettverk. 

20C Sosial støtte. 

21C Opplevelse av tilhørighet. 
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Kode 
D 

d) Skader og ulykker 
Undertema 

Kilde 

1D Antall personskader behandlet i sykehus  Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 Arbeidstilsynet/STAMI 

 Lokale legevakter og 
legekontor 

 Omsorgstjenester 

 Spesialisthelsetjenesten 

 Bedriftsleger 

 Tannleger 

 Statens vegvesen 

 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

 Andre relevante 
departement/direktorat 

 Fylkeskommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Lokale/regionale 
kartlegginger 
 

2D Antall hoftebrudd behandlet i sykehus 

3D Spesielle ulykkespunkter, eller strekninger 

4D Spesielt utsatte skoleveger 

5D Skadeforekomst i skoler og barnehager, evt. også 
tannskader 

6D Antall drukningsulykker 

7D Omfang av arbeidsulykker 

8D Omfang av hjemmeulykker 

9D Antall omkomne i brann 

10D Antall fallulykker i sykehjem 

 

Kode 
E 

e) Helserelatert atferd 
Undertema 

Kilde 

1E Deltakelse i organisert og uorganisert fysisk aktivitet.   Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 Helsedirektoratet 

 SIRUS 

 Fylkeskommunens egen 

 informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 
- helsestasjon 
- skole 
- barnehager 
- rus/psykisk 
- næring 
- annet 

 Organisasjoner 

 Lokale/regionale 
kartlegginger 

2E Andel voksne og barn som er fysisk aktive minimum 
30/60 min. pr. dag.  

3E Omfang av fysisk aktivitet i skolen. 

4E Tilgang til områder for aktivitet. 

5E Omfang av elever som går eller sykler til skolen. 

6E Dagligrøyking (unge/voksne/gravide). 

7E Antall skjenkesteder, serverings- og åpningstider for 
alkoholsalg.  

8E Alkoholkonsum, tobakksbruk og annen rusmiddelbruk 
(f.eks. blant elever i ungdomsskole og videregående 
skole). 

9E Trender omkring ungdommens seksualatferd, f.eks. 
bruk av kondom. 

10E Mat og måltider i barnehager. 

11E Tilgang på frukt og grønt i skolen 

12E Måltider på skolefritidsordninger/aktivitetsskoler og 
tilbud i skolekantiner. 

13E ›Annen risikoatferd/helsefremmende atferd. 
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Kode 
F 

f) Helsetilstand 
Undertema 

Kilde 

1F Forekomst av forebyggbare sykdommer 
(«folkesykdommer»). 

 Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 Helsedirektoratet 

 SIRUS 

 Folkehelseinstituttet 

 Helsedirektoratet 

 NAV  

 Fylkeskommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Lokale undersøkelser/ 
brukerundersøkelser 

2F Bekymringsfullt nivå av visse sykdommer, eller negativ 
utviklingstrend selv om kommunen/fylket for tiden 
ligger på nivå med, eller bedre an enn landet for øvrig. 

3F Har befolkningen et høyt mestringsnivå, eventuelt målt 
indirekte gjennom sosial deltakelse som 
organisasjonstilhørighet, valgdeltakelse o.l. 

4F Finnes data om trivsel eller selvopplevd helse? 
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Sluttbehandling - Detaljregulering - Fortau Erikstad-Lund 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fortau Erikstad-Lund, plan-id 2020005, som det nå foreligger. 

 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Badeplass Erikstad, plan-ID 1988001, og 
reguleringsplan for Håkonheim, plan-ID 2005008. 
 

 
Vedlegg: 
15.07.2020 Konsekvensutredning av fortau i kommuneplanens arealdel 1448215 

15.07.2020 Planbeskrivelse - forslag 1448216 

15.07.2020 Planbestemmelser - Forslag 1448217 

31.08.2020 Plankart forslag 18.6.2020 1448218 

31.08.2020 ISE Nett - Uttalelse - Detaljregulering - Fortau Lund (291230) 1448219 

31.08.2020 Nordland fylkeskommune - Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - 
Detaljregulering Fortau Erikstad - Lund - Fauske kommune (296421) 

1448220 

31.08.2020 NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn -  Reguleringsplan - 
Fortau Erikstad-Lund - Fauske kommune (290927) 

1448221 

31.08.2020 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 1448222 

31.08.2020 Sametinget - Uttalelse vedrørende høring - detaljregulering Fortau Erikstad-
Lund, Fauske kommune. (295118) 

1448223 

31.08.2020 Barnas talsperson i Fauske kommune - Tilbakemelding - Høring 
detaljregulering fortau Erikstad - Lund (298165) 

1449792 

 
Saksopplysninger: 
Det er mye aktivitet i området lang Erikstadveien og halvøya Lund. Erikstadveien er i bruk av de som bor 
i boligfeltet og de som bruker nærområdet til friluftsaktiviteter. En av disse er badestranda som ligger 
sørvest for planområdet. Fortauet på Erikstadveien som er etablert noen år tidligere stopper ved 
Helskarveien. Det har lenge vært et ønske å forlenge fortauet for å tilrettelegge for nettopp disse 
aktiviteter. Det øker trafikksikkerhet og trivsel for kommunens innbyggerne. Endringer vil også gi bedre 
flyt i forhold til dagens situasjon og innbyggernes adferd i området.  
 
Kommunen har fått tildelt penger fra fylkeskommunen for detaljregulering som tilrettelegger for 
etablering av fortau. Formålene som er valgt i området er offentlig vei, fortau og annen veigrunn 
(grøntareal). En viktig del av dette arbeidet er å sikre gode trafikkmessige løsninger for gående fra 
Helskarveien til Badestrandveien. 
 
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og det konkluderes med at det 
ikke utløses krav til konsekvensutredning. Konsekvensutredning er allerede gjort på overordnet plannivå 
(kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2018), se vedlegg. 
 



Kunngjøring om oppstart av planarbeid har vært annonsert på hjemmesiden den 5. mai 2020 og i 
Saltenposten den 13. mai 2020.  Berørte parter ble skriftlig varslet om planoppstart i brev den 5. mai 
2020. Planen ble sendt til høring og offentlig ettersyn den 18. juni 2020 med høringsfrist den 1. august 
2020. Det er kommet inn 6 innspill i høringsfasen. Der hvor det er vurdert som hensiktsmessig å gjøre 
(mindre) endringer, er dette gjort i planen som nå foreligger til sluttbehandling. 
 
ISE nett: 
ISE Nett har infrastruktur innenfor regulert område. ISE Nett ber om å bli tatt med på møte/råd i den 
videre planleggingen med hensyn til elforsyning 
 
Kommentar saksbehandler: Tatt til etterretning. 
 
Nordland fylkeskommune: 
Det er positivt at kommunen ønsker å legge til rette for gående og syklende, og gjøre ferdselen i 
området mer trafikksikker. Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til planforslagets 
arealdisponering. 
 
NVE: 
Ingen vesentlige merknader. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse: 
Ingen vesentlige merknader. 
 
Sametinget: 
Ingen vesentlige merknader. 
 
Barnas representant: 
Forslaget som er ute til høring vil føre til en stor forbedring med tanke på trafikksikkerhet både sommer 
og vinter. Særlig vil det oppleves som en forbedring vinterstid da de klimatiske forholdene i området kan 
være krevende. Barnas interesser er ivaretatt gjennom planløsningen. Fortauet vil sikre barnas trygge 
tilgang til byens viktigste rekreasjonsplass og turområde. Barnas talsperson konstaterer at dette er et 
svært viktig trafikksikkerhetstiltak og har ingen merknader til planforslaget. Ingen vesentlige merknader. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er ikke registrert motstridende arealinteresser i denne planen. Tiltak som følger av denne planen vil 
alt vesentlig være et kommunalt økonomisk ansvar. Midler som kommunen har fått tilsagn for fra 
regionen (trafikksikkerhetsmidler) vil bidra til rask utarbeiding og ferdigstilling av denne planen. Det 
planlegges at kommunen også søker om midler til gjennomføring og selve utbygging av fortau i 
området. Det anbefales at planen vedtas slik den foreligger, slik at arbeidet fortest mulig kan igangsettes 
og dermed øker trafikksikkerheten og trivsel langs denne veien. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel, inklusiv kommunedelplan for 
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1. Generelt 
Området er i dag i bruk som vei. Fortauet på Erikstadveien som er etablert tidligere stopper ved 

Helskarveien. Det er mye aktivitet i området og veien er i bruk av de som bor boligfeltet og de som 

bruker nærområdet til friluftsaktiviteter. En av disse er badestranda som ligger sørvest for 

planområdet. Fortauet bør forlenges for å tilrettelegge for nettopp disse aktiviteter. Det øker 

trafikksikkerhet og trivsel for kommunens innbyggerne. Endringer vil også gi bedre flyt i forhold til 

dagens situasjon og innbyggernes adferd i området. 

Kommunen har fått tildelt penger fra fylkeskommunen for detaljregulering som tilrettelegger for 

etablering av fortau. Formålene som er valgt i området er offentlig vei, fortau og annen veigrunn 

(grøntareal). En viktig del av dette arbeidet er å sikre gode trafikkmessige løsninger for gående fra 

Helskarveien til Badestrandveien. 

 

1.1. Forslagstiller  
Fauske kommune 
 

Postadresse:   
Postboks 93 
8201 FAUSKE 

 

Besøksadresse: Administrasjonsbygget 
Torggata 21 
8200 FAUSKE 

1.2. Krav om konsekvensutredninger 
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og det konkluderes med at det 

ikke utløses krav til konsekvensutredning. Planforslaget faller inn under unntaket som er nevnt i § 6, 

bokstav b. Området har vært konsekvensutredet i kommunedelplan for Fauske sentrum. I 

utredningen var konklusjonen at tiltaket ikke vil få vesentlige negative virkninger for miljø eller 

samfunn. Som eneste negative konsekvens ble det nevnt at Erikstad har mange automatisk verna 

kulturminner og disse må tas hensyn til i planlegging og etablering. Dette ivaretas i denne 

planbeskrivelse.  
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2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess 
Kunngjøring om oppstart av planarbeid har vært annonsert på hjemmesiden den 5. mai 2020 og i 

Saltenposten den 13. mai 2020.  Berørte parter ble skriftlig varslet om planoppstart i brev den 5. mai 

2020.  

2.2. Møter og andre deltakere 
Det er avholdt avklaringsmøter med Fauske kommune, avdeling VVA, Fauske ungdomsråd, ISE Nett 

og faglig trafikkforum underveis i prosessen.  

2.3. Innspill til plan 
Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet er oppsummert og merknadsbehandlet i tabellen 

nedenfor. 

Person/etat Dato Innspill Merknader 

ISE Nett 14.04.2020 ISE Nett har strømkabler i grunnen som kan bli 
berørt. På dette grunnlag bør ISE Nett tas med i 
videre planlegging. 

Tas til etterretning i 
planarbeid. 

NVE 06.05.2020 Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift 
(TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot 
flom, erosjon og skred ved planlegging og 
utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte 
være behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren. Hensyn til klimaendringer 
skal også vurderes. Hensynet til flom må også 
sees i sammenheng med lokal 
overvannshåndtering. 
 
Hvis det er behov for at NVE gjør en 
konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i 
planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i 
planen. 
 
Et velfungerende system for produksjon og 
overføring av energi er avgjørende for 
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til 
anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter 
energi- og vassdragslovgivningen. Hvis planen 
kommer i berøring med energiinteresser, bør 
berørte energiselskap involveres tidlig. 

Det stilles som krav i 
reguleringsbestemmelser 
at det kreves 
dokumentert geoteknisk 
vurdering av fagkyndig 
personell, før det 
gjennomføres tiltak i 
området.  Det blir ikke 
vesentlige endringer som 
krever en ny 
overvannsstrategi. 
 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. 

Fauske 
ungdomsråd 

12.05.2020 Ingen merknader til oppstart. Tatt til orientering. 

Nordland 
Fylkeskommune 

19.05.2020 Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kap.8. 
Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål 

Tatt til etterretning. 
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for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det 
tas hensyn til disse i planarbeidet. 
 
Det er registrert en gårdshaug (Askeladden-id 
27660) og en sannsynlig grav fra yngre 
jernalder (Askeladden-id 219329) inntil 
planområdet. I tillegg er det gjort en rekke funn 
av løse arkeologiske kulturminner som viser at 
det har vært bosetning i området i jern- og 
middelalder. Nordland fylkeskommune må 
derfor gjennomføre en arkeologisk registrering, 
sannsynligvis med bruk av gravemaskin. Planen 
kan ikke egengodkjennes før forholdet til 
automatisk fredete kulturminner er avklart. 

 
 
Tatt til orientering. 

Fylkesmannen i 
Nordland 

18.05.2020 Fra dagens regjering og Stortinget er det en 
tydelig holdning til at jordvernet skal 
vektlegges i større grad enn tidligere. I vår 
strategiske plan har vi som mål at det ikke skal 
omdisponeres mer enn 200 daa dyrka og 200 
daa dyrkbar jord i Nordland per år. 
Fylkesmannen er av den oppfatning at bygging 
av fortau er av så stor samfunnsinteresse at det 
må aksepteres at noe jordbruksjord vil gå tapt. 
Vi oppfordrer likevel til å velge traseer og 
løsninger som skaper minst mulig konflikter 
med landbruket, og at alternativer utredes der 
det er mulig. Det må foretas en 
forhåndskartlegging av mengde og kvalitet på 
matjord som blir berørt av tiltaket. Det vil være 
viktig med planbestemmelser som sikrer både 
ivaretakelse av matjord, samt at 
jordbruksarealer blir tilrettelagt inntil nytt 
fortau for å minimere tap av jordbruksareal. 
Riggområder på jordbruksareal bør unngås. Det 
bør tas hensyn til og ivaretakelse av avrenning 
av vann og eksisterende drenering av 
landbruksareal under planlegging og bygging av 
fortauet. 

Tatt til etterretning. 

ISE Nett 11.05.2020 ISE Nett har infrastruktur i form av 
fordelingsnett innenfor planområdet som vil 
komme i konflikt. Det gjelder i hovedsak 
lavspenning luftlinjer. ISE Nett ønsker å bli tatt 
med i videre planlegging angående etablering 
av fordelingsnett. 

Tatt til etterretning. 

Sametinget 08.05.2020 Sametinget har ingen spesielle merknader til 
tiltaket. 

Tatt til orientering. 

Fauske 
kommune, enhet 
VVA 

30.01.2020 I denne traseen ligger det en eldre vannledning 
som blant annet forsyner boliger langs veien, 

Tatt til etterretning. 
Området som er vurdert 
å ha kvikkleiere tas inn i 
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Lundhøgda Camping samt Forsvarets stasjon på 
Lund. 
Fauske kommune, enhet VVA ønsker å skifte ut 
denne vannledningen før arbeidene med 
fortau igangsettes. 
Vi ber enhet plan/ utvikling spesielt vurdere 
grunnforholdene i traseen da vi er kjent med at 
deler av traseen ligger innenfor en faresone for 
kvikkleire. I den forbindelse kan det nevnes at 
Fauske kommune rehabiliterte VA-nettet fra 
RV80 og til Helskarveien i 2009 hvor hele 
traseen ligger innenfor nevnte faresone. 

kartet. Bestemmelser 
krever 
kvikkleirevurdering før 
det kan igangsettes med 
tiltak. 
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3. Planstatus og rammebetingelser 

 

3.1. Overordnede planer 
Kommunedelplan Fauske sentrum 2015006 gjelder for mesteparten av planområdet. Planen vil 

erstatte deler av reguleringsplan for Badeplass Erikstad, plan-ID 1988001, og reguleringsplan for 

Håkonheim, plan-ID 2005008. Se figur 1, planområde er angitt med rød farge. 

  

Figur 1.  Kommunedelplan Fauske sentrum gjelder for planområdet.. 
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3.2. Statlige og regionale planretningslinjer 
Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og 

funnet at tiltaket ikke er i strid med disse.  Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse 

med planforslaget er listet opp nedenfor: 

 Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2014) 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

3.3. Avvik mellom planforslag og gjeldende planer / planretningslinjer.   
Sett i forhold til gjeldende områderegulering, er det følgende avvik; 

- Ny plassering av fortau inntil Erikstadveien. 

- Hensynssone for landbruk 

3.4. Beliggenhet 
Planområdet ligger i Fauske kommune, Nordland fylke.    

Planområdet er på ca. 15 daa og ligger på Lund, sørvest for Fauske sentrum.   

 

Figur 2: Plassering av planområdet i forhold til Fauske sentrum, angitt med pil og rød farge. 

 

3.5. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er i dag brukt som kommunal vei frem til forsvarets anlegg og boliger på halvøya. I 

tillegg er det mye friluftsaktivitet og turområder på halvøya som gjør at mange bruker veien for å 

komme seg dit. Det er et badestrand på vestsiden av planområdet som er i bruk av mange i Fauske 

kommune både sommer og vinterstid. Planen vil tilrettelegge for at gående trygt kan komme seg dit 

fra Erikstad. 



Detaljregulering fortau Erikstad-Lund 

Plan-ID: 1841-2020005  | Fauske kommune  

 

9 
 

 

3.6. Stedets karakter 
Planområdet og tilstøtende arealer 

Området er en del av Erikstadveien som går fra Erikstad til Lund. Bebyggelsen i planområdet består 

av boliger og landbruksareal. Planområdet grenser til eksisterende boligfelt bestående av 

frittliggende eneboliger og rekkehus både mot nord (Erikstad boligfelt) og mot sørøst.   

Om Fauske 
Fauske er et knutepunkt for trafikk (vei og jernbane) mellom Nord-Sør og Øst-Vest i Nordland.   

Denne funksjonen er avspeilet i kommunevåpenet.  Som en følge av å være et viktig knutepunkt, er 

Fauske et viktig senter for handel og næringsvirksomhet i området.    

Stranda har i flere generasjoner vært en viktig utfartsområde både sommer- og vinterstid. Her er det 

tilrettelagt med sti, benker og grillplass. Området er godt egnet for bading og i direkte nærhet av 

bysentrum, som gjør det svært attraktivt for byens innbyggere.  

3.7. Landskap 
Fauske ligger i landskapsregion 32 «Fjordbygdene i Nordland og Troms».  Dette er en vanlig 

landskapstype i Nordland.  For videre beskrivelse av landskapsregionen, viser vi til rapport fra NIJOS1.   

 

Figur 3. Landskapsregion 32.5.  Indre Salten. 

Fauske tettsted ligger i en sørhelling ned mot Saltenfjorden.  Dette gir generelt gode solforhold og 

utsiktsforhold i byen.  Framherskende vindretning er øst-sørøst.  Lokalklimaet må regnes som et 

innlandsklima.   

Mot nord og vest domineres landskapet av store myrområder.  Nær byen er disse myrområdene i 

stor grad oppdyrket og/eller disponert til utbyggingsformål. Det er ikke påvist spesielle 

landskapsverdier i området.    

                                                           
1 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging.   NILJOS rapport 2/98.  Landskapsregioner i Norge.   
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3.8. Kulturminner og kulturell verdi 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet. Planområdet inkluderer 

ikke bygninger som er verneverdige. 

3.9. Naturverdier 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i planområdet.   

3.10. Rekreasjonsverdi/Rekreasjonsbruk 
Vest for planområdet ligger badestranda, også kalt Stranda. Ifra planområdet går det en vei inn til 

dette rekreasjonsområdet, Badestrandveien. I tillegg til en tilrettelagt tursti fra nordsiden inn til 

badestranda brukes Erikstadveien av innbyggere for å komme seg til området.  

3.11. Landbruk og reindrift 
Planområdet inkluderer mindre arealer som regnes som landbruksareal, men siden 

kommuneplanens arealdel ble vedtatt har disse arealer ikke vært regulert til landbruksformål. 

Landbruksområdene her blir brukt både til beite og som slåttemark. 

 

Nord for planområdet går det en trekklei til et vinterbeiteområde som er tegnet inn langs 

strandsonen mot Klungsetvika. Trekkleia leder inn til vinterbeiteområdet på Lund. Det vurderes at 

etablering av fortau langs eksisterende bilvei ikke har noe direkte eller indirekte påvirkning på 

reindriftas interesser. 

3.12. Trafikkforhold 
Planområdet har i dag flere avkjørsler fra boligareal. Erikstadveien har avkjøring fra Riksvei 80 i nord 

(Storgata) og kobles på Lundveien i sør som går ned mot Øynesveien og Øynes. Denne veien regnes 

som blindvei.  Fra planområdet og til Fauske sentrum er det en avstand på under 1 km. Fauske 

jernbanestasjon ligger ca. 2 km nordøst for planområdet.  

Fortau langs Erikstadveien går frem til dagens planområde og kobles mot fortau langs Rv80. Parallelt 

med Rv80 er det etablert en gang- sykkelvei. Planområdet viderefører eksisterende fortau langs 

Erikstadveien. 
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3.13. Trafikkmengde 
ÅDT er et uttrykk for antall kjøretøy i gjennomsnitt over året pr døgn.  Antall kjøretøy telles pr år og 

deles likt på antall døgn i året. Det er ikke kjent hva ÅDT er for Erikstadveien, men delen av Rv80 som 

går langs Erikstadveien har en ÅDT på 6000. 

Av dette framgår at det passerer 6000 kjøretøy i snitt gjennom Storgata på denne traseen pr døgn.  

3.14. Barns interesser 
Barns interesser er ivaretatt gjennom planløsningen.  Fortau vil sikre barnas trygge tilgang til byens 

viktigste rekreasjonsplass og turområde. Det vil gi bedre forutsetninger enn dagens løsning for 

området hvor fortau ikke finnes. 

3.15. Universell tilgjengelighet 
Universell tilgjengelighet er ivaretatt i planforslaget.    

3.16. Grunnforhold 
NGUs løsmassekart viser at tiltaksområde er registrert som tykk havavsetning og marin 

strandavsetning. Løsmassekart er vist i figur 4. Det kan være indikasjon på ustabile grunnforhold. Det 

er i samarbeid med NVE registrert kvikkleire i området for deler av planområdet. Dette må tas 

hensyn til i gjennomføring av tiltak etter planen. 

 

   

Figur 4. NGUs løsmassekart. Kilde: ngu.no 

 

3.17. Støyforhold 
Planområdet er ikke støyutsatt.  Støybildet består hovedsakelig av trafikkstøy fra lokal biltrafikk. 
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3.18. Forurensning 
Det er ikke kjent at det er forurensing i grunnen eller andre typer forurensning i planområdet.  
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 Området foreslås disponert på en slik måte: 

 

Figur 5.  Planforslag.  Detaljregulering for Fortau Lund.    

 

4.1. Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål: 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5) 

 Kjørevei, eierform offentlig (o_SKV) 

 Fortau, eierform offentlig (o_SF) 

 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVG)  
 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 Angitt hensynssone – Hensyn landbruk 

 Faresone – Ras og skredfare 
 

4.2. Trafikkløsning og kjøreatkomst 
Fortau langs denne kommunale veien vil sikre at det er minst mulig fare for påkjørsler av fotgjengere 

langs Erikstadveien. Tilknytningsveier og fortau innad i planområdet utformes iht. vegnormalen. 
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4.3. Universell utforming 
Fortau vil bli bygd i henhold til veinormalen og sikre bruk for funksjonshemmede med utforming 

ihht. «Universell utforming med nye endringer fra 01.01.2015»2. 

4.4. Landbruksfaglige vurderinger 
Det vil bli tatt en del av landbruksarealet som ligger langs veien. Dette er utredet i forbindelse med 

utredning av kommuneplanens arealdel. Det skal tas forbehold om ivaretakelse av jord gjennom 

bestemmelser, slik at det ikke blir tatt mer enn nødvendig, og at overskuddsmasse blir lagret og 

brukt dersom dette egner seg til formålet andre steder. Hensyn og ivaretakelse/gjenbruk av jord i 

landbruksarealer innenfor planområdet er ivaretatt gjennom angitt hensynssone – hensyn landbruk 

(H510), med tilhørende bestemmelser. 

4.5. Kulturminner 
Det er registrert en gårdshaug (Askeladden-id 27660) og en sannsynlig grav fra yngre jernalder 

(Askeladden-id 219329) inntil planområdet. I tillegg er det gjort en rekke funn av løse arkeologiske 

kulturminner som viser at det har vært bosetning i området i jern- og middelalder. Området som det 

planlegges tiltak for har allerede har vært gravd opp i forbindelse med en gammel vannledning. 

Dette gjør at det ikke er behov for arkeologisk registrering.  

4.6. Risiko og sårbarhetsanalyse 

                                                           
2 http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Nyheter-universell-utforming/krav-om-
tilgjengelighet-endringer-fra-1.1.2015/ 
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Hele planområdet er vurdert iht. 
gjeldende regelverk; NVE 
kvikkleireveileder og 
retningslinjer. Det vurderes at 
opparbeiding av vei og fortau 
kan ha konsekvens for 
grunnforholdene. Det er gitt 
opplysninger fra avdeling VVA i 
kommunen at det ikke skal 
graves ned mer enn 0,5 meter i 
bakken for å etablere vei og 
fortau. Dette utgjør lite for 
områdets stabilitet. For 
sikkerhets skyld stiller 
kommunen krav i 
planbestemmelser om at 
grunnforhold skal vurderes av 
fagkyndig person før det gis 
tillatelse til tiltak i området. 

http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Nyheter-universell-utforming/krav-om-tilgjengelighet-endringer-fra-1.1.2015/
http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Nyheter-universell-utforming/krav-om-tilgjengelighet-endringer-fra-1.1.2015/
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Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er ikke relevant i forhold til 
formål for området. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

  

 Hendelser på veg x  

 Hendelser på jernbane x  

 Hendelser på sjø/vann/elv x  

 Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.) 
utgjøre en risiko for området? 

  

 Utslipp av giftige gasser/væsker x  

 Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 

væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

 Elektrisitet x  

 Teletjenester x   

 Vannforsyning x  

 Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

 Påvirkes området av magnetiske 

felt fra kraftlinjer? 

x  

 Er det spesiell klatrefare i 

forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

 Til skole/barnehage x  
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4.7. Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
Det er ikke foreslått avbøtende tiltak ut over det som framkommer i denne planbeskrivelsen.   
 

4.8. Rekkefølgebestemmelser 
Situasjonsplan 

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

 Til forretning x  

 Til busstopp x  

Brannberedskap  Ikke relevant for planens formål 

 Omfatter området spesielt farlige 

anlegg? 

x  

 Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 

 Ja. 

 Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

x  

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 

etc. 

x  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  

 Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering 

x  

 Annet (spesifiser)  Ukjent 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 

x  

 Finnes det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

x  
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Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i målestokk 200 eller 500 

for det enkelte byggesøknad. Det skal vises opparbeiding av omsøkte tiltak med terrengprofil 

og  eksisterende og planlagt terreng, evt. gjerder over 1 m, og overvannshåndtering. 

Grunnforhold 
Før det kan gis tillatelse til tiltak i planområdet skal området være geoteknisk vurdert av 

fagkyndig personell. Dette inkluderer kvikkleirevurdering. Dokumentasjon på dette skal 

foreligge ved søknad om byggetillatelse. 

Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 
Med hensyn til etablering av fordelingsnett skal netteier kontaktes før det settes i gang med 

opparbeiding av vei og fortau. Gjennomføringsmåte må avklares nærmere med netteier. 

5. Konsekvensutredning 
Detaljregulering for Fortau Lund er ikke konsekvensutredningspliktig. Reguleringsplanen er vurdert 

gjennom områdets formål som gitt i overordnet plan og er derved ikke konsekvensutredningspliktig.  

 

6. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
En gjennomføring av dette planforslaget vil i hovedsak innebære mindre endring av adkomstveier og 

nytt fortau, for å imøtekomme trafikksikkerhetens krav.    

6.1. Overordnede planer 
Det vises til kap. 3.1. 

6.2. Stedets karakter 
Et nytt fortau vil skape et mer trafikksikker situasjon for myke trafikanter og sannsynligvis redusere 

trafikkulykke. Dette er i samsvar med kommunens intensjon om å gjøre området til en trafikksikker 

område.    

6.3. Landskap  
Landskapsformene i området vil være uendret.    

6.4. Natur- og kulturverdier 
Kulturminner som ligger inntil området vil ikke bli berørt, da det kun er opparbeiding av fortau. Det 

er vurdert at disse ivaretas tilstrekkelig. Det er tatt inn i bestemmelser at dersom det oppdages 

kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 8, 2. ledd. Samiske 

kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og det er ikke tillatt å skade 

eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. KML § 3 

og 6. 

Sett i forhold til kravene i Naturmangfoldlovens kap II (§§4-14) vurderes disse ivaretatt gjennom 

overordnet plan. Artsdatabanken.no og naturbase.no har vært sjekket i planprosessen for å sikre at 

oppdaterte data er tatt i betraktning. Det vurderes at tiltaket ikke vil berøre utvalgte naturtyper eller 

truede arter. 
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6.5. Rekreasjonsbruk og uteområder 
Det er i overordnet plan bevisst lagt opp til at områdets rekreasjonsverdi skal økes.  Dette ivaretas i 

denne planen gjennom utbedring av nærmiljøanlegg, trafikk, og områdets nettverk av gang- og 

sykkelveier.    

Dette er i samsvar med kommuneplanens satsing på folkehelse i Fauske kommune.   

6.6. Trafikkforhold 
Hovedmønsteret i trafikkbildet holdes i hovedsak uendret.   

Det er ikke i dette planforslaget lagt opp til endringer i kollektivtilbudet i området.  

6.7. Barns interesser 
Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er lagt fram som 

eget rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging».    

Formålet med rikspolitiske retningslinjer er å:  

 Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven.  

 Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 

løpende planlegging og byggesaksbehandling.  

 Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 

hensyn/interesser.   

RPR stiller krav til den kommunale planleggingsprosessen.  Kommunen skal:  

 Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og 

bygningsloven.   

 Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 

kommuneplanarbeidet.  

 Utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer og 

anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres der barn og unge er berørt. 

 Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer 

fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.   

Denne planen gjelder detaljreguleringsplan for fortau ved Erikstadveien mot Badestrandveien.  I 

denne planen er barn og unges interesser ivaretatt gjennom en utbedret trafikksituasjon og 

ferdselstilbud som prioriterer gående og syklende. 

6.8. Energibehov  og teknisk infrastruktur 
Energibehov for veien og fortau dekkes gjennom eksisterende infrastruktur.  

Teknisk infrastruktur Ivaretas gjennom overordnet plan og samarbeid med netteier. Netteier tas 

med i prosjekteringsfasen tidligst mulig for å avklare utbygging tilpasset dagens situasjon og 

fremtidig ønskelig utbygging. 

6.9. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Tiltak som følger av denne planen vil alt vesentlig være et kommunalt økonomisk ansvar. Midler som 

kommunen har fått tilsagn for fra regionen (trafikksikkerhetsmidler) vil bidra til rask gjennomføring 
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av denne planen. Det planlegges at kommunen også søker om midler til gjennomføring og selve 

utbygging av fortau i området. Kostnadsfordeling av utbygging trekkrør i fellesgrøft vil være 50/50 

for kommunen og netteier. Dette avklares nærmere i prosjekteringsfasen. 

6.10. Interessemotsetninger 
Det er ikke registrert motstridende arealinteresser i denne planen.   
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Fortau Erikstad-Lund 

Reguleringsplanbestemmelser 
 

§ 1 GENERELT 
  

Det regulerte området er vist på plankart Detaljregulering for Fortau Erikstad-Lund med plan-

ID 2020005, i skala 2000 (A2 format). For området gjelder de reguleringsbestemmelser som 

er beskrevet nedenfor.  

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Badeplass Erikstad, plan-ID 1988001, og 

reguleringsplan for Håkonheim, plan-ID 2005008. 

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 

2.1 Formålet med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av fortau for en tryggere 

trafikkavvikling langs kommunal vei (Erikstadveien). 

2.2 Reguleringsformål 

Området reguleres til følgende formål:   

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5) 

 Kjørevei, eierform offentlig (o_SKV) 

 Fortau, eierform offentlig (o_SF) 

 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVG)  
 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 Angitt hensynssone – Hensyn landbruk 

 Faresone – Ras og skredfare 
 

§ 3 FELLES BESTEMMELSER 

3.1 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 

Strømforsyningen og gatelys som går i luftstrekk langs traseen må legges i bakken eller flyttes 

før fortau etableres. Gjennomføringsmåte må avklares nærmere med netteier. Med hensyn 

til etablering av fordelingsnett skal netteier kontaktes før det settes i gang med opparbeiding 

av vei og fortau. 

3.2 Kulturminner 

Dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 

8, 2. ledd. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og 

det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter 

rundt kulturminnet, jf. KML § 3 og 6. 

3.3 Støy i anleggsfasen 

Støy fra anleggsvirksomhet skal ikke overstige anbefalte støygrenser angitt i statlige 

retningslinjer i T-1442. Støyende drift og aktivitet skal kun foregå på dagtid mellom kl.08.00-

17.00 på hverdager. Naboer skal varsles iht. T -1442. 
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3.4 Universell utforming 

Alle tiltak i planområdet, som adkomstveier og gang- og sykkelvei, må være universelt 

utformet i samsvar med forskrifter og håndbok V129, «Universell utforming av veger og 

gater». 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

4.1 Kjøreveg (o_SKV) 

Områdene med signaturene SKV etableres med bredder iht. plankartet. Eierformen er 

offentlig og Fauske kommune har ansvar for brøyting av kjørevei.’ 

4.2 Fortau, eierform offentlig (o_SF) 

Området er avsatt til fortau med bredde iht. plankartet. Eierform er offentlig. 

4.3 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (SVG) 

Området har først og fremst funksjon som offentlig grøntareal men kan også benyttes til 

snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt.  

§ 5 HENSYNSSONER 
Angitt hensynssone – hensyn landbruk (H510) 

- I områdene med hensynssone for landbruk skal det ikke gjennomføres tiltak som deler opp 

sammenhengende landbruksareal. 

- Dyrka jord som går tapt i forbindelse med ny fortau flyttes til andre nyttige formål, slik som 

nydyrking eller andre jordbruksområder. Matjord flyttes hvor mulig til udyrka areal som ikke 

kan dyrkes opp på annen måte. Hvis dette ikke er mulig skal det flyttes til areal som 

repareres etter skader eller inngrep. Overflatedyrka areal eller innmarksbeite som kan 

oppgraderes til fulldyrka jord kan også være et alternativ. 

- Mellomlagring av massen skal mest mulig unngås. Masser skal hvor mulig fraktes til 

permanent plassering mens arbeidet pågår. 

- Det skal tas hensyn til og ivaretakelse av avrenning av vann og eksisterende drenering av 

landbruksareal under planlegging og bygging av fortauet. 

Faresone – Ras og skredfare (H310) 
- I området med hensynssone H310 skal det tas særskilt hensyn til kvikkleire. Det må 

gjennomføres en geoteknisk vurdering av kvikkeleireskredfaren før det kan gis tillatelse til 

tiltak i tråd med planens formål. Dersom det påvises kvikkleire må områdestabiliteten 

dokumenteres. Sikkerhetsnivået er gitt i TEK17 § 7-3 med tilhørende veiledning. 

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

6.1 Situasjonsplan 

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i målestokk 200 eller 500 

for det enkelte byggesøknad. Det skal vises opparbeiding av omsøkte tiltak med terrengprofil 

og  eksisterende og planlagt terreng, evt. gjerder over 1 m, og overvannshåndtering. 

6.2 Grunnforhold 

Før det kan gis tillatelse til tiltak i planområdet skal området være geoteknisk vurdert av 

fagkyndig personell. Dette inkluderer kvikkleirevurdering. Dokumentasjon på dette skal 

foreligge ved søknad om byggetillatelse. 
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6.3 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 

Med hensyn til etablering av fordelingsnett skal netteier kontaktes før det settes i gang med 

opparbeiding av vei og fortau. Gjennomføringsmåte må avklares nærmere med netteier. 
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - detaljregulering Fortau 

Erikstad - Lund - Fauske kommune   
 

 

Vi har mottatt varsel om høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for fortau på Erikstad, i 

Fauske kommune.  

 

Formålet med planarbeidet er å lage en tryggere trafikkavvikling for gående og syklende langs den 

kommunale veien, Erikstadveien. Kommunen har mottatt trafikksikkerhetsmidler fra Nordland 

fylkeskommune, for å bedre sikkerheten langs denne veien.  

 

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

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune uttalelse. 

 

Merknader 

Det er positivt at kommunen ønsker å legge til rette for gående og syklende, og gjøre ferdselen i 

området mer trafikksikker.  

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 

arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid 

ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter 

kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Plan 

Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering.  

 

Planen er klart og entydig fremstilt og tjener etter fylkeskommunens vurdering dermed sitt formål 

som både juridisk dokument og som informasjon til publikum om hvilke restriksjoner som er knyttet 

til de ulike områder. Dokumentene gir etter vår vurdering også et godt nok innblikk i konsekvenser 

av tiltaket.  
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Digital plandialog 

Det er positivt at planforslaget er publisert i Nordlandsatlas. Publisering i Nordlandsatlas bidrar til 

bedre dialog og gir en god oversikt over arealforvaltningen.  

 

Kontakter  

 Tema Navn Tlf. 
 Øvrig  Silje C. Wästlund  75650029 / 47834942 
 Kulturminner Martinus Hauglid  75 65 05 26 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Silje Charlotta Wästlund 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn -  Reguleringsplan - 

Fortau Erikstad-Lund - Fauske kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 18.06.2020.  

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

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

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/
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«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 

avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region nord (nve@nve.no) kontaktes med 

en konkret forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

  

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I NORDLAND 

 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:nve@nve.no
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Renée Normann 
Arealplanlegger 
 Enhet Plan/Utvikling 
 

 
 
 

Uttalelse vedrørende varsel om planoppstart - detaljregulering 
Fortau Erikstad fra Helskarveien til Badestrandveien 
 
Fauske kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse- 013/20, har i møte 26.05.2020 
fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak:  
Kommunalt råd for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse har ingen merknader til 
planarbeidet.  
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO 

20/2533 - 3 20/18518 20/9252 07.07.2020  

 

Uttalelse vedrørende høring - detaljregulering Fortau Erikstad-Lund, 

Fauske kommune. 
 
Vi viser til deres brev av 19.06.2020. 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til planene. 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda i følge kml. § 
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 

 
 
 
Varrudagáj/Med hilsen 
 
 
 
Andreas Stångberg Sidsel Bakke 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi / seniorrådgiver 
 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:    
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 
Kopiija / Kopi til:    
Nordland fylkeskommune  8048 BODØ 

 
   

 

Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Ássjegiehtadalle/ 

saksbehandler 

Sidsel Bakke 

Tel: +47 78 47 41 79 

mailto:samediggi@samediggi.no


 
 

 
 
 
 
Fauske kommune 
Enhet Plan/Utvikling 
  
 
  
 
 
 

Høring - Planforslag for detaljregulering av fortau Erikstad-Lund 
 
I rollen som barnas talsperson har jeg mottatt forslag til detalregulering av fortau Erikstad – 
Lund som nå er ute på høring.  
 
Fortauet på Erikstadveien stopper nå ved Helskarveien. Det er mye aktivitet i området og 
veien videre til Lund brukes mye av fotgjengere i alle aldre. I forhold til barnas perspektiv vil 
forlengelsen av fortauet være av stor betydning. Dette vil selvsagt gjelde for alle myke 
trafikanter, enten det er snakk om bruk av barnevogner, syklister eller gående. Traseen er 
også mye brukt av skolene i forbindelse med turer til badestranda og områdene omkring. 
 
Forslaget som er ute til høring vil føre til en stor forbedreing med tanke på trafikksikkerhet 
både sommer og vinter. Særlig vil det oppleves som en forbedring vinterstid da de 
klimatiske forholdene i området kan være krevende.  
 
Barnas interesser er ivaretatt gjennom planløsningen. Fortauet vil sikre barnas trygge 
tilgang til byens viktigste rekreasjonsplass og turområde. Barnas talsperson konstaterer at 
dette er et svært viktig trafikksikkerhetstiltak og har ingen merknader til planforslaget. 
  
 
 
 
Fauske, 31.07.2020 
 
Jan-Åke Storjord 
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Sak nr.   Dato 
082/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 
 Kommunestyre  

 
 
Sluttbehandling - Områderegulering Skysselvika næring og industri 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
områderegulering for Skysselvika næring og industri, plan-id 2020002, som det nå foreligger. 
 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Skysselvika næringsområde, planID 1997004. 
 

 
Vedlegg: 
31.08.2020 Nordland fylkeskommune 1449927 

31.08.2020 NVEs generelle tilbakemelding 1449928 

31.08.2020 Skysselvik boligforening 1449929 

31.08.2020 Statens vegvesen 1449930 

31.08.2020 Grunneiere og innbyggerne Vaskermoen 1449931 

31.08.2020 Direktoratet for mineralforvaltning 1449932 

31.08.2020 Fylkesmannen i Nordland 1449933 

31.08.2020 Nordland betong AS 1449934 

31.08.2020 Plankart rev 21.08.2020 1450477 

31.08.2020 Planbeskrivelse rev 15.6.20 1450478 

31.08.2020 Reguleringsbestemmelser for områderegulering av Skysselvika næring og 
industri - rev 21.08.2020 

1450554 

 
Saksopplysninger: 
Skysselvika områdereguleringsplan ligger på et industri- og næringsområde sør for Finneidstraumen og 
vest for E6. Området er i dag i bruk som næringsareal for ulike virksomheter og har tidligere vært avsatt 
til råstoffutvinning. Masseuttaket er lagt ned i løpet av 2020.  
 
I planlegging av tomtefradelinger og salg av kommunens areal innenfor området, har det kommet frem 
at det er behov for endringer. Både bestemmelser og plankart som gjelder for området er vedtatt i 1999 
og har behov for oppdatering. Imidlertid er det ikke et ønske å detaljregulere området, da dette bør 
ligge hos virksomheter når de etablerer seg. Mens denne planen utarbeides er det ukjent hva slags 
virksomheter som kommer til å etablere seg her. Nye bestemmelser vil kunne tilrettelegge for 
nyetablering, men også forebygge konflikt med interesser i nærheten av området.  
 
Gjennom en ny områderegulering foreslås det nå å regulere til næringsformål, med oppdaterte 
bestemmelser etter dagens retningslinjer og lovverk. I tillegg er det et ønske å endre veitraseen for å 
tilpasse til terreng og etablert avkjørsel. Det blir også regulert en gang- sykkelvei som skal ligge parallelt 
med kjørevei. Den nye gang- sykkelveien vil øke trafikksikkerhet og tilrettelegge for at ansatte kan velge 
et alternativt transportmiddel til området. 
 



Områderegulering for Skysselvika næringsområde, plan-ID 1997004, vedtatt 28.05.1999, gjelder for 
planområdet i dag og vil bli delvis erstattet. Den sørligste delen av planområdet er nylig regulert 
gjennom detaljreguleringen for del av Skysselvika næringsområde, plan-ID 2019005. Området ut i havet 
lengst sør er regulert til ‘fiskebruk’ og vil ikke bli erstattet av ny plan. 
 
Planforslaget er i samsvar med overordnet plan og er vurdert opp mot forskrift om 
konsekvensutredninger. Det konkluderes med at det ikke utløses krav til konsekvensutredning.  
 
Forslag til områderegulering for Skysselvika næring og industri ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn 
den 15. juni 2020 med høringsfrist den 14. august 2020. Det er kommet inn 8 innspill til planforslaget. 
Der hvor det er vurdert som hensiktsmessig å gjøre (mindre) endringer, er dette gjort i planen som nå 
foreligger til sluttbehandling.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning: 
Gjennom bestemmelsen § 3.12 anser DMF at hensynet til Skysselvik masseuttak er ivaretatt i planen. Vi 
tar øvrig informasjon til etterretning og har ingen merknader til det øvrige planarbeidet. 
 
Statens vegvesen: 
Områdereguleringsplanen er tilpasset detaljreguleringsplanen for E6 Finneidstraumen bru. Vi er tilfreds 
med at det er lagt inn en videreføring av gang- og sykkelveg langs E6 inn i planområdet kalt o_GS1. Det 
er også lagt inn rekkefølgekrav for o_GS1 for å sikre at den blir bygd. Utforming og bredde på gang- og 
sykkelvegen er ikke tatt med. Målsetting av o_GS1 kan gjøres på plankartet eller det kan medtas i 
bestemmelsene at o_GS1 skal dimensjoneres og bygges i henhold til vegnormalen N100 Veg- og 
gateutforming. 
 
Kjørevegsystemet er i plankartet benevnt offentlig veg med betegnelsene o_KV1-3. I 
bestemmelsenes § 5.2 er o_KV1 og o_KV2 benevnt som felles f_KV2 og f_KV3. Her bør det 
være samsvar mellom plankart og bestemmelsene om disse skal være offentlige eller 
felles/private. 
 
Kommentar saksbehandler: Tatt til etterretning. Plankartet endres fra o_KV2 og o_KV3 til f_KV2 og 
f_KV3, da det er snakk om felles adkomst for tilknyttede næringsområder. Områdene skal opparbeides 
og vedlikeholdes av næringsvirksomhetene som etablerer seg her. Det er lagt inn en bestemmelse under 
§ 5.3 at o_GS1 skal dimensjoneres og bygges i henhold til vegnormalen N100 Veg- og gateutforming. 
 
Fylkesmannen i Nordland: 
Forslag til bestemmelse første avsnitt § 3.8-Støv, har krav om at grenseverdier fastsatt i T-1520 
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging skal tilfredsstilles. Dette kravet vil trolig 
være utfordrende/komplisert å følge i opp byggesak. Lokal luftkvalitet er regulert i 
forurensningsforskriften kap. 7 hvor kommunen er forurensningsmyndighet.  
Viktigste kilder til svevestøv PM10 og PM2,5 og NOx er vanligvis vegtrafikk og forbrenning, både i private 
boliger og større forbrenningsanlegg. Støv fra industri er også av betydning. Forskriften har krav om 
målinger/beregninger i henhold til helsebaserte vurderingsterskler. Etter det vi vet har det så langt ikke 
vært vurdert at vurderingstersklene er overskredet. 
 
Avsnitt 2 og 3 i § 3 har konkrete krav til støvdemping. Kommunen kan eventuelt også ta inn 
bestemmelse som regulerer støvnedfall ved mest berørte nabo (omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehage). Vanlig krav er at utslipp av 
steinstøv/partikler (mineralsk andel) ikke skal overstige 5 g/m² i løpet av 30 dager. Kravet kan følges opp 
med krav om målinger ved behov. 
 
Kommentar saksbehandler: Det tas inn i bestemmelser at utslipp av steinstøv/partikler (mineralsk andel) 



ikke skal overstige 5 g/m² i løpet av 30 dager. Kravet kan følges opp med krav om målinger ved behov. 
 
Nordland Fylkeskommune: 
Fylkeskommunen går utfra at eksisterende innkjørsel til området, Straumsøyrveien, erstattes av ny vei 
med innkjørsel som vist i plankartet. Av plankartet går det imidlertid ikke klart fram om den nye 
avkjørselen nord i planen fortsatt gir adkomst til naustene/flytebryggene. Vi ber kommunen vurdere en 
presisering i bestemmelsene på dette punktet, slik at adkomst til naustene sikres etter at ny innkjørsel 
er tatt i bruk. 
 
Kommentar saksbehandler: Presisering av at avkjørselen fortsatt gir adkomst til naustene/flytebryggene 
gjøres i planbestemmelser. 
 
NVE: 
Ingen vesentlige merknader. 
 
Skysselvik boligforening: 
Som kjent har vi i mange år slitt med støy og støvplager på grunn av manglende regulering. Disse 
plagene har spesielt vært knyttet til mottak/utskiping av masser via sjøveien, flytting av masser på 
området, bearbeiding og knusing av grus/stein m.m. 
 
For å sikre at reguleringsplanen, som nå skal vedtas, virkelig fanger opp alle aktører som bidrar til støy 
og støvplagene vil vi komme med følgende forslag/krav til endring i forslaget: 

1. §3.7 Støy – Her må følgende tekst endres, slik at den omfatter bedrifter som allerede er 
etablert på området « Støyfølsom bebyggelse som grenser til industri- og næringsområdet, 
skal sikres tilfredsstillende støyforhold uavhengig av hvilke bedrifter som etableres innenfor 
planområdet.» 

2. §3.7 Knusing og sortering – Forslaget åpner for fortsatt knusing og sortering på området, etter 
at pågående masseuttak er fullført. Dette er vi sterkt imot! Da dette produserer mye støy, 
samt at Fauske Kommune har beroliget oss med at slikt arbeid skulle opphøre ved ferdigstilling 
av masseuttak. Historisk sett ble beboere i Skysselvika lovet at det berørte området skulle bli 
grøntområde. Vi krever derfor at det ikke tillates slik aktivitet på området. 

3. §3.7 Annen drift – Forslaget åpner for støyende drift utover det som kan ansees som normal 
arbeidstid. Dette krever vi endret til 07.00 –16.00 på arbeidsdager og ingen støyende drift på 
lørdager! Det må presiseres at kravene også gjelder lasting og lossing av båter som frakter 
grus, stein m.m 

4. §3.8 Støv –Åpen lagring av grus og steinmasse har vi lang erfaring med, og vet at forslagene i 
reguleringsplanen ikke virker. Vi krever derfor at det stilles krav om lagring av masser i lukkede 
haller, og ber om at dette tas med i reguleringsplanen. 

 
Vi ønsker i tillegg at følgende tas med under §3.7: 

5. Det er ikke tillatt med bruk av lydsignal ved lasting/lossing av båter. I dag benyttes ofte 
fløyte/horn som signal til lastebiler for å varsle sjåfør om at han skal kjøre/stoppe. Dette 
oppleves som svært plagsomt. (Dette gjelder driften til Finneid Grus/Nordasfalt og Nordland 
Betong.) 

6. Driften reguleres slik at bruk av ryggealarm opphører/sterkt begrenses, da dette medfører 
store støyplager. Vi foreslår at det stilles krav til ryggealarmer som benytter nyeste teknologi, 
såkalt «white sound». (Dette gjelder i første rekke Finneid Grus/Nordasfalt.) 

7. Som et siste punkt ber vi om at bruken av stedsnavnet « Skysselvika/Skysselvik» opphører! Vi 
ønsker ikke at det skal knyttes til dette reguleringsområdet, da det er geografisk og historisk 
feil, samt knytter våre eiendommer til et industriområde. Vi foreslår at det får samme navn 



som veien det ligger i. 

 
Kommentar saksbehandler:  
1: områdereguleringen omfatter eksisterende bygninger og bestemmelsene omfatter både eksisterende i 
tillegg til nye virksomheter gjennom retningslinje T-1442. Det vurderes at det ikke er behov nærmere 
presisering av bestemmelse § 3.7. 
2: masseuttak har opphørt i august 2020. Knusing og sortering skal ikke foregå i nye virksomheter. Det er 
derfor hensiktsmessig å ta ut denne delen av bestemmelsen. 
3: Foreslåtte arbeidstider vil gjøre det vanskelig for virksomhetene. Det er mange områder i Norge som 
er regulert med samme driftstider og det vurderes at dette imøtekommer eksisterende virksomheter. 
Driftstider gir begrensninger som ikke har vært der før og dermed er også beboernes interesser ivaretatt. 
Det vurderes at med hensyn til virksomhetene det ikke bør være mere innstramming. Formuleringer i 
bestemmelser er for øvrig endret, da dette vil være mer lesbart. 
4: Åpen lagring av grus og steinmasser vil bli redusert ved opphør av dagens masseuttak og 
knusing/sortering av stein blir minimalt. Støvproblematikken vil dermed reduseres betraktelig. Dersom 
forslaget om lagring av masser i lukkede haller tas inn i planen må planforslaget til høring på nytt. 
Fordelene og ulempene må undersøkes nærmere og kommunen bør da gå i dialog med eksisterende 
virksomheter. Dette vil forsinke planprosessen og det bør tas en politisk avgjørelse på dette. Inntil videre 
vil ikke planen endres. 
5: Lossing av sandbåt gjøres i tråd med reglene som stilles for denne type virksomhet. Virksomhetene 
skal forholde seg til støykrav som stilles gjennom foreslåtte bestemmelser, og dermed vurderes det at 
det ikke er behov for ytterlige krav. Virksomhetene bør gå i dialog med beboere for å finne frem 
alternativer til fløytesignal og evt andre lyder som virker støyende i driftstider. 
6: Lastebiler som kjører i området er pålagt å ha ryggealarm. Det er sjåføren selv som kan endre volumet 
på bilen ved å f.eks. sette bilen i revers 2 ganger før det kjøres (night sound). Dette er noe som 
virksomheten kan kommunisere med sine ansatte. Det vil, utover støybestemmelser, ikke være mulig å 
styre dette gjennom plan. 
7: Plannavn for områdereguleringen har vært i bruk i mange år og vil ikke ha noe konsekvenser for 
historisk verdi eller geografi. Det vil medføre mye ekstraarbeid å endre alle plandokumenter og systemer 
nå etter høringsfasen. Det vurderes derfor som uaktuelt å endre plannavn i denne omgang. 
 
Nordland betong AS: 
Begrensning på støy må omformuleres da forslaget vil innebære svært store problemer for driften ved 
betongstasjonen. Vi har ingen svært støyende aktiviteter som knusing av masser eller bruk av bulldoser, 
men vi har lossing av sandbåter til uregelmessige tider. Vi er helt avhengige av å få sand, grus, pukk 
(tilslag) fraktet inn med båt. Vi har også begrenset 
med utvendig lagerplass, og trenger derfor båtlaster 1-2 ganger per måned (avhengig av 
byggeaktiviteten i området). Båt-kapasitet i området er svært begrenset, og er en del av en omfattende 
logistikk (betjenes av rederiet Seaworks) som skal betjene mange ulike virksomheter. Vi har veldig liten 
mulighet til å styre/kreve at anløp skal gjøres innenfor normal 
arbeidstid. Normalt må båten ved anløp losses for ca 1000t, og dette gjøres ved hjelp av lastebil på kaia 
vår som kjører dette på lager. Normalt tar dette 2-3t. Vi ber derfor om at det tas inn i 
Reguleringsbestemmelsens kap. 3.7 et unntak for at sandbåter kan losses. 
 
Kommentar saksbehandler:  
Med hensyn til beboere i nærheten av Skysselvika, vil det være meget uheldig med lossing av båt på 
helligdager og et unntak for sandbåten vil være uaktuelt. Støybestemmelsene har tatt hensyn til 
virksomhetens krav og etter det kommer frem av innspill er naboer allerede uenig med disse. Da vil det 
være svært uheldig å sette det på spissen med nye endringer som forverrer situasjonen. Det vil være et 
dårlig tiltak med hensyn til folkehelse og bolyst i området som grenser mot planområdet. Hvis det tas inn 
et unntak for driftstider til båtlossing, må planen også til høring på nytt. Det vil forsinke prosessen og 



utbygging av området. 
 
Grunneiere og innbyggerne Vaskermoen: 
Vi observerer at våre eiendommer blir sterkt berørt av hovedferdselsåre i området og stiller oss 
spørrende til hvorfor vi som grunneiere til nabotomten ikke er invitert til informasjonsmøter med 
kommunen på lik linje med andre interessenter. Vi mener vi er blitt forbigått i saksbehandlingen i 
dette planutkastet. 
 
Som naboer opplever vi sterk støy fra området fra eksisterende virksomheter, som vi forstår er i en 
endringsfase, med videre forflytninger av løsmasser til/fra sorteringsanlegg i tillegg til produksjon fra 
pukkverk.” Steinknusing.” Vi stiller spørsmålstegn til blant annet følgende: 

· Hvorfor støysonekartet utarbeidet av anleggseier ikke blir synliggjort i planutkast? 
· Eventuelle avvikssoner er ikke behandlet og begrunnet på en forsvarlig måte i 

kommuneplanen. 
· Støyvurderinger i plansak mangler. 
· Planlagt arealbruk avviker fra grenseverdiene uten at avbøtende tiltak er tilstrekkelig 

innarbeidet i planen. 
· Det har vært sendt inn bekymringsmelding den 14. november 2019 til deriblant 

kommuneoverlege i forhold til støvforurensing, dette er ikke det nevnt i planutkastet. 
· Derimot står det i pkt. 5.11: Det er ikke registrert motstridende arealinteresser i denne 

planen. 

Det vises til forurensingsforskriften kapittel 30, § 4, og veileder for pukkverk («steinknusing»). Som 
ovenfor nevnt vil vi, oppsittere og naboer til området, gå sterkt imot at det blir videreført deponier med 
løsmasser steinknusing / pukkverk med sortering med åpen behandling med dertil fortsatt støv- og 
støyforurensning til Vaskermoen og Sysselvikas beboere. Vi mener derfor kommunen har særlige 
grunner til å skjerpe kravene for å imøtekomme omkringliggende bebyggelse. Kommunen haren særlig 
plikt til å konsekvensutrede ulike næringsaktiviteter for å sikre gode bo og leveforhold for sine 
innbyggere. En konsekvensutredning bør inn i videre reguleringsbestemmelser. Vi ber med dette at 
planutvalget ikke behandler denne saken før at utkastet til ny plan blir utarbeidet i tråd med god 
forvaltingsplikt. 
 
Kommentar saksbehandler: 
Eiendommer på vaskermoen grenser ikke direkte til planområdet, og dermed regnes grunneiere der ikke 
som brevmottakere for høringsdokumentene. Det blir imidlertid varslet om planoppstart og høring via 
avisa og kommunens hjemmeside. Dette vurderes som tilstrekkelige tiltak for medvirkning. Som svar på 
oppsummerte spørsmål: 

· Det er ikke utarbeidet støykart med avvikssoner for området, da det ikke er kjent hva slags 
tiltak eller virksomheter som etableres i området. Utarbeiding av støykart med vurdering av 
avvikssoner og andre støyrelaterte vurderinger blir et krav i detaljreguleringen ved nye tiltak. 

· Arealbruk er fremdeles ukjent og vil i prosessen med detaljregulering ikke kunne avvike fra 
grenseverdier i retningslinje for støy, T-1442. Eventuelle behov for avbøtende tiltak vil da blir 
vurdert i detaljreguleringsprosessen. 

· Bekymringsmelding om støvforurensning som er sendt inn til kommuneoverlege har ikke vært 
registrert i planleggingsfasen. Verken kommuneoverlegen eller andre har gjort saksbehandler 
oppmerksom på dette, og det ble derfor ikke nevnt i plandokumentene. Det vil imidlertid ikke 
påvirke vurderingene i forhold til plankart og bestemmelser, som stiller krav om at alle tiltak 
skal følge retningslinje for behandling av luftkvalitet, T-1520, m.m. Dessuten vil 
forurensingsforskriften kap 7 gjelde, selv om dette ikke særskilt nevnes i planbestemmelser. 
Lover og forskrifter skal ikke siteres i planbestemmelser, da disse vil gjelde uansett. Det tas 
også inn en bestemmelse som regulerer støvnedfall ved mest berørte nabo, slik Fylkesmannen 



har foreslått i sitt innspill, for å sikre at ivaretakelse av luftkvalitet i praksis er gjennomførbar. 

Det vil ikke bli aktuelt med deponi eller masseuttak i området. Det vil heller ikke foregå aktivitet med 
knusing, pukkverk eller sortering. Dette står nevnt i planforslagets høringsdokumenter, men er tatt ut fra 
bestemmelser da det ikke er aktuelt for dagens virksomheter. Støybestemmelser er utover dette ikke 
endret, men formuleringen er justert for å gjøre det mer forståelig. 
Konsekvensutredning av næringsaktiviteter vil evt. bli krevd gjennom reguleringsprosessen. Forskrift om 
konsekvensutredning skal alltid følges og bør ikke nevnes særskilt i planbestemmelser. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Alt i alt er områderåderegulering for Skysselvike en stor utfordringer med motsatte interesser. Det å ha 
næringsareal eller industri i direkte nærhet av boligområder har vist å være en dårlig kombinasjon, som 
mer enn ofte resulterer i konflikt mellom virksomhet og nabo. Det vil være umulig å tilfredsstille alle 
partier, men gjennom denne planen har vi forsøkt å finne løsninger som imøtekommer begge partier. 
Planen legger til rette for gang-sykkelveier som fremmer folkehelse og klima. I tillegg er det mulig for 
kommunen å selge næringstomter som kan reguleres nærmere av virksomheten som ønsker å etablere 
seg her.  
 
I tillegg til endringer som er gjort etter behandling av høringsinnspill er det etter en ny vurdering gjort 
følgende endringer i planbestemmelser: 

· Under § 4.2 er det tatt ut en setning: ‘’Kontordelen skal være underordnet hovedformålet og 
ha funksjonell tilknytning til dette.’’ Det er unødvendig å ha med i bestemmelser og vil kun 
vanskeliggjøre evt. etablering av nye virksomheter som passer inn under formålet næring. 

· Det er også lagt til en setning under § 3.13 punkt d) om at det skal tas inn en frisiktsone fra 
avkjørslene f_KV2 og f_KV3 mot hovedveien o_KV1. Det forventes at dette er uproblematisk 
for den som utarbeider detaljregulering for områdene. 

 
Det vurderes at planforslaget som nå foreligger til behandling gir gode grunnlag og muligens begrenser 
konfliktnivået i forhold til gjeldende plan. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Uttalelse ved høring og offentlig ettersyn - områderegulering 

Skysselvika - Fauske kommune   
 

Saken gjelder områderegulering av Skysselvika industriområde. Gjeldende reguleringsplan er fra 

1999 med reguleringsformål industri/råstoffutvinning. I ny plan er hovedformålet industri og 

næringsformål, samt endring av vegtrasé, etablering av gang – og sykkelveg, m.m. Ny veg inn i 

området flyttes østover for å frigjøre arealer til hovedformålet. Deler av området har vært brukt til 

massetak som nå er avsluttet og en del næringsvirksomhet er alt etablert i området. Kommunens 

vurdering ved oppstart var at planene ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

 

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

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 

uttalelse. 

 

Merknader 

Regionale interesser 

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regionale interesser slik det blant annet 

fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. 

 

Plan 

Planens hensikt er i første rekke å bringe den mer i tråd med faktisk arealbruk og legge til rette for 

videre næringsvirksomhet etter at råstoffutvinningen er avsluttet. Plandokumentene er etter 

fylkeskommunens vurdering klare og entydige og tjener etter vår vurdering formålet som både 

juridiske dokumenter og informasjon til publikum. Kommunen har valgt å lage planen som en 

områderegulering og utsetter med dette detaljreguleringen til faktiske næringsetableringer skal 

skje. Fylkeskommunen har ellers ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering 

utover det som går fram av vårt innspill. 

 

Fylkeskommunen går utfra at eksisterende innkjørsel til området, Staumsøyrveien, erstattes av ny 

vei med innkjørsel som vist i plankartet. Av plankartet går det imidlertid ikke klart fram om den nye 

avkjørselen nord i planen fortsatt gir adkomst til naustene/flytebryggene. Vi ber kommunen vurdere 

en presisering i bestemmelsene på dette punktet, slik at adkomst til naustene sikres etter at ny 

innkjørsel er tatt i bruk.  

 

https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/_f/p35/i9863e590-ea39-486f-bcd0-da0e1eff366b/fylkesplan_for_nordland_2013_-_2025.pdf
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Kulturminner 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 

arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er 

delegert forvaltningsansvar for. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er 

tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i 

planbestemmelsene. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Digital plandialog 

Fylkeskommunen synes det er positivt at denne planen alt ved offentlig ettersyn er lagt inn i 

Nordlandsatlas. Publisering i Nordlandsatlas bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, 

og gir god oversikt over arealforvaltningen.  

 

 

 

Kontakt 

Kulturminner Martinus Hauglid 75 65 05 26 

Annet Håkon Renolen 75 65 05 46 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

         Håkon Renolen 

         rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - 

Områdereguleringsplan for Skysselvika næring og industri - Fauske 

kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 15.06.2020.  

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

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

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
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 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 

avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region nord (nve@nve.no) kontaktes med 

en konkret forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:nve@nve.no
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Deres ref: 20/10916 Vår ref: Wegard Medlie Dato: 13.08.2020

Merknader til planforslaget for områderegulering av Skysselvika næring og industriområde

Som naboer til Skysselvika næring og industriområde, vil vi takke for at Fauske Kommune nå starter
prosessen med å regulere driften av dette området på en forsvarlig måte. Som kjent har vi i mange år
slitt med støy og støvplager på grunn av manglende regulering. Disse plagene har spesielt vært
knyttet til mottak/utskiping av masser via sjøveien, flytting av masser på området, bearbeiding og
knusing av grus/stein m.m.

Vi forventer at Fauske Kommune nå sikrer at masseuttaket fullføres, at alle masser blir bearbeidet og
fraktet bort fra området, at alle planlagte grøntområder blir tilsådd og alle spor av masseuttaket
fjernes.

For å sikre at reguleringsplanen, som nå skal vedtas, virkelig fanger opp alle aktører som bidrar til
støy og støvplagene vil vi komme med følgende forslag/krav til endring i forslaget:

1. §3.7 Støy – Her må følgende tekst endres, slik at den omfatter bedrifter som allerede er
etablert på området « Støyfølsom bebyggelse som grenser til industri- og næringsområdet,
skal sikres tilfredsstillende støyforhold uavhengig av hvilke bedrifter som etableres innenfor
planområdet.»

2. §3.7 Knusing og sortering – Forslaget åpner for fortsatt knusing og sortering på området,
etter at pågående masseuttak er fullført. Dette er vi sterkt imot! Da dette produserer mye
støy, samt at Fauske Kommune har beroliget oss med at slikt arbeid skulle opphøre ved
ferdigstilling av masseuttak. Historisk sett ble beboere i Skysselvika lovet at det berørte
området skulle bli grøntområde. Vi krever derfor at det ikke tillates slik aktivitet på området.

3. §3.7 Annen drift – Forslaget åpner for støyende drift utover det som kan ansees som normal
arbeidstid. Dette krever vi endret til 07.00 –16.00 på arbeidsdager og ingen støyende drift på
lørdager! Det må presiseres at kravene også gjelder lasting og lossing av båter som frakter
grus, stein m.m

4. §3.8 Støv –Åpen lagring av grus og steinmasse har vi lang erfaring med, og vet at forslagene i
reguleringsplanen ikke virker. Vi krever derfor at det stilles krav om lagring av masser i
lukkede haller, og ber om at dette tas med i reguleringsplanen.

Vi ønsker i tillegg at følgende tas med under §3.7:

1. Det er ikke tillatt med bruk av lydsignal ved lasting/lossing av båter. I dag benyttes ofte
fløyte/horn som signal til lastebiler for å varsle sjåfør om at han skal kjøre/stoppe. Dette



oppleves som svært plagsomt. (Dette gjelder driften til Finneid Grus/Nordasfalt og Nordland
Betong.)

2. Driften reguleres slik at bruk av ryggealarm opphører/sterkt begrenses, da dette medfører
store støyplager. Vi foreslår at det stilles krav til ryggealarmer som benytter nyeste teknologi,
såkalt «white sound». (Dette gjelder i første rekke Finneid Grus/Nordasfalt.)

Som et siste punkt ber vi om at bruken av stedsnavnet « Skysselvika/Skysselvik» opphører! Vi ønsker
ikke at det skal knyttes til dette reguleringsområdet, da det er geografisk og historisk feil, samt
knytter våre eiendommer til et industriområde. Vi foreslår at det får samme navn som veien det
ligger i.

Vi forventer at våre innsigelser og forslag blir hensyntatt, og tatt med i den endelige
reguleringsplanen.

Med vennlig hilsen
Skysselvik Boligforening
Wegard Medlie
Skysselvikveien 7
8211 Fauske
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Uttalelse til områdereguleringsplan for Skysselvika næring og industri 

Vi viser til deres brev datert 15.06.2020. 

 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som 

forvalter av riksveg og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Planområdet ligger på sjøsiden av E6 sør for Finneidstraumen. Gjeldende regulering av 

området blir delvis erstattet av den nye områdereguleringsplanen. Området er i dag i bruk 

som næringsareal for ulike virksomheter og har tidligere vært avsatt til råstoffutvinning. 

Hensikten med planen er å regulere til nærings- og industriformål med oppdaterte 

bestemmelser etter dagens lovverk og retningslinjer. I tillegg endres vegtraseen for å 

tilpasse terreng og det nye krysset fra E6. 

 

Vårt innspill: 

Områdereguleringsplanen er tilpasset detaljreguleringsplanen for E6 Finneidstraumen bru. Vi 

er tilfreds med at det er lagt inn en videreføring av gang- og sykkelveg langs E6 inn i 

planområdet kalt o_GS1. Det er også lagt inn rekkefølgekrav for o_GS1 for å sikre at den blir 

bygd. Utforming og bredde på gang- og sykkelvegen er ikke tatt med. Målsetting av o_GS1 

kan gjøres på plankartet eller det kan medtas i bestemmelsene at o_GS1 skal dimensjoneres 

og bygges i henhold til vegnormalen N100 Veg- og gateutforming. 

 

Kjørevegsystemet er i plankartet benevnt offentlig veg med betegnelsene o_KV1-3. I 

bestemmelsenes § 5.2 er o_KV1 og o_KV2 benevnt som felles f_KV2 og f_KV3. Her bør det 

være samsvar mellom plankart og bestemmelsene om disse skal være offentlige eller 

felles/private. 
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Transportforvaltning nord 1 

Med hilsen 

 

 

 

Jørn Øines Olsen 

senioringeniør 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



        

Fauske Kommune 

Planutvalget, 

Plan og utvikling v/ Rune Reisænen. 

Postboks 93, 

8201 Fauske. 

 

Grunneiere og innbyggerne  i Vaskermoen. 

v/ B.Holstad. 

Vaskermoen 17, 

8211 Fauske. 

 

Deres ref: 20/8960        Vår ref : -grunneiere/ B.Holstad   Dato: 13.08.2020 

 
 

Vi viser til; Reguleringsbestemmelser for områderegulering av Sysselvika næring og industri  

Plan ID 2020002  / ID 1997004. 

Som grunneiere av eiendommene 83/131 -83/70 -83/30 i planområdet vil vi komme med innsigelser i 

henhold til områdereguleringen som er planlagt. 

 

Vi observerer at våre eiendommer blir sterkt berørt av hovedferdselåren i området og stiller oss 

spørrende til hvorfor vi som grunneiere til nabotomten ikke er invitert til informasjonsmøter med 

kommunen på lik linje med andre interessenter. Vi mener vi er blitt forbigått i saksbehandlingen i 

dette planutkastet. 

 

Reguleringsbestemmelse Pkt. 3.7 -støy. 

Som naboer opplever vi sterk støy fra området fra eksisterende virksomheter, som vi forstår er i en 

endringsfase, med videre forflytninger av løsmasser til/fra sorteringsanlegg i tillegg til produksjon fra 

pukkverk.” Steinknusing.”  Vi stiller spørsmålstegn til blant annet følgende: 

 

 Hvorfor støysonekartet utarbeidet av anleggseier ikke blir synliggjort i planutkast? 

 Eventuelle avvikssoner er ikke behandlet og begrunnet på en forsvarlig måte i 

kommuneplanen. 

 Støyvurderinger i plansak mangler. 

 Planlagt arealbruk avviker fra grenseverdiene uten at avbøtende tiltak er tilstrekkelig 

innarbeidet i planen. 

 Det har vært sendt inn bekymringsmelding den 14. november 2019 til deriblant 

kommuneoverlege i forhold til støvforurensing, dette er ikke det nevnt i planutkastet. 

Derimot står det i pkt. 5.11: Det er ikke registrert motstridende arealinteresser i denne 

planen. 

 

 

 

 

 



Reguleringsbestemmelse Pkt.3.8  Støv. 

Vedr. støvforurensing til nærliggende bebyggelse refererer vi til forurensningsforskriften: 

 Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. 

 § 30-4.Støvdempende tiltak. 

 Virksomheten skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all støvende 
aktivitet slik som knusing, sikting, transport og lagring.  

 Prosessutstyr skal enten være innebygget med en varig tett konstruksjon med avsug og 
effektivt støvfiltrering, eller det skal benyttes et automatisk vannpåsprøytingsanlegg med  

 hensiktsmessig plasserte dyser beregnet til bruk ned til -10 °C ved knusing, sikting og 
transport. 

 

 

Ref. Veileder for pukkverk  (” steinknusing”  ) 

Første til tredje ledd: Nedstøving av naboeiendommer og betydelig nedstøving av vegetasjon bør 

ikke forekomme. Kravet er at virksomheten plikter å begrense støvutslippet så langt det er mulig 

uten urimelige kostnader. Gjennomføring av støvdempende tiltak gjelder selv om nærmeste utsatte 

nabo ligger mer enn 500 m fra virksomheten, som er kravet for målinger etter § 30-9. Om 

virksomhetens spredning av støv på anleggsområdet ikke medfører ulempe for naboene direkte, kan 

støvet likevel føre til ulempe ved transport ut fra anlegget, fram til eller langs offentlige veier slik at 

det likevel er nødvendig med fukting av trafikkarealer mv. Det vil i slike tilfeller også være 

hensiktsmessig med for eksempel spyling av biler/transportkjøretøy og anleggsmaskiner før utkjøring 

fra området. Hvilke tiltak virksomheten gjennomfører for å overholde kravet, samt rutiner for bytting 

av støvfilter skal være beskrevet i virksomhetens internkontrollsystem. Se også Kapittel 3 

Internkontroll, veiledning til § 30-5 Utslipp av støv og § 30-9 Måling og beregning av utslipp. 

 

Som ovenfor nevnt vil vi, oppsittere og naboer til området, gå sterkt imot at det blir videreført 

deponier med løsmasser steinknusing / pukkverk med sortering med åpen behandling med dertil 

fortsatt støv- og støyforurensning til Vaskermoen og Sysselvikas beboere. 

Vi mener derfor kommunen har særlige grunner til å skjerpe kravene for å imøtekomme omkring-

liggende bebyggelse. Kommunen haren særlig plikt til å konsekvensutrede ulike næringsaktiviteter 

for å sikre gode bo og leveforhold for sine innbyggere. En konsekvensutredning bør inn i videre 

reguleringsbestemmelser. 

 

Vi ber med dette at planutvalget ikke behandler denne saken før at utkastet til ny plan blir utarbeidet 

i tråd med god forvaltingsplikt. 

 

 

         Med vennlig hilsen 

 

for grunneiere i Vaskermoen. 

       Bjørnar Holstad. 



 
 

 
 
   

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 FAUSKE 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  29.07.2020 
Vår ref:  20/01042-4 
Deres ref:  20/8960 

 

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Områderegulering 
Skysselvika i Fauske kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 15. juni 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Om saken 
Planforslaget omfatter regulering av Skysselvika der formålet er å regulere til næring 
og industriformål, med oppdaterte bestemmelser etter dagens retningslinjer og 
lovverk. I tillegg er det et ønske å endre veitraseen for å tilpasse til terreng og etablert 
avkjørsel. Det blir også regulert en gang- sykkelvei som skal ligge parallelt med 
kjørevei. Området er i dag i bruk som næringsareal for ulike virksomheter, og har 
tidligere vært avsatt til råstoffutvinning. Masseuttaket skal legges ned i løpet av 2020.  
 
Uttalelse fra DMF 
I vår uttalelse til varsel om oppstart, datert 15.04.2020, ba vi om en redegjørelse av om 
planområdet ville påvirke grusforekomsten, uttak i aktiv drift og om uttak av 
mineralske ressurser skulle videreføres i forkant av utbygging av området.  
 
I følge planbeskrivelsens kapittel 3.5. om dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk, 
opplyses det at to virksomheter har tatt ut masse fra planområdet tidligere, men at 
området ikke lenger aktuelt for masseuttak og behovet for næringsareal gjør at 
området er svært attraktivt for andre virksomheter.  
 
DMF ba videre om en avklaring av behovet for å hensynta avslutning av driften av 
Skysselvik massetak, som har konsesjon etter mineralloven, i ny reguleringsplan. 
 
Det opplyses i planbeskrivelsen at det ikke vil være nødvendig å hensynta avslutning av 
masseuttaket i ny reguleringsplan, da dette etter forventet tidsforløp allerede er 
ferdigstilt før planen blir vedtatt. Det er likevel tatt inn en bestemmelse for avslutning i 
reguleringsbestemmelsene § 3.12, som bl.a. påpeker at drift og avslutning av 
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masseuttaket skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende 
forskrifter. 
 
Gjennom bestemmelsen § 3.12 anser DMF at hensynet til Skysselvik masseuttak er 
ivaretatt i planen. Vi tar øvrig informasjon til etterretning og har ingen merknader til 
det øvrige planarbeidet.  
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Marte Kristoffersen Ine Cecilie Mork Olsen 
seksjonssjef seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Ine Cecilie Mork Olsen 
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Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 
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Fra: Hildonen, Lill Margrethe <fmnolhi@fylkesmannen.no>
Sendt: fredag 10. juli 2020 11.49
Til: Postmottak
Emne: Merknad til områderegulering Skysselvika næring og industri - Fauske

kommune

Det vises til plansak på høring; områderegulering Skysselvika næring og industri.

Fylkesmannen har i henhold til Kommunal og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17
ansvar for å
samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Til denne planen foreligger
det per nå ingen innsigelser å samordne.

Grunnet ferietid velger vi å sende ut foreløpig miljøfagligmerknad til planen:

Forslag til bestemmelse første avsnitt § 3.8 Støv har krav om at grenseverdier fastsatt i T-1520
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging skal tilfredsstilles.

Dette kravet vil trolig være utfordrende/komplisert å følge i opp byggesak. Lokal luftkvalitet er
regulert i forurensningsforskriften kap. 7 hvor kommunen er forurensningsmyndighet. Viktigste kilder
til svevestøv PM10 og PM2,5 og NOx er vanligvis vegtrafikk og forbrenning, både i private boliger og
større forbrenningsanlegg. Støv fra industri har også av betydning. Forskriften har krav om
målinger/beregninger i henhold til helsebaserte vurderingsterskler. Etter det vi vet har det så langt
ikke vært vurdert at vurderingstersklene er overskredet.

Avsnitt 2 og 3 i § 3 har konkrete krav til støvdemping. Kommunen kan eventuelt også ta inn
bestemmelse som regulerer støvnedfall ved mest berørte nabo (omkringliggende boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehage).

Vanlig krav er at utslipp av steinstøv/partikler (mineralsk andel) ikke skal overstige 5 g/m² i løpet av
30 dager.

Kravet kan følges opp med krav om målinger ved behov.

Med vennlig hilsen

Lill Margrethe Hildonen
seniorrådgiver
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on:
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post:
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75 53 16 28
fmnolhi@fylkesmannen.no
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F3U
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Høring - Områderegulering for Skysselvika næring og industri 

Skriv innspill 

her: 

Begrensning på støy må omformuleres da forslaget vil innebære svært 

store problemer for driften ved betongstasjonen. Vi har ingen svært 

støyende aktiviteter som knusing av masser eller bruk av bulldoser, men 

vi har lossing av sandbåter til uregelmessige tider. Vi er helt avhengige av 

å få sand, grus, pukk (tilslag) fraktet inn med båt. Vi har også begrenset 

med utvendig lagerplass, og trenger derfor båtlaster 1-2 ggr. pr. mnd 

(avhengig av byggeaktiviteten i området). Båt-kapasitet i området er 

svært begrenset, og er en del av en omfattende logistikk (betjenes av 

rederiet Seaworks) som skal betjene mange ulike virksomheter. Vi har 

veldig liten mulighet til å styre/kreve at anløp skal gjøres innenfor normal 

arbeidstid. Normalt må båten ved anløp losses for ca 1000t, og dette 

gjøres ved hjelp av lastebil på kaia vår som kjører dette på lager. Normalt 

tar dette 2-3t. Vi ber derfor om at det tas inn i Reguleringsbestemmelsens 

kap. 3.7 et unntak for at sandbåter kan losses. 

Ditt navn Tore Mosand 

Din e-post 

adresse/adresse 

tm@nordlandbetong.no  

183351 
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1. Generelt 
Området er i dag i bruk som næringsareal for ulike virksomheter, og har tidligere vært avsatt til 

råstoffutvinning. Masseuttaket er lagt ned i løpet av 2020. Formålet er å regulere til næringsformål, 

med oppdaterte bestemmelser etter dagens retningslinjer og lovverk. I tillegg er det et ønske å 

endre veitraseen for å tilpasse til terreng og etablert avkjørsel. Det blir også regulert en gang- 

sykkelvei som skal ligge parallelt med kjørevei. 

I planlegging av tomtefradelinger og salg av kommunens areal innenfor området, har det kommet 

frem at det er behov for endringer. Både bestemmelser og plankart som gjelder for området er 

vedtatt i 1999 og har behov for oppdatering. Imidlertid er det ikke et ønske å detaljregulere 

området, da dette bør ligge hos virksomheter når de etablerer seg. Mens denne planen utarbeides 

er det ukjent hva slags virksomheter kommer til å etablere seg her. Nye bestemmelser vil kunne 

tilrettelegge for nyetablering, men også for å forebygge konflikt med interesser i nærheten av 

området. Den nye gang- sykkelveien vil øke trafikksikkerhet i forhold til dagens situasjon, og 

tilrettelegge for at nye og eksisterende ansatte kan velge alternativ transportmiddel til området. 

1.1. Forslagstiller  
Fauske kommune 
 

Postadresse:   
Postboks 93 
8201 FAUSKE 

 

Besøksadresse: Administrasjonsbygget 
Torggata 21 
8200 FAUSKE 

1.2. Krav om konsekvensutredninger 
Planen er i samsvar med overordnet plan. Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om 

konsekvensutredninger og faller inn under § 8 med vedlegg II, pkt. 13) utvidelser eller endringer av 

tiltak i vedlegg I og II som kan få vesentlige virkninger. Etter en nærmere vurdering etter forskriftens 

§ 10 vurderes det at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og at det derfor 

ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
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2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess 
Kunngjøring om oppstart av planarbeid har vært annonsert den 10. mars 2020.  Berørte parter ble 

skriftlig varslet om planoppstart i brev den 10. mars 2020.  

2.2. Møter og andre deltakere 
Det er avholdt avklaringsmøter med Fauske kommunes avdeling VVA, videregående skole (angående 

utbygging av vei), og eksisterende grunneiere i området.  

2.3. Innspill til plan 
Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet er oppsummert og merknadsbehandlet i tabellen 

nedenfor. 

Person/etat Dato Innspill Merknader 

ISE Nett 11.03.2020 Ønsker å bli tatt med i planprosessen 
angående planlegging av fremtidig 
kraftforsyning i det aktuelle området 

Tatt til orientering 

NVE 25.03.2020 Ingen vesentlige merknader. Ber om å få 
tilsendt planforslaget dersom planen berører 
NVE’s saksområder. 

Tatt til orientering 

Statens vegvesen 25.03.2020 Detaljreguleringsplanen E6 Finneidstraumen 
bru som ble vedtatt i 2016, grenser opp mot 
planområdet som skal reguleres. Vi 
forutsetter at krysset og atkomstvegen til 
Skysselvika opprettholdes i henhold til denne 
planen. 
 
Reguleringsplanen E6 Finneidstraumen bru 
har også en grøntsone o_G1 som skal sikre 
skråningen mellom E6 og atkomstvegen til 
området som nå skal detaljreguleres. Det skal 
ikke gjøres planendringer i området da det 
kan påvirke stabiliteten og sikkerheten for 
skråningen. Grøntsonen må forlenges sørover 
og gis de samme bestemmelsene som i 
reguleringsplanen E6 Finneidstraumen bru. 
 
De planlagte formålene næring og industri, 
omfatter en rekke underformål som bør 
spesifiseres i reguleringsbestemmelsene. 

Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spesifisering av 
underformål gjøres etter 
behov. Det tas inn krav 
om detaljregulering i de 
områder som ikke 
nærmere angis med 
underformål. 

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

15.04.2020 Det er registrert to masseuttak innenfor 
planområdet. Det fremgår ikke av varsel om 
oppstart om det er aktiv drift ved disse 
uttakene. Den nordre delen av planområdet 
omfatter uttaket Skysselvik grustak. Den 

Det er ikke aktuelt med 
drift av masseuttak. 
Området blir ikke regulert 
til en slik formål. 
Eksisterende masseuttak 
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sørlige delen av planen omfatter Skysselvik 
massetak. Det sistnevnte masseuttaket har 
konsesjon etter mineralloven. 
 
Det er ved varsel om oppstart ikke gjort rede 
for uttak av mineralske ressurser skal 
videreføres i forkant av utbygging av 
området, eller hvordan planområdet 
forventes å påvirke uttak i aktiv drift. DMF 
forventer at det gjøres rede for dette 
forholdet i det videre planarbeidet. DMF 
forventer også at det gjøres rede for 
påvirkning av registrerte grusforekomster og 
hvorvidt gjenstående deler av forekomsten 
blir bygd ned eller på annet vis båndlagt. 
 
I forbindelse med behandling av 
reguleringsplanen for den sørlige delen av 
Skysselvika, ble det avklart at driften av 
Skysselvik massetak er i ferd med å avsluttes. 
Vi minner om at det må avklares om det er 
nødvendig å hensynta avslutning av 
masseuttaket i ny reguleringsplan. 

innenfor planområdet 
avsluttes i tråd med lover 
og forskrifter. 
 
I planbeskrivelse vil det 
gjøres rede for påvirkning 
av registrerte 
grusforekomster og evt 
nedbygging/båndlegging. 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke nødvendig å 
hensynta avslutning av 
masseuttaket i ny 
reguleringsplan, da dette 
etter forventet tidsforløp 
allerede er ferdigstilt før 
planen blir vedtatt. 
Imidlertid tas det inn en 
bestemmelse for 
avslutning, se 
bestemmelser § 3.11 

Universitetsmuseet 30.03.2020 Ingen vesentlig merknader Tatt til orientering 

Kystverket 26.03.2020 Ingen vesentlig merknader Tatt til orientering 

Nordland betong 07.04.2020 Nordland Betong har i en årrekke drevet 
betongproduksjon i Skysselvika, og vi har 
nylig (2017) investert nærmere 20 millioner i 
en helt ny betongstasjon, med lagerhall og 
vaskeanlegg. Vi har allerede sendt søknad til 
Fauske kommune om kjøp av inntil 5 mål 
ekstra tomt. Vårt forslag til arealdisponering 
er vist i vedleggene, men med 2 alternativer 
(vedlegg A og B).  
 
Dersom kommunen skal tilby arealer 
til andre næringsdrivende så må disse ha 
sikret adkomst. Denne adkomsten kan enten 
komme nordfra, over kommunens egne 
arealer, eller som vi foreslår i Vedlegg B, ved 
å anlegge en kommunal adkomstvei i grensen 
mellom arealene til NB og HJB. 
 
Vi må ha mulighet til å mellomlagre masser 
på egen tomt (sand, grus, pukk), og til å ta 

Tas til etterretning. 
Vedlegg B ansees å være 
mer aktuelt, da dette gir 
kommunen mulighet til å 
etablere adkomst til nye 
etablerere. Avkjørsel kan 
bygges når kommunal 
tomt er solgt, eller før. 
Dette må vurderes etter 
planvedtak. 
 
Det er uaktuelt å ha 
adkomst nordfra. 
Adkomstveier er vurdert 
og tegnet inn i plankart. 
 
 
 
Tas til etterretning i 
bestemmelser. 
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imot massene med båt. Lossing av båter 
(typisk 2000-2500 tonn) skjer 1-2 ganger i 
måneden, og tar i gjennomsnitt 6 timer. 
Dette skjer normalt på hverdager mellom 07 
og 18, men vil sporadisk kunne skje utover 
disse tidspunktene avhengig av volum i 
produksjon og værforhold. 

Nordland 
fylkeskommune 

28.04.2020 Det er områder med akvakultur i umiddelbar 
nærhet til planområdet. Kommunen bør ta 
med bestemmelser i ny plan som skal sikre 
mot avrenning og annen uheldig påvirkning 
av denne virksomheten. Dette gjelder også 
øvrige deler av Fauskebukta, som ifølge 
Fiskeridirektoratets kartbase Yggdrasil er 
registrert som gyteområde for torsk. 
 
Det er stor høydeforskjell mellom 
planområdet og E6 umiddelbart østenfor. 
Kommunen bør som en del av planarbeidet få 
utarbeidet en geoteknisk vurdering av evt. 
rasfare her. Vi ber videre kommunen vurdere 
å ta med bestemmelser som skal sikre mot 
inngrep som kan utløse ras i skrenten mot E6, 
eller redusere faren for slike. For å redusere 
den negative landskapsvirkningen av denne 
skråningen bør det vurderes krav om f.eks. 
tilplanting. 
 
Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre 
arkiver. Så langt vi kjenner til, er planene ikke 
i konflikt med verneverdige kulturminner. 

Tas til etterretning i 
bestemmelser. 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
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3. Planstatus og rammebetingelser 

 

3.1. Overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel for Fauske kommune 2018-2030 er hoveddelen av planområdet avsatt 

til «områder hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde» (skraverte områder). 

Avgrensningen er sammenfallende med planavgrensningen for gjeldende reguleringsplan. 

Områderegulering for Skysselvika næringsområde, planID 1997004, vedtatt 28.05.1999, gjelder for 

planområdet (se figur 1). Områdereguleringen vil delvis bli erstattet av ny regulering. Den sørlige 

delen av planområdet er nylig regulert gjennom detaljreguleringen for del av Skysselvika 

næringsområde, planID 2019005. Området som er regulert til Fiskebruk vil fremdeles gjelde.  

Veietablering og avkjørsler i planen har ikke vært fulgt opp siden vedtaket ble fattet. Det som i kartet 

angis som Straumøyrveien er hovedveien inn til området. Det har vært masseuttakk i området som 

sannsynligvis er årsaken til at regulert hovedvei ikke ble etablert. Begge registrerte masseuttak er 

avviklet i 2020. 

 

 

Figur 1.  områderegulering for Skysselvika næringsområde, planID 1997004. 
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3.2. Statlige og regionale planretningslinjer 
Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og 

funnet at tiltaket ikke er i strid med disse.  Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse 

med planforslaget er listet opp nedenfor: 

 Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2014) 

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2009) 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 

3.3. Avvik mellom planforslag og gjeldende planer / planretningslinjer.   
Sett i forhold til gjeldende områderegulering, er det følgende avvik; 

- Endring av plassering av regulerte adkomstveier. 

- Innregulering av gang- sykkelvei parallelt med hovedveien inn i området. 

- Mindre justeringer av hovedveine inn til planområdet, basert på terreng og dagens situasjon. 

3.4. Beliggenhet 
Planområdet ligger i Fauske kommune, Nordland fylke.    

Planområdet er på ca. 111,8 daa og ligger på Skysselvika sør for Fauske sentrum og vest for E6.   

 

Figur 2. Forenklet visning av planområdet, avgrenset med rød farge. 
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3.5. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er i dag brukt til ulike nærings- og industrirelaterte virksomhet. Det er 2 virksomheter 

som har tatt ut masse fra området tidligere. Per i dag er området ikke lenger aktuelt for masseuttak, 

og behovet for næringsareal gjør at området er svært attraktivt for andre virksomheter. Eksisterende 

virksomheter har kjøpt en del kommunens eiendom midt i området for videre bruk og økt 

produksjon. Det gjelder aktivitet som betongproduksjon, mellomlagring av masser, lossing av båter, 

transport og relaterte virksomhet, fiskeoppdrettsvirksomhet i området sør for planområdet, 

steinmasseproduskjon og relatert virksomhet. 

 

3.6. Stedets karakter 
Planområdet 

Bebyggelsen i planområdet består av betongvirksomhet, masselagring og -bearbeiding, samt 

transportvirksomhet. Hovedveien gjennom området er kommunal vei (Straumøyrveien). Veien er i 

nord koblet til E6 som ligger på østsiden av planområdet, og er eneste adkomst for virksomhetene 

innenfor planområdet. Utnyttelsesgraden for industribebyggelse (lilla) er T-BYA=40% med 

byggehøyder fra 7m gesims/10m totalt (sør) og 15m gesims/18 totalt (nordlig del). 

Tilstøtende områder 

Sør for området ligger en nylig vedtatt detaljregulering for oppdrettsrelatert virksomhet. Denne 

planen erstatter en del av gjeldende områderegulering for Skysselvika (se figur 1). Planområdet 

grenser i nord til resterende del av eksisterende områderegulering for Skysselvika, hvor det er 

tilrettelagt for 2 hytter, friluftsareal og naustområde, samt parkering og tursti ned til 

Finneidstraumen. På vestsiden an planområdet ligger kommunedelplan for Skjerstadfjorden 

(Kystsoneplan). Det er ikke sosial infrastruktur (skole, helse etc) i nærheten av planområdet. 

Byform 

Fauske er et knutepunkt for trafikk (vei og jernbane) mellom Nord-Sør og Øst-Vest i Nordland.   

Denne funksjonen er avspeilet i kommunevåpenet.  Som en følge av å være et viktig knutepunkt, er 

Fauske et viktig senter for handel og næringsvirksomhet i området.    

Vestmyra-området er et typisk resultat av ekspansjonen for byer og tettsteder på 70-tallet.  

Velstandsøkning, befolkningsøkning og sentralisering samt en økt bevissthet av verdien av å bo 

utenfor sentrum, reiste behov for nye boligområder med vektlegging av rekkehus og eneboliger.   

Området ble bygget ut i samme tidsperiode og har derfor et enhetlig og velregulert preg.  Området 

vil – som mange andre tilsvarende områder – være inne i et generasjonsskifte.   
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3.7. LandskapFauske ligger i landskapsregion 32 «Fjordbygdene i Nordland og Troms».  Dette 

er en vanlig landskapstype i Nordland.  

 

Figur 3. Landskapsregion 32.5.  Indre Salten. 

Fauske tettsted ligger i en sørhelling ned mot Saltenfjorden.  Dette gir generelt gode solforhold og 

utsiktsforhold i byen.  Framherskende vindretning er øst-sørøst.  Lokalklimaet må regnes som et 

innlandsklima.   

Mot nord og vest domineres landskapet av store myrområder.  Nær byen er disse myrområdene i 

stor grad oppdyrket og/eller disponert til utbyggingsformål. Planområdet ligger relativt skjermet i 

Fauskevika og er lite påvirket av vær og bølger. Terrenget har ulike høyder på grunn av tidligere 

masseuttak, men ligger relativt skjermet bak E6 som ligger på ca 40-55 meters høyde i forhold til 

næringsarealet som ligger på ca kote 2-3.   

Det er ikke påvist spesielle landskapsverdier i området.    

3.8. Kulturminner og kulturell verdi 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i planområdet. Det er heller ikke registrert 

samiske kulturminner. Eksisterende bygninger er ikke verneverdige. 

3.9. Naturverdier 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i planområdet. Planområdet berører ikke marine arealer 

med tilhørende marine naturverdier. 

3.10. Rekreasjonsverdi/bruk 
Det er innenfor planavgrensningen ikke registrert friluftsinteresser. Planområdet ligger også utenfor 

områder merket i temakart for friluftsområder i sjø i kommunedelplan for Skjerstadfjorden. 

3.11. Landbruk 
Planområdet har ikke vært regulert til landbruksformål og har heller ingen landbruksverdi.   
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3.12. Trafikkforhold 
Fartsgrensen langs Strømøyrveien er 50 km/t og 70 km/t på E6/Saltdalsveien.  

Det er ikke tilrettelagt for kollektivtransport, fortau eller gang- og sykkelvei på Straumøyrveien.  

Trafikksituasjonen vurderes som oversiktlig. Det er ikke registrert trafikkulykker i krysset mot E6 eller 

på veistrekningene i/forbi planområdet. Det er stort anleggstrafikk og personbiler (ansatte som 

kjører til og fra kontor og annen virksomhet innenfor området) som kjører inn og ut av planområdet. 

Varelevering til planområdet skjer hovedsakelig med lastebil, samt via båt fra eksisterende kai. 

Det planlegges omlegging av Rv80 og E6, men dette vil sannsynligvis ikke påvirket planområdet. 

Parallelt med E6 er det etablert en gang- sykkelvei. Planområdet viderefører eksisterende gang- 

sykkelvei nordøst i planområdet, ved siden av ny adkomst-/hovedvei. 

3.13. Trafikkmengde 
Trafikkmengden i området er kun kjent for E6 som ligger øst for planområdet. Trafikkmengden blir 

angitt med årdøgntrafikk (ÅDT). ÅDT er et uttrykk for antall kjøretøy i gjennomsnitt over året pr 

døgn.  Antall kjøretøy telles pr år og deles likt på antall døgn i året.    

Ved krysset mellom E6 og Strømøyrveien var det registrert ÅDT på 2531 i 2019. Litt lenger sør for 

området er ÅDT 2648. Andel lange kjøretøyt på denne strekningen er 21%. For å sammenligne med 

Fauske sentrum: det passerer 9.250 kjøretøy i snitt gjennom Storgata på Fauske pr døgn.   

3.14. Barns interesser 
Barn har ingen interesse i planområdet, da dette er avsatt til næring.   

3.15. Sosial infrastruktur 
Ikke relevant. 

3.16. Universell tilgjengelighet 
Universell tilgjengelighet er begrenset. Det ivaretas i nye tiltak og nybu\ygg med TEK-krav. 

3.17. Teknisk infrastruktur 
Vann- og avløpsnett samt el-forsyning er ført frem til påstående bygninger og ivaretatt i 

planforslaget. 

3.18. Grunnforhold 
NGUs løsmassekart viser at tiltaksområde er registrert som breelvavsetning og bart fjell med stedvis 

tynt dekke. Løsmassekart er vist i figur 6. Berggrunnen i området består av glimmergneis, 

glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt (NGU, N250). 

Store deler av planområdet er registrert som en betydelig grunnvannsressurs fra fjell (GRANADA, 

NGU). 
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Figur 4. NGUs løsmassekart. Kilde: ngu.no 

3.19. Støyforhold 
Området er ikke støyutsatt fra trafikk. Imidlertid er det ulike virksomhet innenfor området som 

registreres som støyende virksomhet. Det gjelder tungtransport og bearbeiding av 

grust/steinmasser. I tillegg er det lossing av båter 1-2 ganger i måneden som medfører støy. Støy har 

ikke vært utredet for dagens aktivitet i området. 

3.20. Forurensning 
Det er svært sannsynlig at det er forurenset grunn i planområdet.  Det er et industriområde som 

høyst sannsynlig medfører forurensning som kan påvirke planområdet. Det er ikke tatt prøver i 

planprosessen. Dette kreves gjennom detaljregulering for nye tiltak i området. 
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 Området foreslås disponert på en slik måte: 

 

Figur 5.  Planforslag områderegulering for Skysselvika næring og industri.    
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4.1. Reguleringsformål 
- Samferdselsanlegg (PBL § 12-5 nr 2) 

o Kjøreveg (SKV). Ny kommunal vei som hovedvei, samt 2 avkjørsler til offentlig 
formål. 

o Gang- sykkelvei (SGS).  Offentlig gang- sykkelvei angitt med rosa farge på plankartet. 
Kobles på eksisterende gang- sykkelvei på E6.  

o Annen veggrunn – grøntareal (SVG).  Mørk grønn farge på plankartet. Angir 
vegskråninger og areal mellom veger, gang- og sykkelveier mv.  

- Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5.  nr 1) 
o Næring (BNA).  Angitt med lilla farge.   Dette er arealer avsatt til idrettshallen.   

- Hensynssone frisikt (H140). Frisiktslinje mot E6. 
 

4.2. Trafikkløsning og kjøreatkomst 
Det var i gjeldende plan tenkt å plassere kjørevei i østsiden av planområdet. Dette videreføres med 

noen mindre justeringer. Avkjørsel som nå heter KV2 i nord videreføres fra forrige plan, men 

avkjørsel KV3 flyttes lenger nord, tilpasset til dagens bruk av området.  

Tilknytningsveier, gang- og sykkelveier m.m. i planområdet utformes iht. vegnormalen. 

4.3. Universell utforming 
Gang- og sykkelveier vil bli utformet iht. «Universell utforming med nye endringer fra 01.01.2015»1.   

4.4. Landbruksfaglige vurderinger 
Ikke aktuelt i denne sammenhengen 

4.5. Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner i området.  

4.6. Sosial infrastruktur 
Viser til § 3.15.    

4.7. Risiko og sårbarhetsanalyse 

                                                           
1 http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Nyheter-universell-utforming/krav-om-
tilgjengelighet-endringer-fra-1.1.2015/ 
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

x Skråningen fra E6 og nedover i 
planområdet kan medføre fare 
for snøras. Dette må vurderes i 
detaljregulering for tiltak etter 
PBL § 20-1. 

Er området geoteknisk ustabilt/er det 
fare for utglidning? 

x  

http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Nyheter-universell-utforming/krav-om-tilgjengelighet-endringer-fra-1.1.2015/
http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Nyheter-universell-utforming/krav-om-tilgjengelighet-endringer-fra-1.1.2015/
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Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

 Ifølge Kartverket er årlig 
landheving i Fauske 4,1 mm. 
Lavvann med 20 års 
gjentaksintervall er fastsatt til 
1,49 meter under 0-punkt for 
NN2000 i Fauske. Med 200-års 
returperiode er 
havnivåendringen 238 cm og for 
20-års returperiode er 
havnivåendringen 216 cm over 
NN2000 ifølge DSB (2016). 
Nye tiltak plasseres på angitt 
høyde. Vurderes nærmere i 
detaljreguleringsprosessen. 

Er området utsatt for flom i elv eller 
bekk/ lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Ukjent, men nye tiltak bygges 
med radonsperre i tråd med krav 
i TEK og forebygger at radon fra 
grunnen kommer inn i nye 
bygninger. Statens stråleverns 
grenseverdier for radium og uran 
i tilkjørte masser er innarbeidet i 
planbestemmelsene. Dette skal 
dokumenteres i 
detaljregulering/byggesøknad. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

 Det tillates ikke 
storulykkevirksomheter innenfor 
området.  

 Hendelser på veg x  

 Hendelser på jernbane x  

 Hendelser på sjø/vann/elv x  

 Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.) 
utgjøre en risiko for området? 

  

 Utslipp av giftige gasser/væsker x  

 Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 

væsker/gasser 

x 
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Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

 Elektrisitet x  

 Teletjenester x   

 Vannforsyning x  

 Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

 Ingen høyspentledninger i dette 
området 

 Påvirkes området av magnetiske 

felt fra kraftlinjer? 

x  

 Er det spesiell klatrefare i 

forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

 Til skole/barnehage x  

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

 Til forretning x  

 Til busstopp x  

Brannberedskap   

 Omfatter området spesielt farlige 

anlegg? 

x  

 Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 

 Tilstrekkelig brannvannforsyning 
må dokumenteres i  
reguleringsplan/byggesaken. 

 Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

x Ja, men adkomst er mulig via 
sjøen også. 

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 

etc. 

 Tidligere masseuttak kan ha 
medført forurensing i grunn. 
Dette vurderes nærmere i 
detaljregulering for nye tiltak. 

 Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  

 Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering 

 Eksisterende virksomhet kan 
være årsak til forurensning. Ved 
mistanke om forurenset grunn, 
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4.8. Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
- Statens stråleverns grenseverdier for radium og uran i tilkjørte masser er innarbeidet i 

planbestemmelsene. Hensikten er å sikre at radon i inneluft ikke overskrider anbefalte 
grenseverdier dersom massene legges over bygningens radonsperre. Konsentrasjon av 
radium (Ra-226) i tilkjørte massene skal ikke overskride 150 Bq/kg (becquerel per kilogram). 
For pukk tilsvarer dette 12 ppm uran (parts per million). Dette skal dokumenteres i 
detaljregulering/byggesøknad. 

- Det tillates ikke storulykkevirksomheter innenfor området. 
- Tilstrekkelig brannvannforsyning må dokumenteres i reguleringsplan/byggesaken. 
- Tidligere masseuttak kan ha medført forurensing i grunn. Dette vurderes nærmere i 

detaljregulering for nye tiltak. Eksisterende virksomhet kan også være årsak til forurensning. 
Ved mistanke om forurenset grunn, skal nødvendige undersøkelser utføres før gravearbeider 
kan starte, jf. forurensningsloven og forskrifter. 

- For å sikre at ny bebyggelse unngår oversvømmelse og skade som følge av klima og 

havnivåstigning er kt. +3,40 satt som minste høyde for overflate gulv på nye bygg (jf 

kommuneplanens arealdel). Ved nærmere beregnet anbefaling/vurdering kan denne 

grensen endres. Bestemmelsen om minste høyde for overflate gulv har ikke tilbakevirkende 

kraft for eksisterende/eldre bebyggelse i planområdet.  

 

  

skal nødvendige undersøkelser 
utføres før gravearbeider kan 
starte, jf. forurensningsloven og 
forskrifter. 

 Annet (spesifiser)  Ukjent 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 

x  

 Finnes det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

x  
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5. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
En gjennomføring av dette planforslaget vil i hovedsak innebære endring av adkomstveier, gang- 

sykkelvei, bestemmelser for å imøtekomme trafikksikkerhetens krav og nye lover og føringer.    

5.1. Overordnede planer 
Områdereguleringen er i hovedsak i tråd med overordnede planer. Det forventes ingen 

konsekvenser. Krav om detaljregulering vil sikre at konsekvenser vurderes nærmere ved konkrete 

tiltak. 

5.2. Stedets karakter 
En oppgradering av veier og adkomstveier, samt gang- sykkelvei vil skape et mer trafikksikker 

situasjon for ansatte i området og tilrettelegge for stortrafikk.  Dette er i samsvar med kommunens 

intensjon om å tilrettelegge for fremtidens næring.    

5.3. Landskap  
Landskapsformene i området vil i hovedsak være uendret, men fyllinger i skråningen mot E6 for 

etablering av hovedveien KV1 vil være eneste forskjell.    

5.4. Natur- og kulturverdier 
Det er ikke påvist kulturminner, kulturmiljø eller verneverdier i planområdet.   

Sett i forhold til kravene i Naturmangfoldlovens kap II (§§4-14) vurderes disse ivaretatt gjennom 

overordnet plan. Nye vurderinger kreves i detaljregulering for fremtidenes tiltak i næringsområdene. 

5.5. Rekreasjonsbruk og uteområder 
Ikke aktuelt. Gjeldende områderegulering for Skysselvik videreføres i nord hvor rekreasjon er mer 

aktuelt. 

5.6. Trafikkforhold 
Planforslaget innebærer en mindre justering av hovedvei og adkomster til næringsområdene. 

Straumøyrveien slik den er etablert i dag vil saneres så snart hovedveier og adkomster er ferdigstilt. 

Det er viktig at KV1 og 2 er ferdigstilt før det igangsettes med KV3, da dette medfører at 

Straumøyrveien avskjæres. Straumøyrveien saneres etter ferdigstilling av veier og adkomster. 

Det er ikke i dette planforslaget lagt opp til endringer i kollektivtilbudet i området.  

5.7. Barns interesser 
Området er lite tilgjengelig for barn i dag og vurderes å ha få kvaliteter som kan ha innvirkning for 

barns interesser. Gjennomføring av planforslaget vurderes ikke å gi noen innvirkning på barns 

interesser. 

5.8. Energibehov 
Vurderes dekt gjennom eksisterende infrastruktur. Krav om reguleringsplan vil gi mulighet for videre 

utredning basert på planlagte nye tiltak. 

5.9. Teknisk infrastruktur 
Ivaretas gjennom overordnet plan og samarbeid med netteier. 
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5.10. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Tiltak som følger av denne planen vil alt vesentlig være et kommunalt økonomisk ansvar. Etablering 

av veier vil bli gjort etter selvkostprinsippet og derfor ikke medføre tap for kommunens økonomi. 

Fauske kommune vil også få positive virkninger ved å tilrettelegge for næringsutvikling med tanke på 

økte skatteinntekter. En del av inntektene må gå til drift av hovedveien. 

5.11. Interessemotsetninger 
Det er ikke registrert motstridende arealinteresser i denne planen. Det finnes imidlertid boliger 

innenfor 150 m fra nærings og veiformål i planen. Det kan oppstå konflikt basert på støy og andre 

ulemper med driftsaktiviteter. Dette er forsøkt ivaretatt gjennom planbestemmelser og 

planprosessen med medvirkning.  
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Reguleringsbestemmelser for områderegulering av Skysselvika næring og industri 

PlanID 2020002 

 

Siste behandling i plan- og utviklingsutvalg dato: 08.09.2020 

Vedtatt av kommunestyret i møte dato:……………………………………………….. 

Under K. Sak nummer:………………………………………………………………………….. 

 

§ 1 GENERELT 
Hensikten med planen er å regulere til nærings- og industriformål, med oppdaterte bestemmelser 
etter dagens retningslinjer og lovverk. I tillegg er det et ønske om å endre veitraseen for å tilpasse til 
terreng og etablert avkjørsel, med gang- og sykkelvei parallelt med kjørevei. 
 
Det regulerte området er vist på plankart Områderegulering for Skysselvika næring og industri med 
plan-ID 2020002, i skala 2500 (A3 format). For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er 
beskrevet nedenfor.  
 
Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Skysselvika næringsområde med planID 1997004. 
 

§ 2 PLANOMRÅDETS AREALFORMÅL 
Planområdet er vist på plankart datert 15.05.2020 i målestokk 1:2500. 
Området reguleres til følgende arealformål iht. Pbl. § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 Nr. 1) 

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

- - Kjøreveg (o_KV) 
- - Gang-/sykkelveg (o_GS) 
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- - Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 
 
Hensynssoner (§ 12-6) 

- Sikringssone - Frisikt 
 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE OMRÅDET 
 

3.1 Situasjonsplan 
Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i passende målestokk for omsøkt 

utbygging. Situasjonsplan skal vise plassering av planlagt bebyggelse med høyder, eksisterende og 

fremtidig terreng, veier, atkomst, parkeringsplasser, samt eventuelle skjermingstiltak og nye 

nettstasjoner. 

3.2 Parkering 
Innenfor planområdet gjelder følgende parkeringsbestemmelser: 

Minimumskrav parkering pr.100 m2 BRA er 1,5 for bil og 1,5 for sykkel. 

Parkeringsplasser skal utformes i tråd med Statens vegvesens håndbok N100 eller nyere. Minimum 

5% av det totale antall parkeringsplasser skal utformes og plasseres slik at hensynet til 

bevegelseshemmede ivaretas. 

Endelig plassering og antall skal dokumenteres i detaljregulering. 

3.3 Estetikk og landskapstilpasning 
Det skal tas hensyn til det visuelle inntrykket av området sett i fra innseilingen til Fauske med tanke 

på valg av arkitektonisk utforming, farger og material. 

Utearealer skal tilrettelegges og brukes med vekt på ryddighet og oversiktlighet. Utelagring og 

visuelt skjemmende elementer tillates kun dersom funksjonene skjermes, for eksempel med 

vegetasjon, gjerde eller overdekning med tak. Skjermingstiltak skal fremgå av situasjonsplan. 

3.4 Grunnforhold 
Igangsettelsestillatelse kan ikke gis før det kan dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i 

forhold til det omsøkte tiltaket. Eventuelle nødvendige tiltak for å sikre stabiliteten skal være 

ferdigstilt senest ved søknad om ferdigattest. 

Ved mistanke om forurenset grunn, skal nødvendige undersøkelser utføres før gravearbeider kan 

starte. 

Forurensende masser skal håndteres i tråd med forurensningslovens forskrifter og eventuell 

tiltaksplan for forurensede masser. 

3.5 Radon/stråling 
Konsentrasjon av radium (Ra-226) i tilkjørte masser under og rundt bygninger skal ikke overskride 
150 Bq/kg (becquerel per kilogram). For pukk tilsvarer dette 12 ppm uran (parts per million). Dette 
skal dokumenteres i detaljregulering/byggesøknaden. 
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3.6 Grunnvann 
Tiltak som kan påvirke grunnvannsføringen, vannstand eller leie, eller medføre svekket kjemisk eller 

fysisk kvaliteten på grunnvannet, tillates ikke. 

3.7 Støy 
Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442 skal legges til grunn for planlegging og tiltak 

etter plan- og bygningsloven § 20-1. Den samlede støybelastning fra planområdet skal ikke 

overskride grenseverdiene gitt i tabell 3 i T-1442. Støyfølsom bebyggelse som grenser til industri- og 

næringsområdet, skal sikres tilfredsstillende støyforhold uavhengig av hvilke bedrifter som etableres 

innenfor planområdet. Utredning av støy, samt etablering og vedlikehold av støyskjermingstiltak 

innenfor planområdet er tiltakshavers ansvar.  

Støyende drift skal ikke foregå i følgende tidsrom: 

- mandag - torsdag kl. 20.00 -07.00 

- fredag 17.00 – lørdag 08.00 

- lørdag 13.00- mandag 07.00 

- På lørdag tillates kun innkjøring, men ikke bruk av hjullaster eller andre støyende maskiner. 

På søndager og helligdager tillates det ikke støyende virksomhet. 

Det skal gjennomføres støymåling på tiltakshavers regning, dersom dette kreves av kommunen. 

Viser det seg at støy overskrider ovenstående grenser skal avbøtende tiltak gjennomføres på 

tiltakshavers regning. 

3.8 Støv 
For å sikre akseptabel luftkvalitet skal grensene angitt i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging, T-1520, tilfredsstilles. 

I tørre perioder med mye støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak for å hindre 

støvulemper for omgivelsene. Aktuelle tiltak kan være vanning av massene, bruk av kalk og evt. 

vasking av hjul. 

For å dempe støvproblem ved massetransport skal det ved behov foretas rengjøring av offentlig 

vegnett. 

Utslipp av steinstøv/partikler (mineralsk andel) skal ikke overstige 5 g/m² i løpet av 30 dager. 

Støvnedfall kan måles etter behov ved mest berørte nabo (omkringliggende boliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehage). 

Kommunen kan stille krav om avbøtende tiltak. 

3.9 Bygge- og anleggsfasen 
Før igangsetting av bygge- og anleggsarbeider skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å 

minske ulempevirkninger i området med hensyn til anleggstrafikk på offentlige veier, støv, støy og 

rystelser. Støy fra bygge- og anleggsvirksomheten skal håndteres i tråd med kap. 4 i T-1442. Planen 

skal godkjennes av Fauske kommune før igangsettelsestillatelse kan gis. 

3.10 Kabelanlegg/teknisk infrastruktur 
Det skal tas hensyn til eksisterende kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med 

kabeleier. 
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Innenfor områder regulert til bebyggelse og anlegg (§12-5, nr.1) tillates det etablert nettstasjon. 

Nettstasjon skal sikres tilstrekkelig areal og tilgjengelighet til etablering og vedlikehold. Nærmere 

plassering skal avklares med nettleverandør. Dersom ikke annet er avtalt med nettleverandør, skal 

det sikres en tomt på 4x4 meter og minimum 10 meter fra nærmeste bygning. 

3.11 Kulturminner 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre 

aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes til ansvarlig kulturminnemyndighet 

omgående, jf. lov om kulturminner (kulturminneloven) § 8, andre ledd. 

3.12 Masseuttak 
Detaljreguleringen overlapper med konsesjonsområde for Skysselvik masseuttak. Drift og avslutning 

av masseuttaket skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i 

vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven. 

3.13 Krav om detaljregulering 
Det er krav om detaljregulering av områdene BNA1-3 før det tillates tiltak etter PBL § 20-2, jf. 21-4 . 

For detaljreguleringsplaner skal det utarbeides følgende: 

a) Snitt og skisser/illustrasjoner som viser hvordan bebyggelsen kan tilpasses terrenget, med 

forslag til avbøtende tiltak mot fjernvirkninger. 

b) Støyutredning etter retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442. Ved etablering av ny 

virksomhet, skal det gjøres en støyfaglig vurdering hvor den helhetlige støypåvirkningen i 

planområdet tas med i vurderingen. Vurderingen skal dokumenteres ved søknad om 

rammetillatelse. Dersom det viser seg at det den samlede støybelastningen vil eller kan 

overskride grenseverdiene gitt i tabell 3 i T-1442, skal det utarbeides en støyfaglig utredning 

med beregning og kartfesting av støysoner. Støyutredningen skal vedlegges søknad om 

igangsettelsestillatelse. 

c) Før brukstillatelse kan gis for støyende virksomhet, skal nødvendige støyskjermingstiltak 

være etablert og dokumentasjon på tilstrekkelig støyskjerming skal foreligge. 

d) Teknisk plan for vei og vann- og avløp. Det skal redegjøres for overvannshåndtering, 

flomveier, og evt grunnvannsforhold. Det tas også inn en bestemmelse som sikrer mot 

avrenning og annen uheldig påvirkning an nye virksomheter. Avrenning skal ikke skje mot 

oppdrettsvirksomhet eller øvrige deler av Fauskebukta. Hensynssoner frisikt skal tas med i 

avkjørsel fra f_KV2 og f_KV3 ut mot o_KV1. 

e) Det tas med følgende i bestemmelser: ved mistanke om forurenset grunn, skal nødvendige 

undersøkelser utføres før gravearbeider kan starte, jf. forurensningsloven og forskrifter. 

f) Det skal dokumenteres tilstrekkelig kapasitet på avløpsnettet og renseanlegg, samt 

tilstrekkelig brannvannforsyning. 

g) Geoteknisk vurdering, inkl kvikkleireutredning som legges til grunn for utforming av 

området.  

h) Det skal utarbeides massehåndteringsplan for forurenset masse som vedlegg til 

detaljreguleringsplanen. Planen skal dokumentere følgende: 

1) Mengde- og type masse, massebalanse, hva behovet er for mellomlagring og evt. behov 

for deponering av masser utenfor planområdet. 

2) Hvordan anleggsarbeidet med masser skal foregå i tid og omfang. 

3) Tiltak for å hindre spredning av fremmede arter. 

4) Avbøtende tiltak for å redusere støv- eller støypåvirkning mot boliger. 
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§ 4  BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5 NR. 1) 

4.1 Fellesbestemmelser 
Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot 
naturpåkjenninger. For alle nye bygg skal overflate gulv ligge minimum på kote +3,40 (NN2000), eller 
etter nærmere anbefalt nivå. Dette gjelder for hele planområdet. Bestemmelsen har ikke 
tilbakevirkende kraft for eldre bebyggelse innenfor planområdet oppført før denne planens 
vedtakstidspunkt. Det tillates ikke storulykkevirksomheter innenfor området. 
 

4.2 Næringsbebyggelse (BNA) 
Innenfor områdene BNA1-3 tillates næringsvirksomhet, herunder næringsrelatert lager, industri, 

teknisk infrastruktur (herunder veg, parkering, VA og EL), parkering og kontor. Eierformen er annen. 

Plassering av parkering skal godkjennes av Fauske kommune og fremgår av reguleringsplanen. 

Bebyggelsen i BNA1-3 tillates oppført inntil + kt.23,0. Trappetårn og heishus tillates oppført inntil 2,5 

meter over angitt kotehøyde. Siloer og tekniske konstruksjoner tillates inntil + kt. 30,0. Dette 

inkluderer også enkeltstående elementer som piper, rør, søyler, kraner og sjakter. 

Maks utnyttelsesgrad er %-BYA=70%. Der byggegrensen ikke fremgår i plankartet, er den 

sammenfallende med formålsgrensen. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG INFRASTRUKTUR (§ 12-5 NR. 2) 

5.1 Fellesbestemmelser 
Mindre justering av veigeometri og formålsgrenser innenfor samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur kan tillates etter godkjenning hos kommunen. Justering skal vises i situasjonsplanen 

som følger ved søknad om rammetillatelse for bygging av vei. 

5.2 Kjøreveg (KV) 
Felt o_KV1 utgjør ny hovedvei til hele planområdet og erstatter Straumøyrveien. Eierformen er 

offentlig.  

Avkjørsel fra o_KV1 mot naustene og hytta nord for planen skal fortsatt være gjeldende.  

f_KV2 og f_KV3 utgjør avkjørsler fra o_KV1 og interne veier som skal betjene bebyggelse og anlegg 

innenfor planområdet. f_KV2 er felles atkomstveg for BNA2 og 3. f_KV3 er felles atkomstveg til BNA1 

og BNA2.  

5.3 Gang-/sykkelveg (GS) 
Felt o_GS utgjør planlagt gang-/sykkelveg til planområdet langs o_KV1. Eierformen er offentlig.  

o_GS1 skal dimensjoneres og bygges i henhold til vegnormalen N100 Veg- og gateutforming. 

Gang- sykkelvei inkl gatebelysning skal være ferdig opparbeidet før o_KV1 kan tas i bruk. 
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5.4 Annen veggrunn – grønnstruktur (SVG) 
a. Områdene med formål o_SVG kan brukes til grøfter, skjæringer, fyllinger, forstøtningsmurer, 

plassering av rekkverk og gatebelysning for tilgrensende vegformål, samt nødvendige arealer 

til drift og vedlikehold for slikt formål. Eierformen er offentlig.  

b. o_SVG1 skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet med beplantning/vegetasjon senest 

2 år etter utstedt ferdigattest for o_KV1 og o_GS. Plan for utforming av området skal være 

godkjent av veimyndigheten. 

c. Mindre endringer i skråningsutslag innenfor område o_SVG1 vil kunne skje som følge av 

uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan 

medføre at areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra det som framgår av 

formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til vegformål forutsettes benyttet som 

tilstøtende formål. 

 

§ 6 HENSYNSSONER (§ 12-6)  

6.1 Frisiktsone H140 
 
Det skal være fri sikt i en høyde over 0,5 meter over tilstøtende vegareal. 

 

§ 7  REKKEFØLGEBESTEMMELSER (§ 12-7 NR. 10) 
 

7.1 Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis for veier KV1-3 og gang- sykkelvei skal følgende foreligge: 
 

- Situasjonsplan  
- Overordnet plan for teknisk infrastruktur, godkjent av Fauske kommune. 
- Geoteknisk vurdering av behov for seismisk dimensjonering av fyllinger/skråninger. 

 

7.2 Igangsettingstillatelse 
KV1 og KV3 skal være ferdigstilt før opparbeiding av KV2 igangsettes. 

Før igangsettingstillatelse kan gis for veier KV1-3 og gang- sykkelvei skal følgende foreligge: 

- Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet 
- Dokumentasjon for håndtering av støy og ulemper i bygge- og anleggsfasen, jf. § 3.9 
- Dokumentasjon på konsentrasjon av radium i tilkjørte masser, jf. § 3.5. 
- Detaljplaner for teknisk infrastruktur.  

 

7.3 Ferdigattest 
Før ferdigattest kan gis for omsøkt tiltak, skal følgende foreligge/være ferdigstilt: 

- Før ferdigattest kan gis for o_SGS, skal belysning være ferdig etablert. 

- Områdene o_SVG skal beplantes/revegeteres før ferdigattest gis for o_KV1 og o_GS. 
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Sluttbehandling detaljregulering - Fauske idrettshall - parkering 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fauske idrettshall - parkering, plan-id 2020003, som det nå foreligger. 

 
Planen erstatter deler av gjeldende områderegulering for nye Vestmyra skole med plan-ID 
2014001. 
 

 
Vedlegg: 
31.08.2020 Innspill - FAU 1448197 

31.08.2020 Innspill - Nordland fylkeskommune 1448198 

31.08.2020 Innspill - NVE 1448199 

31.08.2020 Innspill - Råd for personer med funksjonsnedsettelse 1448200 

31.08.2020 Svar fra saksbehandler til FAU 1448201 

31.08.2020 Innspill - Barnas talsperson 1449795 

31.08.2020 Plankart mstk 500 - A2 liggende - revidert 15.07.2020 m 1450863 

31.08.2020 Planbeskrivelse - Parkering Fauske idrettshall rev 15.07.2020 1450864 

31.08.2020 Planbestemmelser - Parkering Fauske idrettshall rev 15.07.2020 1450865 
 
Saksopplysninger: 
Parkeringsplassen ved Fauske idrettshall på Vestmyra har i noen år vært regulert med kiss-and-ride 
sone. I planlegging av anleggsarbeidet, samt ved vurdering av kiss-and-ride løsningen som er tegnet inn i 
områdeplanen, er det kommet frem at det er behov for endringer. Endringer som gir bedre flyt og mer 
trafikksikkerhet i forhold til dagens situasjon og innbyggernes adferd i området. Kommunen har fått 
tildelt penger fra fylkeskommunen for å utbedre trafikksikkerhet og kiss-and-ride prosjektet er nå 
planlagt gjennomført i løpet av 2020. For å gjøre dette på en mest ryddig måte, og for å sikre 
medvirkning på best mulig måte, blir området nå foreslått regulert gjennom detaljregulering. 
 
Ny reguleringsplan vil erstatte deler av gjeldende plan for nye Vestmyra skole med plan-id 
2014001. Formålet er å regulere til parkeringsformål og enveiskjøring med kiss-and-ride. Hensikten med 
planarbeidet er i tillegg å tilrettelegge for endring av adkomstveier inn og ut av et avgrenset område. En 
viktig del av dette arbeidet er å sikre gode trafikkmessige løsninger for gående og syklende og 
nødvendig transport til/fra skolen. 
 
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og det konkluderes med at det 
ikke utløses krav til konsekvensutredning. 
 
Den 6. april 2020 ble planforslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn med frist den 26. juli. Det er 
kommet inn 5 innspill til planforslaget. Der hvor det er vurdert som hensiktsmessig å gjøre (mindre) 



endringer, er dette gjort i planen som nå foreligger til sluttbehandling.  
 
FAU Vestmyra skole: 
Jeg tolker det at Hegreveien foreslås stengt for gjennomkjøring. Hva menes her? Inn og utkjøring til 
parkeringsplasser ved idrettshallen? Skal dagens innkjøring til idrettshallen fortsatt være inn og ut? 
 
Ved Vestmyra skole er det stor trafikk av foreldre som bringer sine barn til og fra skolen. Det vil aldri bli 
nok plass til å bringe/hente alle barna ved idrettshallen. Hvis dere tenker å stenge Hegreveien, vil det bli 
enormt trykk på Kirkeveien og Farvikveien. Farvikveien er smal, uten fortau, og her går det ganske 
mange barn til og fra skole. 
 
Ved idrettshallen er det nesten hver dag ved bringing og henting, stor kø opp mot E6. Da stopper det 
helt opp ut fra idrettshallen, siden det her er full vikeplikt. Da vil det igjen bli full stopp ved den nye 
innkjøringa til kiss and ride, og det vil bli totalt kaos inn og ut av området. Jeg 
har tidligere kommet med innspill til kiss and ride ved den store parkeringsplassen, men dette er aldri 
blitt besvart. Jeg ønsker veldig gjerne at noen av dere blir med på en befaring ved skolen, slik at jeg kan 
vise hva vi i FAU mener.  
 
Kort fortalt, er mitt forslag til utbedring ved skolesiden, at fortauet legges lengere inn på 
plenen, og det etableres en kiss and ride sone langs veien ved parkeringsplassene. Da kommer 
også bussene seg godt forbi de bilene som står på kiss and ride. 
 
Kommentar saksbehandler: 
Hegreveien skal ikke fysisk stenges for gjennomkjøring. Det blir etablert en ny innkjøring fra Hegreveien 
til inngangen av idrettshallen som deretter fortsetter til via sørsiden av parkeringsplassen og videre til 
Hegreveien. Man kan kjøre i denne sirkelen, men ikke i motsatt retning. Det vil kun være mulig å kjøre 
inn til parkeringsplassen fra dagens avkjørsel fra  Hegreveien. Dagens innkjøring til idrettshallen vil 
dermed forbli uendret. 
 
Denne planen er basert på en strakstiltak som må gjøres i år. Vi har fått midler til å opparbeide en kiss-
and-ride sone, men plasseringen i gjeldende reguleringsplan var ikke egnet. Imidlertid vil det ta mer 
ressurser og tid hvis vi avviker for mye fra gjeldende plan. Dermed har vi tatt et valg basert på 
utredninger som tidligere ble gjennomført, og eget kunnskap om gjeldende plan, trafikkmengde, antall 
skolebarn og dagens areal. Vi hadde dessverre ikke kapasitet til å ta en befaring med FAU innen 
høringsfristen. 
 
På generelt grunnlag jobbes det med å redusere biltrafikken av foreldre som kjører sine barn til 
skolen for å unngå at det stopper opp og for å motivere at barn går og sykler mer. Denne  satsingen på 
atferdsendring er også en del av folkehelse- og klimatiltak. Kommunen har brukt en del ressurser på 
gang-sykkelveier for å øke trafikksikkerhet og god folkehelse og vi ser at disse kan brukes mer. Vi vet at 
mange (men ikke alle) kan la bilen stå og dermed vil kiss-and-ride sonen forhåpentligvis ikke være en 
trafikkork i fremtiden. 
 
Nordland fylkeskommune: 
Så langt vi kan se er det med dagens regulering lagt til rette for direkte gjennomgang fra parkering til 
gangveg (ved avsatte parkeringsplasser for funksjonshemmede). I det foreliggende forslaget må de som 
har parkert krysse kjøreveg eller «kiss-and-ride»-området. Vi ber derfor om at det legges til rette for 
trygg kryssing, for eksempel gjennom bruk av fotgjengerfelt. Ved etablering av fotgjengerfelt eller andre 
former for kryssing, er det viktig at dette gis en rasjonell plassering som sikrer at fotgjengere vil ta det i 
bruk. 
 
I vedlagt geoteknisk rapport er det konkludert med at det kan være behov for motfylling og 



erosjonssikring av Farvikbekken. Nordland fylkeskommune gjør oppmerksom på at forholdet til 
vannforskriftens § 12 må vurderes når det gjennom reguleringsplan (eller andre enkeltvedtak) fattes 
vedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst. Det er vedtaksmyndighet som har ansvar 
for vurderingen. 
 
Kommentar saksbehandler: 
Det er i plankart lagt til rette for trygg kryssing fra parkeringsplassen til hovedinngangen til idrettshallen. 
Ved arbeid med skiltplan for området og opparbeiding av vei tas dette også med. Det vurderes at 
innspill dermed er ivaretatt.  
 
Motfylling og erosjonssikring av Farvikbekken gjøres i samarbeid med NVE og er ikke del av denne 
planen. Det vurderes derfor at vannforskriften § 12 ikke er aktuelt å vurdere i denne sammenheng. 
Imidlertid vil innspill videreformidles med enhet VVA som gjennomfører arbeidet med sikring av 
Farvikbekken i fremtiden. 
 
NVE: 
Ingen vesentlige merknader. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse: 
Ingen vesentlige merknader. 
  
Barnas representant: 
Forslaget er nærmere vurdert og i tillegg drøftet med ledelsen for Vestmyra skole. Barnas talsperson har 
ingen merknader til planforslaget. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
En gjennomføring av dette planforslaget vil i hovedsak innebære endring av adkomstveier, fortau, og 
parkeringsanlegg, samt kiss-and-ride sone innenfor et allerede regulert område. En oppgradering av 
parkeringsarealet og adkomstveier vil skape en mer trafikksikker situasjon for skolebarn og sannsynligvis 
redusere trafikken nærmere skolebygninger. Dette er i samsvar med kommunens intensjon om å gjøre 
skolen og området omkring til en trafikksikker område. Det er ikke registrert motstridende 
arealinteresser i denne planen og det vurderes at planen ivaretar alle tidligere nevnte interesser på en 
god måte. Det vurderes imidlertid at kommunen må fortsette med å gjøre en innsats for å redusere 
biltrafikk av foreldre som leverer og henter skolebarn i området. Dette vil øke god folkehelse og 
redusere klimagassutslipp. Begge vil være til enorm fordel for barnas fremtid og være i tråd med 
kommunale, regionale og statlige føringer. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Bjørn Thomas Hansen <fauskeamerikaner@gmail.com> 
Sendt: fredag 19. juni 2020 08:13 
Til: Renee Normann 
Emne: Fwd: Kiss and ride, Vestmyra skole 
 

 

---------- Forwarded message --------- 

Fra: Bjørn Thomas Hansen <fauskeamerikaner@gmail.com> 

Date: tor. 18. jun. 2020, 23:12 

Subject: Kiss and ride, Vestmyra skole 

To: <rene.normann@fauske.kommune.no> 

 

Hei, 

Jeg er leder av FAU ved Vestmyra skole, og har sett litt på høringsdokumentene for Kiss and 

ride. Der lurer jeg på følgende: 

Jeg tolker det at Hegreveien foreslås stengt for gjennomkjøring. Hva menes her? 

Inn og utkjøring til parkeringsplasser ved idrettshallen? 

Skal dagens innkjøring til idrettshallen fortsatt være inn og ut? 

Jeg spør fordi: 

Ved Vestmyra skole er det stor trafikk av foreldre som bringer sine barn til og fra skolen. Det 

vil aldri bli nok plass til å bringe/hente alle barna ved idrettshallen. Hvis dere tenker å stenge 

Hegreveien, vil det bli enormt trykk på Kirkeveien og Farvikveien. Farvikveien er smal, uten 

fortau, og her går det ganske mange barn til og fra skole. 

Ved idrettshallen er det nesten hver dag ved bringing og henting, stor kø opp mot E6. Da 

stopper det helt opp ut fra idrettshallen, siden det her er full vikeplikt. Da vil det igjen bli full 

stopp ved den nye innkjøringa til kiss and ride, og det vil bli totalt kaos inn og ut av området. 

Dette vet jeg, fordi jeg daglig kjører mine barn til skolen nettopp for å se trafikkbildet. Jeg 

har tidligere kommet med innspill til kiss and ride ved den store parkeringsplassen, men dette 

er aldri blitt besvart. Jeg ønsker veldig gjerne at noen av dere blir med på en befaring ved 

skolen, slik at jeg kan vise hva vi i FAU mener. Hvis dere har befart området, så lurer jeg på 

hvorfor ikke FAU har blitt invitert med på dette. 

Jeg tør påstå at få vet mer om trafikksituasjonen ved skola enn jeg gjør. Har nå brukt flere år 

på å få oversikt over trafikkbildet, og ser at den løsningen som nå foreslås blir for dårlig. 

Kort fortalt, er mitt forslag til utbedring ved skolesiden, at fortauet legges lengere inn på 

plenen, og det etableres en kiss and ride sone langs veien ved parkeringsplassene. Da kommer 

også bussene seg godt forbi de bilene som står  på kiss and ride. 

mvh 

Bjørn Thomas Hansen 

tlf 90895598 

mailto:fauskeamerikaner@gmail.com
mailto:rene.normann@fauske.kommune.no
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Uttalelse ved høring og offentlig ettersyn - detaljregulering - parkering 

Vestmyra idrettshall - Fauske kommune   
 

Nordland fylkeskommune har mottatt forslag til detaljregulering for parkeringsområde ved 

Vestmyra idrettshall i Fauske til høring. Formålet med planleggingen er å regulere for 

parkeringsformål og enveiskjøring med «kiss and ride». Kommunen er tildelt midler for 

trafikksikring fra fylkeskommunen.  

 

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

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retninglslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 

uttalelse.  

 

Merknader 

Nordland fylkeskommune er fornøyd med at Fauske kommune har benyttet muligheten til å få 

kvalitetssikret og publisert planforslaget i NordlandsAtlas. Vi ber om at også endelig vedtatt 

reguleringsplan publiseres her.  

 

Trafikksikkerhet 

Så langt vi kan se er det med dagens regulering lagt til rette for direkte gjennomgang fra parkering 

til gangveg (ved avsatte parkeringsplasser for funksjonshemmede). I det foreliggende forslaget må 

de som har parkert krysse kjøreveg eller «kiss and ride»-området. Vi ber derfor om at det legges til 

rette for trygg kryssing, for eksempel gjennom bruk av fotgjengerfelt. Ved etablering av 

fotgjengerfelt eller andre former for kryssing, er det viktig at dette gis en rasjonell plassering som 

sikrer at fotgjengere vil ta det i bruk.  

 

Vannforvaltning 

I vedlagt geoteknisk rapport er det konkludert med at det kan være behov for motfylling og 

erosjonssikring av Farvikbekken. Nordland fylkeskommune gjør oppmerksom på at forholdet til 

vannforskriftens § 12 må vurderes når det gjennom reguleringsplan (eller andre enkeltvedtak) 

fattes vedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst. Det er vedtaksmyndighet som 

har ansvar for vurderingen. Informasjon om vannforekomster med miljømål, risiko- og 

påvirkningsanalyse finnes på vann-nett portal. Mer informasjon om regional plan for 

vannforvaltning finnes på vannportalens regionale sider. Klima- og miljødepartementet har utviklet 

https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/164-3-R
https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/
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veiledning til bruk av vannforskriften § 12. Vi anbefaler å ta kontakt med lokal 

vannområdekoordinator ved behov for veiledning. Se nettsider for vannområde Skjerstadfjorden. 

  

Kulturminner 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 

arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid 

ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter 

kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Kontakter    

Kulturminner Martinus Hauglid marhau@nfk.no 

Øvrig Mathea Nybakke matnyb@nfk.no 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Mathea Nybakke 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 

Kopi til:    

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 

 

  
 

https://www.vannportalen.no/nyheter/2015/jan-mar/veileder-til-vannforskriften--121/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/vannomrader/skjerstad/
mailto:marhau@nfk.no
mailto:matnyb@nfk.no
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Fauske kommune 

Postboks 93 

8201 FAUSKE 

 

   

Vår dato: 22.06.2020         

Vår ref.: 202004037-4     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 08.05.2020 Anita Andreassen 

Deres ref.: 20/6763 
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - 

Detalreguleringsplan for Parkering Vestmyra idrettshall - Fauske 

kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 08.05.2020.  

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

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

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
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 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 

avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region nord (nve@nve.no) kontaktes med 

en konkret forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

  

   

   

 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:nve@nve.no
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Renée Normann 
Arealplanlegger 
 Enhet Plan/Utvikling 
 

 
 
 

Uttalelse vedrørende høring - detaljregulering for 
parkeringsområdet Vestmyra idrettshall 
 
Fauske kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse- 014/20, har i møte 26.05.2020 
fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse har ingen merknader til planforslaget.  
Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 
 



Fra: Renee Normann 
Sendt: fredag 19. juni 2020 10:04 
Til: 'Bjørn Thomas Hansen' 
Kopi: Rune Reisænen (rune.reisanen@fauske.kommune.no) 
Emne: SV: Kiss and ride, Vestmyra skole 
 
Hei, 
 
Viser til din epost under og skal forsøke å svare på dine spørsmål. 
Hegreveien skal ikke stenges for gjennomkjøring. Det blir etablert en ny innkjøring fra hegreveien til 
inngangn av idrettshallen som deretter fortsetter til via sørsiden av parkeringsplassen og videre til 
Hegreveien. Man kan kjøre i denne sirkelen, men ikke i motsatt retning. Det vil kun være mulig å 
kjøre inn til parkeringsplassen. Se illustrering med kjøreretning angitt som røde piler, for mer info. 
 

 
 
Dagens innkjøring til idrettshallen vil dermed være uendret. 
 
Denne planen er basert på en strakstiltak som må gjøres i år. Vi har fått midler til å opparbeide en 
kiss and ride sone, men plasseringen i gjeldende reguleringsplan var ikke egnet. Imidlertid vil det ta 
mer ressurser og tid hvis vi avviker for mye fra gjeldende plan. Dermed har vi tatt et valg basert på 



utredninger som tidligere ble gjennomført, og eget kunnskap om gjeldende plan, trafikkmengde,
antall skolebarn og dagens areal. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta en befaring innen
høringsfristen går ut.

På generelt grunnlag jobbes det med å redusere biltrafikken av foreldre som kjører sine barn til
skolen for å unngå at det stopper opp og for å motivere at barn går og sykler mer. Denne satsingen
på adferdsendringer er også en del av folkehelse og klimatiltak. Kommunen har brukt en del
ressurser på gang-sykkelveier for å øke trafikksikkerhet for syklister og vi ser at disse kan brukes
hyppigere. Vi vet at mange (men ikke alle) kan la bilen stå og dermed vil kiss and ride sonen ikke
være en trafikkork i fremtiden.

Vi tar dine innspill med i saksfremlegget til sluttbehandling, slik at politikere kan vurdere saken i
høsten.

// Vennlig hilsen Renée Normann
Arealplanlegger, FAUSKE KOMMUNE

+47 75604071
renee.normann@fauske.kommune.no

Fra: Bjørn Thomas Hansen <fauskeamerikaner@gmail.com>
Sendt: fredag 19. juni 2020 08:13
Til: Renee Normann <renee.normann@fauske.kommune.no>
Emne: Fwd: Kiss and ride, Vestmyra skole

---------- Forwarded message ---------
Fra: Bjørn Thomas Hansen <fauskeamerikaner@gmail.com>
Date: tor. 18. jun. 2020, 23:12
Subject: Kiss and ride, Vestmyra skole
To: <rene.normann@fauske.kommune.no>

Hei,
Jeg er leder av FAU ved Vestmyra skole, og har sett litt på høringsdokumentene for Kiss and
ride. Der lurer jeg på følgende:
Jeg tolker det at Hegreveien foreslås stengt for gjennomkjøring. Hva menes her?
Inn og utkjøring til parkeringsplasser ved idrettshallen?
Skal dagens innkjøring til idrettshallen fortsatt være inn og ut?
Jeg spør fordi:
Ved Vestmyra skole er det stor trafikk av foreldre som bringer sine barn til og fra skolen. Det
vil aldri bli nok plass til å bringe/hente alle barna ved idrettshallen. Hvis dere tenker å stenge
Hegreveien, vil det bli enormt trykk på Kirkeveien og Farvikveien. Farvikveien er smal, uten
fortau, og her går det ganske mange barn til og fra skole.

mailto:renee.normann@fauske.kommune.no
mailto:fauskeamerikaner@gmail.com
mailto:renee.normann@fauske.kommune.no
mailto:fauskeamerikaner@gmail.com
mailto:rene.normann@fauske.kommune.no


Ved idrettshallen er det nesten hver dag ved bringing og henting, stor kø opp mot E6. Da 
stopper det helt opp ut fra idrettshallen, siden det her er full vikeplikt. Da vil det igjen bli full 
stopp ved den nye innkjøringa til kiss and ride, og det vil bli totalt kaos inn og ut av området. 
Dette vet jeg, fordi jeg daglig kjører mine barn til skolen nettopp for å se trafikkbildet. Jeg 
har tidligere kommet med innspill til kiss and ride ved den store parkeringsplassen, men dette 
er aldri blitt besvart. Jeg ønsker veldig gjerne at noen av dere blir med på en befaring ved 
skolen, slik at jeg kan vise hva vi i FAU mener. Hvis dere har befart området, så lurer jeg på 
hvorfor ikke FAU har blitt invitert med på dette. 
Jeg tør påstå at få vet mer om trafikksituasjonen ved skola enn jeg gjør. Har nå brukt flere år 
på å få oversikt over trafikkbildet, og ser at den løsningen som nå foreslås blir for dårlig. 
Kort fortalt, er mitt forslag til utbedring ved skolesiden, at fortauet legges lengere inn på 
plenen, og det etableres en kiss and ride sone langs veien ved parkeringsplassene. Da kommer 
også bussene seg godt forbi de bilene som står  på kiss and ride. 
mvh 
Bjørn Thomas Hansen 
tlf 90895598 



 
 

 
 
 
 
Fauske kommune 
Enhet Plan/Utvikling 
 
 
 
  
 
 
 

Høring - detaljregulering for parkeringsområde Vestmyra idrettshall 
  
I rollen som barnas talsperson, har jeg mottatt forslag til detaljregulering for 
parkeringsområde Vestmyra idrettshall som nå er ute på høring. Formålet med dette er å 
regulere til parkeringsformål og enveiskjøring med kiss and ride.  
  
Forslaget er nærmere vurdert og i tillegg drøftet med ledelsen for Vestmyra skole.  
 
Barnas talsperson har ingen merknader til planforslaget. 
  
 
 
 
Fauske, 23.06.2020 
 
 
Jan-Åke Storjord 
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1. Generelt 
Området er i dag i bruk som parkeringsplass ved idrettshallen på Vestmyra. I planlegging av 
anleggsarbeidet, samt ved vurdering av kiss-and-ride løsningen som er tegnet inn i områdeplanen, er 
det kommet frem at det er behov for endringer. Endringer som gir bedre flyt og mer trafikksikkerhet 
i forhold til dagens situasjon og innbyggernes adferd i området. 

Kommunen har fått tildelt penger fra fylkeskommunen for å utbedre trafikksikkerhet og kiss-and-
ride prosjektet er planlagt gjennomført i løpet av 2020. For å gjøre dette på en mest ryddig måte, og 
for å sikre medvirkning på best mulig måte, blir området nå foreslått regulert gjennom 
detaljregulering. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for parkering, kiss-and-ride sone og endring av 
adkomstveier inn og ut av avgrenset område. En viktig del av dette arbeidet er å sikre gode 
trafikkmessige løsninger for gående og syklende og nødvendig transport til/fra skolen, inklusiv kiss-
and-ride- løsning. 

 

1.1. Forslagstiller  
Fauske kommune 
 

Postadresse:   
Postboks 93 
8201 FAUSKE 

 

Besøksadresse: Administrasjonsbygget 
Torggata 21 
8200 FAUSKE 

1.2. Krav om konsekvensutredninger 
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og det konkluderes med at det 
ikke utløses krav til konsekvensutredning da formålet med planen er i samsvar med overordnet plan. 
Planforslaget gir heller ikke ramme for bygningstyper eller volum som i seg selv utløser krav om 
konsekvensutredning.   
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2. Planprosessen 
2.1. Medvirkningsprosess 

Kunngjøring om oppstart av planarbeid har vært annonsert på hjemmesiden den 6. april 2020 og i 
Saltenposten den 11. april 2020.  Berørte parter ble skriftlig varslet om planoppstart i brev den 6. 
april 2020. Svarfrist var satt den 26. juli 2020. 

2.2. Møter og andre deltakere 
Det er avholdt avklaringsmøter med Fauske kommune, avdeling VVA, skolens styre og faglig 
trafikkforum underveis i prosessen.  

2.3. Innspill til plan 
Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet er oppsummert og merknadsbehandlet i tabellen 
nedenfor. 

Person/etat Dato Innspill Merknader 
ISE Nett 14.04.2020 I SE Nett har strømkabler i grunnen 

som kan bli berørt. På dette 
grunnlag bør ISE Nett tas med i 
videre planlegging. 

Tas til etterretning i 
planarbeid. 

NVE 16.04.2020 Planområdet ligger i et område 
med påviste kvikkleiresoner og 
grunnforholdene må derfor 
utredes nærmere i forbindelse 
med planarbeidet. Hensyn til 
klimaendringer 
skal også vurderes. Hensynet til 
flom må også sees i sammenheng 
med lokal overvannshåndtering. 

Det stilles som krav i 
reguleringsbestemmelser 
at det kreves 
dokumentert geoteknisk 
vurdering av fagkyndig 
personell, før det 
gjennomføres tiltak i 
området.  
 
Det blir ikke vesentlige 
endringer som krever en 
ny overvannsstrategi. 
Området er allerede 
asfaltert og det vil bli 
tilrettelagt for mer 
grøntareal. 

Statens vegvesen 15.04.2020 Ingen merknader til oppstart. Tatt til orientering. 
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3. Planstatus og rammebetingelser 
 

3.1. Overordnede planer 
Områderegulering for Nye Vestmyra skole, planID 2014001, vedtatt 12.11.2015, gjelder for 
planområdet. Områdereguleringen vil delvis bli erstattet av ny detaljregulering. Se områderegulering 
i figur 1. Parkeringsplassen er angitt med pekepunkt. 

 

Figur 1.  områderegulering for Nye Vestmyra skole angitt med blå farge. 
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3.2. Statlige og regionale planretningslinjer 
Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og 
funnet at tiltaket ikke er i strid med disse.  Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse 
med planforslaget er listet opp nedenfor: 

 Fylkesplan for Nordland 2013-2025 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014) 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 
 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

3.3. Avvik mellom planforslag og gjeldende planer / planretningslinjer.   
Sett i forhold til gjeldende områderegulering, er det følgende avvik; 

- Ny plassering av kiss-and-ride sone 
- Endring av adkomstvei/enkjørsvei som i områdereguleringen heter SKV4. Ny vei ligger 

nærmere idrettshallen 
- Flytting av parkering for funksjonshemmede for å skape plass til ny enkjørsvei 
- Økt areal for grøfter/grøntareal (SVG) på nordsiden av parkeringsplassen. Området vil gi økt 

kapasitet for snølagring og overvann. 
- Retting av fortau etter flytting av kiss-and-ride sone 

3.4. Beliggenhet 
Planområdet ligger i Fauske kommune, Nordland fylke.    

Planområdet er på ca. 6,8 daa og ligger på Vestmyra nordvest for Fauske sentrum og vest for 
E6/Follaveien.  Idrettshallen grenser til planområdet i vest.   

 

Figur 2. Forenklet visning av planområdet, avgrenset med blå farge. 
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3.5. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er i dag brukt til store parkeringsarealer i tilknytning til idrettsanlegget mot 
Hegreveien. Skole- og idrettsanlegget grenser mot Farvikbekken med tilstøtende 
skogområde/naturområde mot sør/sørvest. Det går også en natursti langs bekken. 

 

3.6. Stedets karakter 
Planområdet 

Bebyggelsen i planområdet består av ungdomsskolen, barneskolen, og idrettsanlegget Fauskehallen.  
etasje. Idrettsanlegget Fauskehallen er bygd like nordøst for barne- og ungdomsskolen, mot 
Hegreveien. Bygget er oppført med byggehøyder på ca. 4 m (gesimshøyde) og ca. 11,5 m 
(mønehøyde). 

Tilstøtende områder 

Planområdet grenser til eksisterende boligfelter bestående av frittliggende eneboliger og rekkehus 
både mot nord (Vestmyra boligfelt) og mot sør/sørøst. I vest grenser planområdet til nye Vestmyra 
skole.  Møt øst og nordøst grenser planområdet også til forretningsbygg og  
næringsbygg/industribygg.   

Byform 

Fauske er et knutepunkt for trafikk (vei og jernbane) mellom Nord-Sør og Øst-Vest i Nordland.   
Denne funksjonen er avspeilet i kommunevåpenet.  Som en følge av å være et viktig knutepunkt, er 
Fauske et viktig senter for handel og næringsvirksomhet i området.    

Vestmyra-området er et typisk resultat av ekspansjonen for byer og tettsteder på 70-tallet.  
Velstandsøkning, befolkningsøkning og sentralisering samt en økt bevissthet av verdien av å bo 
utenfor sentrum, reiste behov for nye boligområder med vektlegging av rekkehus og eneboliger.   

Området ble bygget ut i samme tidsperiode og har derfor et enhetlig og velregulert preg.  Området 
vil – som mange andre tilsvarende områder – være inne i et generasjonsskifte.   
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3.7. LandskapFauske ligger i landskapsregion 32 «Fjordbygdene i Nordland og Troms».  Dette 
er en vanlig landskapstype i Nordland.  For videre beskrivelse av landskapsregionen, viser vi 
til rapport fra NIJOS1.   

 

Figur 3. Landskapsregion 32.5.  Indre Salten. 

Fauske tettsted ligger i en sørhelling ned mot Saltenfjorden.  Dette gir generelt gode solforhold og 
utsiktsforhold i byen.  Framherskende vindretning er øst-sørøst.  Lokalklimaet må regnes som et 
innlandsklima.   

Mot nord og vest domineres landskapet av store myrområder.  Nær byen er disse myrområdene i 
stor grad oppdyrket og/eller disponert til utbyggingsformål. Vestmyra ligger på et tidligere 
myrområde nordvest for sentrum.  I dag er det bare noen mindre deler igjen av det opprinnelige 
myrlandskapet.   

Det er ikke påvist spesielle landskapsverdier i området.    

3.8. Kulturminner og kulturell verdi 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i planområdet. Eksisterende bygninger er heller 
ikke verneverdige. 

3.9. Naturverdier 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i planområdet.   

3.10. Rekreasjonsverdi/Rekreasjonsbruk 
Sør/sørøst for planområdet renner Farvikbekken. Bekken er omgitt av et skogsområde og fortsetter 
nordover og vestover.  Det går en natursti/tråkk langs bekken, noe som tyder på at området brukes 
til lek og i friluftssammenheng.  

                                                             
1 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging.   NILJOS rapport 2/98.  Landskapsregioner i Norge.   



Detaljregulering for parkering Fauske idrettshall 

Plan-ID: 1841-2020003  | Fauske kommune  

 

10 
 

3.11. Landbruk 
Planområdet har ikke vært regulert til landbruksformål og har heller ingen landbruksverdi.   

3.12. Trafikkforhold 
Planområdet har i dag atkomster fra Hegreveien som går gjennom planområdet i nord. Hegreveien 
har avkjøring fra Fugleveien i øst og kobles på Farvikveien i vest som igjen knyttes opp mot 
Kirkeveien.  Fra planområdet og til Fauske sentrum er det en avstand på ca. 1 km. Fauske 
jernbanestasjon ligger ca. 1,1 km øst for planområdet.  

Det planlegges omlegging av Rv80. Den nye traseen vil gå på nordsiden av planområdet. Fra Klungset 
i vest vil Rv80 gå nord for planområdet og inn i en rundkjøring nordøst for planområdet og denne vil 
knyttes opp mot E6.  Ut fra denne rundkjøringen vil det bli bygget en ny tilknytning til Fuglveien.  
Dette kan innebære at dagens avkjøring til Fuglveien fra E6 blir stengt.   

Fortau ligger i planområdet og kobles mot fortau langs Hegreveien. Parallelt med Hegreveien er det 
etablert en gang- sykkelvei. Planområdet viderefører eksisterende fotgjengerovergang nordøst i 
planområdet, ved siden av ny enkjørsvei. 

Det er Bussholdeplass på Vestmyra skolesener.   Her stopper bussrutene 18-472, 18-481, 18-493, 18-
494, 18-496 og 18-499 (Sentrumsbussen).   

 

Figur 4. Bussholdeplasser på og omkring Vestmyra skolesenter. 

3.13. Trafikkmengde 
Kartet under gir et bilde av trafikkmengden i Fauske i 2013.  ÅDT er et uttrykk for antall kjøretøy i 
gjennomsnitt over året pr døgn.  Antall kjøretøy telles pr år og deles likt på antall døgn i året.    
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Av dette framgår at det passerer 9.250 kjøretøy i snitt gjennom Storgata på Fauske pr døgn.   
Tilsvarende passerer 5.900 kjøretøy pr døgn i Follaveien (E6) ved NICO-krysset (avkjørsel til Fuglveien 
/ Vestmyra).    

 

Figur 5. Trafikkmengde (ÅDT) i Fauske år 2013.  Kilde:  Statens vegvesen. 

3.14. Barns interesser 
Barns interesser er ivaretatt gjennom planløsningen og oppfølgingen av 
Barnetråkkregisteringsarbeidet for områdereguleringen.  Det er utarbeidet et eget rom- og 
funksjonsprogram for skolen.   

3.15. Sosial infrastruktur 
Parkeringsplassen ligger i nær tilknytning til idrettshall og idrettsstadion, med Fauske skole,  
Videregående og Vestmyra barnehage som nærmeste nabo. 

3.16. Universell tilgjengelighet 
Universell tilgjengelighet er ivaretatt i planforslaget.    

3.17. Teknisk infrastruktur 
Vann- og avløpsnett samt el-forsyning er ført frem til påstående bygninger og ivaretatt i 
planforslaget. 

3.18. Grunnforhold 
NGUs løsmassekart viser at tiltaksområde er registrert som torv og myr og tykk havavsetning, 
løsmassekart er vist i figur 6. Det kan være indikasjon på ustabile grunnforhold. Norconsult er 
engasjert av Fauske kommune for å vurdere områdestabilitet i forbindelse med utbygging av 
Vestmyra skole og tilhørende utomhusområde. Se figur 7 og vedlagt vurdering for mer informasjon. 

 



Detaljregulering for parkering Fauske idrettshall 

Plan-ID: 1841-2020003  | Fauske kommune  

 

12 
 

  

 

Figur 6. NGUs løsmassekart. Kilde: ngu.no 

 

Figur 7: Geoteknisk undersøkelse i planområdet. Kilde: Norconsult, 2018. 

3.19. Støyforhold 
Planområdet er ikke støyutsatt.  Støybildet består hovedsakelig av trafikkstøy fra lokal biltrafikk. 

3.20. Forurensning 
Det er ikke kjent at det er forurensing i grunnen eller andre typer forurensning i planområdet.  Det er 
et industriområde nord for Fuglveien, men det er ikke kjent at dette området gir forurensning som 
kan påvirke planområdet.     
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 Området foreslås disponert på en slik måte: 

 

Figur 8.  Planforslag.  Detaljregulering for Parkering Fauske idrettshall.    

 

4.1. Reguleringsformål 
- Samferdselsanlegg (PBL § 12-5 nr 2) 

o Kjøreveg (SKV).  Omfatter Hegreveien. I planforslaget er Hegreveien stengt for 
gjennomkjøring.  Det er også avsatt areal til «kiss and ride» ved inngangen til 
idrettshallen.  Det er et bevisst valg at man vil søke å unngå trafikk inn i selve 
skolearealet. 

o Fortau (SF).  Rosa farge på plankartet.  Et mindre areal sør for parkeringsplassen er 
avsatt til Fortau.   

o Annen veggrunn (SVT og SVG).  Mørk grå/grønn farge på plankartet.   Angir 
vegskråninger og areal mellom veger, gang- og sykkelveier mv.  Her er det plass til 
snølagring om vinteren. 

o Parkering (SPA). Det er avsatt areal til parkering med 66 plasser, inkl 2 for 
funksjonshemmede nærmest inngangen til idrettshallen. Parkeringsplassene er lagt 
utenfor selve kiss-and-ride området for å oppmuntre til å bruke gang- og 
sykkeladkomst og for å minke trafikken i skoleområdet.   

o  
- Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5.  nr 1) 

o Idrettsanlegg (BIA).  Angitt med grønn farge.   Dette er arealer avsatt til idrettshallen.   
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4.2. Kollektiv transport 
Se § 3.12 

4.3. Trafikkløsning og kjøreatkomst 
Det var i gjeldende plan tenkt å plassere kiss-and-ride i sørøstsiden av planområdet. Det viste seg at 
dette sannsynligvis ikke ville fungere, og derfor ble det gjennomført en analyse av området for å se 
hva som ville passe bedre. Det ble konkludert at kiss-and-ride nærmere idrettshallen og uten annen 
trafikk ville være den beste løsningen.  

Enkjørsveien vil sikre at det er minst mulig gjennomgående trafikk, og at trafikken blir redusert til å 
slippe inn og av personer som skal til idrettshallen og skolene. Fra kiss-and-ride området kan man da 
gå via fortau og gang-sykkelvei til sin destinasjon i området. Parkeringsplassen har en egen 
adkomstvei fra nordøstsiden som gjør at de som skal være på parkeringsplassen ikke er i veien for 
kiss-and-ride aktiviteter. 

Tilknytningsveier, gang- og sykkelveier og fortau innad i planområdet utformes iht. vegnormalen. 

4.4. Universell utforming 
Adkomst for funksjonshemmede vil skje fra parkeringsplassen øst i planområdet eller fra Hegreveien 
via enkjørsvei.  Gang- og sykkelveier vil bli utformet iht. «Universell utforming med nye endringer fra 
01.01.2015»2.  Det er avsatt 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i nærhet av inngangen til 
idrettshallen. 

4.5. Landbruksfaglige vurderinger 
Ikke aktuelt i denne sammenhengen 

4.6. Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner i området.  

4.7. Sosial infrastruktur 
Viser til § 3.15.    

4.8. Risiko og sårbarhetsanalyse 

                                                             
2 http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Nyheter-universell-utforming/krav-om-
tilgjengelighet-endringer-fra-1.1.2015/ 
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

x Hele planområdet for skolen og 
uteområdet mot Farvikbekken er 
vurdert iht. gjeldende regelverk; 
NVE kvikkleireveileder og 
retningslinjer. Det er ingen 
sprøbruddleire i Farvikbekkens 
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kantsone ved parkeringsplassen, 
se figur 7.  
Det vurderes at opparbeiding av 
vei og parkering har lite 
konsekvens for grunnforholdene, 
og det er gitt opplysninger fra 
avdeling VVA i kommunen at det 
ikke skal graves ned mer enn 0,5 
meter i bakken for å etablere vei 
og parkering. Dette utgjør lite for 
områdets stabilitet. For 
sikkerhets skyld stiller 
kommunen krav i 
planbestemmelser om at 
grunnforhold skal vurderes av 
fagkyndig person før det gis 
tillatelse til tiltak i området. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er ikke relevant i forhold til 
formål for området. 

Annet (spesifiser)? x  
Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 

som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

  

 Hendelser på veg x  

 Hendelser på jernbane x  

 Hendelser på sjø/vann/elv x  

 Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.) 
utgjøre en risiko for området? 

  

 Utslipp av giftige gasser/væsker x  

 Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

 Elektrisitet x  
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 Teletjenester x   

 Vannforsyning x  

 Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

 Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

x  

 Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

 Til skole/barnehage x  

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

 Til forretning x  

 Til busstopp x  

Brannberedskap   
 Omfatter området spesielt farlige 

anlegg? 
x  

 Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Ja. 

 Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

x  

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

 Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

 Annet (spesifiser)  Ukjent 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

x  
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4.9. Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
Det er ikke foreslått avbøtende tiltak ut over det som framkommer i denne planbeskrivelsen.   
 

4.10. Rekkefølgebestemmelser 
Situasjonsplan 

Det fremgår et rekkefølgekrav vedrørende utarbeidelse av situasjonsplan som skal følge 
søknad om tillatelse til tiltak. 

Trafikkregulerende tiltak 

Det skal settes opp skilt ved kjørevei o_SKV1 som skal hindre levering og henting av elever 
på denne veien. Dette gjøres før veien tas i bruk. Det skal også tilrettelegges for trygg 
kryssing fra parkeringsplassen til hovedinngangen til idrettshallen. Ved arbeid med skiltplan 
for området og opparbeiding av vei skal dette tas med. 

Grunnforhold 

Før det kan gis tillatelse til tiltak i planområdet skal området være geoteknisk vurdert av 
fagkyndig personell. Dokumentasjon på dette skal foreligge ved søknad om byggetillatelse. 

5. Konsekvensutredning 
 

Detaljregulering for parkering Fauske idrettshall er ikke konsekvensutredningspliktig. 
Reguleringsplanen endrer ikke områdets formål som gitt i overordnet plan og er derved etter 
forskriftens § 6 ikke konsekvensutredningspliktig.   

Det er ikke utarbeidet egne konsekvensutredninger i tilknytning til denne reguleringsplanen.   

  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  
Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   
 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 
x  

 Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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6. virkninger/konsekvenser av planforslaget 
En gjennomføring av dette planforslaget vil i hovedsak innebære endring av adkomstveier, fortau, og 
parkeringsanlegg, samt kiss-and-ride sone for å imøtekomme trafikksikkerhetens krav.    

6.1. Overordnede planer 
Vi viser til kap. 3.1.   

6.2. Stedets karakter 
En oppgradering av parkeringsarealet og adkomstveier vil skape en mer trafikksikker situasjon for 
skolebarn og sannsynligvis redusere trafikken nærmere skolebygninger.  Dette er i samsvar med 
kommunens intensjon om å gjøre skolen og området omkring til en trafikksikker område.    

6.3. Landskap  
Landskapsformene i området vil være uendret.    

6.4. Natur- og kulturverdier 
Det er ikke påvist kulturminner, kulturmiljø eller verneverdier i planområdet.   

Sett i forhold til kravene i Naturmangfoldlovens kap II (§§4-14) vurderes disse ivaretatt gjennom 
overordnet plan.   

6.5. Rekreasjonsbruk og uteområder 
Det er i overordnet plan bevisst lagt opp til at områdets rekreasjonsverdi skal økes.  Dette ivaretas i 
denne planen gjennom utbedring av nærmiljøanlegg, trafikk, og områdets nettverk av gang- og 
sykkelveier.    

Dette er i samsvar med kommuneplanens satsing på folkehelse i Fauske kommune.   

6.6. Trafikkforhold 
Hovedmønsteret i trafikkbildet holdes i hovedsak uendret.   

Det er ikke i dette planforslaget lagt opp til endringer i kollektivtilbudet i området.  

6.7. barns interesser 
Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er lagt fram som 
eget rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging».    

Formålet med rikspolitiske retningslinjer er å:  

 Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven.  

 Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 
løpende planlegging og byggesaksbehandling.  

 Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 
hensyn/interesser.   

RPR stiller krav til den kommunale planleggingsprosessen.  Kommunen skal:  

 Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og 
bygningsloven.   
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 Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 
kommuneplanarbeidet.  

 Utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer og 
anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres der barn og unge er berørt. 

 Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer 
fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.   

Denne planen gjelder detaljreguleringsplan for parkering ved Fauske idrettshall.  I denne planen er 
barn og unges interesser ivaretatt gjennom;   

 Kiss-and-ride sone og tilknytning til eksisterende fortau og gang- sykkelveier 
 Sammenhengende trafikkløsninger som prioriterer gående og syklende.   

6.8. Energibehov 
Dekkes gjennom eksisterende infrastruktur.    

6.9. Teknisk infrastruktur 
Ivaretas gjennom overordnet plan og samarbeid med netteier. 

6.10. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Tiltak som følger av denne planen vil alt vesentlig være et kommunalt økonomisk ansvar.    

6.11. Interessemotsetninger 
Det er ikke registrert motstridende arealinteresser i denne planen.   
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Parkering Fauske idrettshall 
Reguleringsplanbestemmelser 

 

§ 1 GENERELT 
  

Det regulerte området er vist på plankart Detaljregulering for Parkering Fauske idrettshall 
med plan-ID 2020003, i skala 500 (A2 format). For området gjelder de 
reguleringsbestemmelser som er beskrevet nedenfor.  

Planen vil erstatte deler av områderegulering for Nye Vestmyra skole, planID 2014001, 
vedtatt 12.11.2015 

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
2.1 Formålet med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av parkeringsareal og kiss-and-ride 
sone for en tryggere trafikkavvikling i skoletiden. 

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

Bebyggelse og anlegg, PBL kap.12-5, nr.1 
 Idrettsanlegg (BIA) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL kap.12-5, nr.2 
 Kjørevei, eierform offentlig (o_SKV) 
 Fortau, eierform offentlig (o_SF) 
 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVG)  
 Annen veigrunn – tekniske anlegg, eierform offentlig (o_SVT) 
 Parkering, eierform offentlig og felles (o_SPA) 

 

§ 3 FELLES BESTEMMELSER 
3.1 Situasjonsplan  

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i målestokk 200 eller 500 
for det enkelte byggesøknad. Det skal vises opparbeiding av omsøkte tomt med atkomst, 
parkering, terrengprofil med eksisterende og planlagt terreng, gjerder over 1 m, og 
overvannshåndtering. 

3.2 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 
Det må tas hensyn til evt. kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med 
den enkelte kabeleier. 

3.3 Kulturminner 
Dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 
8, 2. ledd. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og 
det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter 
rundt kulturminnet, jf. KML § 3 og 6. 
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3.4 Støy i anleggsfasen 
Støy fra anleggsvirksomhet skal ikke overstige anbefalte støygrenser angitt i statlige 
retningslinjer i T-1442. Støyende drift og aktivitet skal kun foregå på dagtid mellom kl.08.00-
17.00 på hverdager. Naboer skal varsles iht. T -1442. 

§ 4 Bebyggelse og anlegg  
4.1 Offentlig eller privat tjenesteyting    

Idrettsanlegg (BIA) 

Området omfatter eksisterende idrettshall. Det skal ikke etableres bygninger til andre formål, 
med mindre det gjelder etablering av sykkelparkering eller lignende mindre tiltak ifm 
aktiviteter til idrettshallen. Dette skal tas inn i situasjonsplan som leveres med i søknaden. 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
5.1 Kjøreveg (o_SKV1-o_SKV2) 

Områdene med signaturene SKV etableres med bredder iht. plankartet. Kjøreveg SKV1 skal 
være enveiskjørt fra Hegreveien med utkjøring i SKV2. Parkering er forbudt langs denne 
vegen. Det er tillatt med kiss and ride i maks 3 minutter, eller levering av varer til 
idrettshallen. Eierformen er offentlig og Fauske kommune har ansvar for brøyting av kjørevei. 

5.2 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (SVG) 
Området først og fremst ha funksjon som offentlig grøntareal men kan også benyttes til 
snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt.  

5.3 Annen veggrunn – teknisk, eierform offentlig (o_SVT) 
Området skal først og fremst ha funksjon som offentlig veigrøft, men kan også benyttes til 
snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt. 

5.4 Parkering (o_SPA) 
Sykkelparkering og parkering for forflytningshemmede skal løses innenfor SPA-områdene. 
Parkeringsplasser skal være felles for område avsatt til idrettshallen. 

Det tillates tilrettelegging med ladepunkt til el-bil. 

Fauske kommune har ansvar for brøyting og vedlikehold av parkeringsplassene. 

Ved utforming av parkeringsplassene skal Statens Vegvesens håndbok N100 legges til grunn.  

Sykkelstativ må estetisk tilpasses den øvrige gatemøblering og tilgjengelig areal. 

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
6.1 Situasjonsplan 

Det fremgår et rekkefølgekrav av § 3.1 vedrørende utarbeidelse av situasjonsplan som skal 
følge søknad om tillatelse til tiltak. 

6.2 Trafikkregulerende tiltak 
Før kjørevei o_SKV1 tas i bruk, skal det settes opp skilt ved innkjøringen som sikrer levering 
og henting av elever på denne veien. Det skal lages skiltplan for hele planområdet. 

6.3 Grunnforhold 
Før det kan gis tillatelse til tiltak i planområdet skal området være geoteknisk vurdert av 
fagkyndig personell. Dokumentasjon på dette skal foreligge ved søknad om byggetillatelse. 
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Endring av områderegulering for Søbbesva 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til endring av områderegulering for Søbbesva. 
 

 
Vedlegg: 
01.09.2020 Plankart Søbbesva - endring 1450134 

01.09.2020 Planbestemmelser_Søbbesva endelig 1450135 

01.09.2020 Planbeskrivelse_Søbbesva 1450136 

01.09.2020 Geoteknisk vurdering løsneområde 1450139 

01.09.2020 Geoteknisk vurdering 1450140 

01.09.2020 Trafikkanalyse_Søbbesva_Fauske 1450141 

01.09.2020 G-rap-001-1350007154 1450142 
 
Saksopplysninger: 
 
2. gangs behandling 
Fauske kommune foreslår mindre endringer av områderegulering for Søbbesva med planid. 2007005. 
Planområdet er på ca. 399,6 daa, og omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: gnr: 103, bnr. 1, 
2, 5, 6, 11, 92-95,1247, 1323,1470,1504,1506,1515 og 1560. 
Området ligger på Søbbesva i Fauske kommune like nord for jernbanelinjen som går fra Fauske 
jernbanestasjon mot Bodø, samt vest/nordvest for dagens E6. Det er ca. 2,0 km til Fauske sentrum og 
ca. 5,4 mil til Bodø sentrum. 
Hensikten med planarbeidet er å lage en detaljert tomteinndeling innenfor planområdet med tilhørende 
infrastruktur. Planen oppdateres til dagens situasjon. Arealer som i gjeldende reguleringsplan er avsatt 
til kontor/industri/lager får en reduksjon fra %BYA=60% til %BYA=50%. Det legges også inn en 
hensynsone for rasfare basert på et mulig løsneområde som er skissert i geoteknisk notat fra Rambøll 
datert 19.06.2015. Endringene er i tråd med gjeldene plan. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 23.04.20 -05.06.20. Statens vegvesen 
har fått utsatt frist pga. kommunens beregning av ÅDT i kryss Løvgavelveien/E6. 
 
Det har innkommet 5 uttalelser til planforslaget. Det framkommer ingen innsigelse fra offentlige 
myndigheter. Hver enkelt merknad er innført i sin helhet. Det er deretter gjort en vurdering/anbefaling 
angående problemstillingen slik den framstår. 
 
 
Sametinget, 27.04.20 
 



Vi viser til deres brev av 23.04.2020. 
Sametinget har ingen innvendinger til endringsforslaget. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
Ingen merknad. 
 
Bane NOR, 18.05.20 
 
Vi viser til brev mottatt 28.04.2020 vedrørende ovennevnte. Nordlandsbanen går like sør for 
planområdet. Områdene hvor planen tilrettelegger for utbygging har byggegrense på 30 meter fra 
sporet. Vi konstaterer at endringen av planen legger til rette for en reduksjon av utnyttelsesgrad, som 
antas å gi en moderat redusert bruk av området sammenlignet med forventet bruk i gjeldene plan. 
Planen innehar ingen bestemmelse som sikrer at det skal etableres gjerde mellom utbyggingsområdene 
og jernbanen. Utbygging av næringsområde i nærheten av jernbanen vil kunne føre til økt ferdsel i 
området nær jernbanen, og øke sannsynligheten for at personer beveger seg nær eller i jernbanesporet, 
noe som kan forårsake alvorlige ulykker. Vi henstiller derfor kommunen om å innarbeide en 
rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer at det skal etableres et 1,80 meter høyt gjerde mot 
jernbanen før utbygging kan tillates. Da det ikke er tilfredsstillende stabilitet i grunnforholdene i deler av 
planområdet, forutsetter vi at tiltakene ikke medfører at områdestabiliteten eller jernbanens stabilitet 
reduseres. Vi minner om at eventuelle tiltak innenfor en avstand på 30 meter fra nærmeste 
jernbanespors midtlinje, ikke kan utføres tiltak uten tillatelse fra Bane NOR, jf. jernbanelovens § 10. 
 
Vurdering/anbefaling 
Det er i planbestemmelsen § 7.1, punkt f, lagt inn krav til etablering av et 1,8 m høyt gjerde mot 
jernbanen ved forlengelse av Håndverksveien og videre utbygging av områdene K/I/L i den vestlige 
delen av planområdet. 
 
 
Henriksengården AS, 10.06.20 
 
Henriksengården er i fase med etablering av ny virksomhet og det er ønskelig med endring i 
bygningsmasse på eiendommen. 
Eksisterende garasje sydvest av Henriksengården ønskes flyttet til sydøstre del av eiendom. 
Tidligere var det en bygning på den lokaliteten med utkjørsel til Industriveien. 
Vi ber om at det i områderegulering blir avsatt mulighet for egen avkjøring fra garasje til 
Industriveien. 
 



 
Vurdering/anbefaling 
 
Området er oversiktlig av avstand fra kryss Industriveien/Håndverksveien er tilstrekkelig. 
Det kan tillattes en avkjørsel til ny garasjelokasjon. Plassering er merket i plankartet. 
 
 
Statens vegvesen, 12.06.20 
 
Viser til høringsbrev av 23.04.2020 for endring av områdeplan for «Søbbesva», Fauske kommune. 
Høringsfrist var satt til 05.06.20, Staten Vegvesen fikk utsatt frist til 19.06.20 på grunn av resultat fra 
trafikktellinger/-beregning.  
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal Transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale føringer blir 
ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvaltere av riksveger på vegne av staten og som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar for vegnettet.  
Til denne sak uttaler vi oss som forvaltere av riksveg på vegne av staten og som sektormyndighet for 
vegtransport.  
 
Saksopplysninger  
Hensikten med reguleringsendringen er å lage en detaljert tomteinndeling med tilhørende 
vegsystem/infrastruktur. Utnyttelesegraden for kontor/industri/lager (%BYA) er redusert fra 60% til 50%. 
Det er også lagt inn en hensynssone for rasfare.  
Arealpolitiske føringer for planforslaget  
Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerhet for alle som ferdes på og langs vegen, 
uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan (NTP) nedfelt en visjon om at 
transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, nullvisjonen. 
 
Vurdering av planforslaget  
Planavgrensningen omfatter ikke E6, men trafikk til/fra området skjer fra kryss E6/Løvgavlveien. Det er 



gjennomført nye trafikktellinger og beregninger ut fra disse registreringer viser at det er omtrent samme 
årsdøgntrafikk som i 2014. Kommunen opplyser at det ikke er oppført nybygg siden gjeldene områdeplan 
ble vedtatt i 2015.  
 
I gjeldene reguleringsbestemmelser er det gitt føringer for når kryss E6/Løvgavlveien må utbedres. Det 
gjøres ingen endringer på denne bestemmelsen.  
 
Merknader til planforslaget  
- Vi har ikke gått detaljert inn i planen, men forutsetter at føringer i vegnormaler og håndbøker er lagt til 
grunn ved regulering av veger.  
- Frisiktsoner i kryss bør fremgå i planen. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Håndbok er lagt til grunn ved regulering av veier. Fauske kommune har etter ønske 
fra Statens vegvesen utført trafikktelling i kryss E6/Løvgavelveien over 2 dager i juni DÅ. Beregninger 
viser en ÅDT på 1751 (inkludert 5% sikkerhetsmargin), dvs. ingen økning fra tellingen i 2014. Det er vist 
frisiktlinjer med tilhørende hensynsone for alle kryss innenfor planområdet. 
 
 
 
Nordland fylkeskommune, 22.06.20 
 
 
Nordland fylkeskommune har mottatt forslag til endringer av områderegulering for Søbbesva i Fauske. 
Hensikten med planarbeidet er å lage en detaljert tomteinndeling med tilhørende infrastruktur innenfor 
planområdet, samt oppdatere planen til dagens situasjon. Fauske kommune vurderer at endringene er i 
tråd med gjeldende plan, og kan behandles som mindre endringer. Planområdet er ca. 400 daa og ligger 
nord for jernbanelinjen på Søbbesva, ca. 2 km fra Fauske sentrum. 
 
Nordland fylkeskommune beklager at uttalelsen er for sen iht. satt frist. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse. 
 
Merknader 
Kulturminner 
Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planene ikke i konflikt med 
verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert forvaltningsansvar for. Vi har foreløpig 
ingen merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger. 
 
Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen vurdering fra Sametinget. 
 
Øvrig 
Gjeldende bestemmelse om at det bare kan legges til rette for forretning inntil et samlet bruksareal på 
3000 m² foreslås videreført. Nordland fylkeskommune er fornøyd med at forholdet til regional 
planbestemmelse for etablering av kjøpesenter, jf. fylkesplanen kap. 7.1. er ivaretatt. Vi har ingen øvrige 
merknader. 
 
 
Vurdering/anbefaling 



Tas til orientering. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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§ 1 
GENERELT 

 
Bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 
Området reguleres til følgende formål: 
 
1. Bebyggelse og anlegg: Undervisning, Forretning/kontor/industri, Kontor/industri/lager. 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Gang-/sykkelveg, Annen veggrunn 

- tekniske anlegg. 
3. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift: Friluftsformål. 
4. Hensynssoner: Reindrift, Frisikt veg. 

 
 

§ 2 
PLANAVGRENSNING 

 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart (plan-ID: 2007005) sist revidert 
23.04.2020 i målestokk 1:1000 (A0). Planen erstatter hele reguleringsplan for Søbbesva 
(utvidelse), vedtatt av kommunestyret 02.10.1981 (plan-ID: 2007005). 

 
 

§3 
BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 
Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling 
harmonerer med bebyggelsen omkring. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større 
skjæringer, fyllinger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming. 
 
3.1  Undervisning – offentlig, o_U1. 
 

a) Innenfor område o_U1 kan eksisterende bygg opprettholdes og vedlikeholdes i sin 
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen 
må tilpasses bestemmelsene samt eksisterende bebyggelse med hensyn til form og 
materialvalg. 
 

b) Det tillates oppføring av bygg i to etasjer med maksimal tillatt mønehøyde på inntil 
9,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde areal (%-BYA) 
skal ikke overstige 50 % av tomtens nettoareal, inkludert parkeringsareal. Det tillates 
tilbaketrukket ventilasjonsrom på tak med byggehøyde maksimalt 13 m målt fra 
gjennomsnittlig planert terreng. 

 
3.2  Forretning/kontor/industri, F/K/I-1 – F/K/I-28. 
 



 
 

3 
 

a) Innenfor område avsatt til forretning/kontor/industri samt lager kan eksisterende bygg 
opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utforming. Eventuell 
utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses bestemmelsene samt eksisterende 
bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. 
 

b) Det er kun tillatt med forretning (handel) inntil et samlet bruksareal på 3 000 m2 for 
hele planområdet avsatt til forretning/kontor/industri. 
 

c) Det tillates oppføring av bygg i to etasjer med maksimal tillatt mønehøyde på inntil 
9,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates tilbaketrukket 
ventilasjonsrom på tak med byggehøyde maksimalt 13 m målt fra gjennomsnittlig 
planert terreng. Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 50 % av 
tomtens nettoareal, inkludert parkeringsareal.  
 

d) Det skal ikke etableres industri som er i konflikt med nærliggende boligområder 
spesielt med tanke på støy og støv (utslipp). 
 
 

3.3  Kontor/industri/lager, K/I/L-1 – K/I/L-13. 
 

a) Innenfor område o_K/I/L1 tillates oppføring av bygg i en etasje. Tillatt maksimal 
mønehøyde er 9,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates 
tilbaketrukket ventilasjonsrom på tak med byggehøyde maksimalt 13 m målt fra 
gjennomsnittlig planert terreng. Siloanlegg kan anlegges med maksimal høyde på 16 
m målt fra gjennomsnittelig planert terreng. Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal 
ikke overstige 50 % av tomtens nettoareal, inkludert parkeringsareal.  
 

b) Det skal ikke etableres industri som er i konflikt med nærliggende boligområder 
spesielt med tanke på støy og støv (utslipp). 

 
 
3.3.1 Energianlegg, T1-T3 

 
a) Innenfor områdene med signaturen T1-T3 kan det etableres anlegg i tilknytning til 

energiforsyning (trafo/nettstasjon). 
 

 
§ 4 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
4.1  Kjøreveg - offentlig, o_NAVN. 
 

a) Eksisterende kommunale kjøreveger, o_LØVGAVLVEIEN, 
o_HÅNDVERKSVEIEN, o_INDUSTRIVEIEN, o_BERGVERKVEIEN, 
o_SMEDVEIEN og o_FA1 kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.  
 

4.2  Kjøreveg - offentlig, o_NAVN. 
 

a) Kommunale kjøreveger o_LAGERVEIEN og o_GLASSMESTERVEIEN skal 
opparbeides i henhold til plankart og håndbok N100.  
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4.3  Gang-/sykkelveg - offentlig, o_GS1 – o_GS3. 
 

a) Område o_GS1-o_GS3 er eksisterende kommunal gang- og sykkelveg/fortau. Det 
tillates ikke motorkjøretøy med unntak av kjøretøy for snørydding og annet 
vedlikehold. Disse kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. 
 

b) Gang- og sykkelveger/fortau skal opparbeides med fast dekke. Der gangveg grenser 
inn mot kjøreveg skal denne skilles med rekkverk eller opparbeides som fortau med 
kantstein mot kjørebanen.  

 
4.4  Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_AV1 – o_AV5. 
 

a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn – tekniske anlegg som grøfter,  
skjæringer/fyllinger, plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende veg, og 
opparbeiding av øyer på parkeringsområder. 
 
 

§ 5 
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT 

 
5.1.   Friluftsformål, LNFR1. 
 

a) Innenfor området avsatt til LNFR1 skal det ikke føres opp bygninger og andre 
tekniske anlegg. Det er ikke tillatt med motorisert ferdsel og det skal ikke settes opp 
stengsler eller lignende som fører til privatisering av området.  
 

b) Unntak er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt 
trafo/fordelingskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utforming og bruk. 
Området kan benyttes i henhold til bestemmelsene i reindriftsloven og friluftsloven. 

 
 

§ 6 
HENSYNSSONER 

 
6.1.   Hensynssone reindrift, H520_1. 

 
a) Innenfor området avsatt til hensynssone reindrift er det ikke tillatt med oppføring av 

bygninger og det er ikke tillatt med motorisert ferdsel. Det er forbudt med permanente 
gjerder som kan være til fare for rein eller hindre fremkommelighet for rein eller 
reindriftsutøvere gjennom området. 
 

6.2.   Hensynssone frisikt veg, H140_1 – H140_19. 
 

a) Innenfor frisiktlinjer/-soner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller 
vegetasjon med høyde over 0,5 m.  

 
6.3.  Hensynssone ras- og skredfare, H310-1. 
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a) For sone H310-1, som angir områder med mulig fare for større kvikkleireskred (sonen 
viser kartlagte mulig utløsningsområder og ikke mulig utrasområder), tillates ingen 
tiltak som kan utløse slike skred.  
Før områdene avsatt til kontor/industri/lager som er innenfor denne hensynsonen kan 
opparbeides og tas i bruk må følgende være utført: 

- Nødvendig sikring av elveløpet og erosjonssikring ned mot Liosen. 
Forebyggende tiltak skal vurderes og godkjennes av geoteknisk 
sakkyndige/NVE. 

 
§ 7 

DIVERSE BESTEMMELSER 
 

7.1.   Rekkefølgekrav 
 

a) Før det gis byggetillatelse og gjennomføring av tiltak i området skal det av fagkyndig 
personell gjøres en geoteknisk vurdering av området.  

 
b) Kryss mellom E6 og Løvgavlveien må være utbedret i henhold til vegnormalstandard 

håndbok N100 før trafikkmengde på Løvgavlveien har økt med 10 % i forhold til 
2014-nivå. Årsdøgntrafikk (ÅDT) på Løvgavlveien er pr. 2014 på 1760.  
 
Det tillates ny utbygging innenfor planområdet inntil nyskapt /økt trafikk i 
Løvgavlveien utgjør 176 (ÅDT) dvs. en total ÅDT på inntil 1936. Kommunen skal 
beregne nyskapt trafikk for hvert tiltak i planområdet som medfører byggetillatelse. 
Turproduksjon beregnes iht. pkt. 3.1 i trafikkanalysen datert 21.10.2014. 
 
Før det tillates større utbygging i sammenheng med dette pkt. skal det etableres 
gangfelt med belysning på følgende steder som vist i plankart: 

o Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 
Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til 
videregående skole (N/K/T/-1) 

o Krysningspunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien   
 

c) Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets 
plassering, parkering, strømtilførsel (trafoplassering) m.m.  
 

d) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for 
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som 
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 
8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 
 

e) Avvik fra bestemmelsene vil kunne føre til krav om detaljregulering. 
 

f) Ved forlengelse av Håndsverksveien og videre utbygging av områdene K/I/L i den 
vestlige delen av reguleringsplanen skal det etableres et 1,8 m høyt gjerde mot 
jernbanen. 
 

7.2.   Radon 
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a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for 

egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i 
inneluften. Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved 
byggesøknad. 
 

7.3.   Universell utforming/tilgjengelighet 
 

a) Gang-/sykkelveger, bygg og uteområder samt atkomst til bygninger skal i størst mulig 
grad utformes slik at det sikres universell utforming/tilgjengelighet for alle i tråd med 
teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal etterstrebe universell utforming. 
 

7.4.   Energi 
 

a) Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den 
til en hver tid gjeldende teknisk forskrift.  
 

7.5.   Støy 
 

a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsombruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB 
på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt 
støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støynivå 
skal være tilfredsstilt med de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk 
forskrift. 
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1.0 Innledning 
 
1.1 Eiendomsforhold 
 
Planområdet er på ca. 399,6 daa, og omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: gnr: 103, 
bnr. 1, 2, 5, 6, 11, 92-95,1247, 1323,1470,1504,1506,1515 og 1560. 
  
1.2 Planlegger 
Fauske kommune, Torggata 21, 8201 Fauske. 

 
1.3 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å lage en detaljert tomteinndeling innenfor planområdet med 
tilhørende infrastruktur. Planen oppdateres til dagens situasjon. Arealer som i gjeldende 
reguleringsplan er avsatt til kontor/industri/lager får en reduksjon fra %BYA=60% til %BYA=50%. 
Det legges også inn en hensynsone for rasfare basert på et mulig løsneområde som er skissert i 
geoteknisk  notat fra Rambøll datert 19.06.2015. 
 
1.4 Gjeldende planverk 

 
Gjeldende reguleringsplan for området er områderegulering for Søbbesva, stadfestet 21.05.2015 
(planident 2007005). I denne planen er området avsatt til industri, forretning, kontor, undervisning 
og lager, samt kjøreveg og friluftsformål. Utnyttelsesgrad er %-BYA=50% for undervisning og 
forretning/kontor/industri, samt %-BYA=60% for området som er avsatt til kontor/industri/lager 
(K/I/L-1). 

 
 



21.04.2020 Planbeskrivelse 

4 

 

 

 
Gjeldende reguleringsplan for området. 

 
1.5 Krav om konsekvensutredning 
De foreslåtte endringene av planen vil ikke utløse krav om konsekvensutredning. 

 
1.6 Konsekvenser plan 
 
Reduksjon av utnyttelsesgrad vil gi en moderat redusert bruk av området sammenlignet med 
forventet bruk i gjeldene plan. Noe som igjen vil gi en noe forventet lavere trafikkmengde langs 
Løvgavlveien og E6. Trafikken vil i hovedsak begrense seg til normal arbeidstid. Både i 
eksisterende område og i planlagt område er det ingen tiltak som tilsier nevneverdig økning i 
støy utenom normal arbeidstid og dette er virksomheter som normalt sett ikke har drift i helger. 
Det er ikke grunn til å tro at det blir nevneverdig økning i støy forbi videregående skole. 
Boligfelt i Brinkveien vil oppleve noe økt støy ved full utbygging og ved behov vil kommunen 
gjøre tiltak innenfor det regelverk som gjelder slik støy. Trafikksikkerheten ivaretas ved at gs-
veg/fortau frem til videregående skole og boliger i Brinkveien opprettholdes samt at det 
etableres sikre krysningspunkt. Tiltaket vurderes å gi små/middels negative konsekvenser for 
tilgrensende eiendommer samt barn og unge. 
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Planen legger til rette for næringstomter. Tiltaket vurderes å gi positive konsekvenser for 
Fauske som samfunn med tanke på vilkår for næringsetablering og arbeidsplasser. 

 
I nytt planforslag vil hensyn til reindrifta fortsatt bli ivaretatt der flyttlei er vist med 
hensynssone i plankart innenfor friluftsområdet. Tiltaket vurderes å gi små negative 
konsekvenser for reindrift. 

 
Revidert planforslag opprettholder hensynet til at det er lagt rør i bakken fra Farvikbekken til 
Liosen. Friluftsformålet videreføres og følger hele elveløpet langs plangrensen i vest. Tiltaket 
vurderes å gi ingen/små negative konsekvenser for elver/bekker i området. 

 
I forrige planprosess ble det vurdert gjennom en enkel trafikkanalyse hvordan trafikk til 
planområdet påvirker E6. Konklusjonen var at sporingskurve vogntog ikke var tilfredsstillende, 
men akseptabel og at selv om trafikkmengden øker fører ikke dette til avviklingsproblemer på 
E6. Tiltaket vurderes å  gi små/middels negative konsekvenser for tilstøtende hovedveg. 

 
1.7 Data- og kunnskapsgrunnlaget/kilder 
Kunnskap om området og de ulike tema er innhentet fra Fauske kommune, Skog og landskap, 
Askeladden, Skrednett, Naturbasen, NVEs atlas, NGUs nasjonale løsmassedatabase, m.fl. 
Dataenes innhold og verdi vurderes til å være middels gode. 
Det knytter seg noen usikkerhetsmomenter til tilgjengelige databaser eks. registreringer i 
Naturbasen og datamodeller i skrednett. Der kildehenvisning ikke er gitt, baserer teksten seg på 
kunnskap hentet fra diverse lover, forskrifter, temaveiledninger, befaringer og erfaringskunnskap 
i kommunen. 

 
I dette dokumentet er kartgrunnlag hentet fra Geovekst og ortofoto hentet fra Norge i Bilder. 
Disse kildene gjentas derfor ikke under hvert kart/ortofoto i dokumentet. Programvaren som er 
benyttet er Norkarts GisLine. 
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2.0 Registreringer 
 
2.1 Planområdet 
Planområdet er på ca. 399,6 daa og omfatter flere gnr/bnr jf. pkt. 1.2. Området ligger på Søbbesva 
i Fauske kommune og ligger like nord for jernbanelinjen som går fra Fauske jernbanestasjon mot 
Bodø. Området ligger vest/nordvest for dagens E6. Det er ca. 2,0 km til Fauske sentrum og ca. 
5,4 mil til Bodø sentrum. Straumen i Sørfold ligger ca. 1,5 mil nord og Rognan i Saltdal ligger ca. 
3,0 mil sør for området. 

 

 

 
Planområdet er relativt flatt og ca. halve området er utbygd pr. i dag. Det består for det meste av 
myr samt noe blandingsskog helt ytterst i planområdet mot nord/nordvest. Området har flere 
kanaler for drenering. Det er lagt rør i bakken mellom Farvikbekken og Liosen, som flomsikring i 
forbindelse med Farvikbekken. 

 
2.2 Eksisterende arealbruk 
I dag går Løvgavlveien langs planområdet i øst og nordover til dolomitt- og marmorbrudd, 
boligområde i Tortenlia og videre nordover. Innenfor planområdet er bebyggelsen mest 
konsentrert i øst og i sør/sørøst. Infrastruktur er omtalt i pkt. 2.3. Fauske kommune eier større 
ubebygde deler av området og Nordland fylkeskommune eier området for videregående skole. 
Det er mange bedrifter innenfor området og dette er mer omtalt i pkt. 2.4 Næringsliv. Området 
fremstår som et typisk næringsområde med haller, containere, større kjøretøy og maskiner. Med 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Planområdet vist med gul striplet linje på ortofoto. 
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unntak av videregående opplæring innen bygg, anleggsteknikk, arbeidsmaskiner og bergverk er 
det kun næringsvirksomheter innenfor området. 

 
Tilstøtende arealbruk 
Like sør for planområdet ligger jernbanespor for tog mellom Fauske og Bodø. I sørøst nærmest 
den delen av industriområdet som er utbygd i dag ligger det eksisterende boligfelt (9 boliger) 
langs Brinkveien. Boligområdet avgrenses av Løvgavlveien i vest og Fauske Lysverk i nord. Litt 
lenger mot øst/sørøst går dagens E6. Det foreligger planer om endring av trase for E6, men det er 
ikke gitt noen signaler om når en evt. omlegging utenfor Fauske sentrum med nytt kryss nord for 
Fauske skal gjennomføres. Det arbeides med planer for omlegging av Rv. 80 like sør for 
jernbanelinjen med ny rundkjøring på dagens E6 ca. 200 m sør for kryss Løvgavlveien/E6. 

 

 
 

2.3 Infrastruktur 
Løvgavlveien er hovedatkomst til planområdet fra kryss E6. Fartsgrensen på Løvgavlveien er i dag 
på 80 km/t (ikke skiltet), men er under vurdering til 50 km/t. Det er gang- og sykkelveg frem til 
boliger i Brinkveien og til videregående skole langs sør/sørvestsiden av Løvgavlveien. Denne    
går videre langs E6 mot sentrum i sør og til Fauske lysverk i nord. Kryss mellom E6 og ny Rv. 80 
vil bli flyttet fra Fauske sentrum til like sør for planområdet med rundkjøring ca. 200 m sør for 
kryss mellom E6 og Løvgavlveien. Det er planlagt ny E6 i tunnel fra Finneid med utgang litt 
lenger nord/nordøst for planområdet. 

 
Det legges ikke opp til endringer av eksisterende vegsystem, kun videreføring av dagens. Disse 
har belysning og har en fartsgrense på 50 km/t. Alle veger er asfalterte med unntak av FA1. 
Hovedatkomst vil fortsatt være som i dag via Løvgavlveien fra kryss E6. I planprosessen er det 
utarbeidet et eget trafikknotat med en vurdering av eksisterende kryss mellom Løvgavlveien og 
E6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3: E6 og kryss Løvgavlveien sett mot sør. 
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Søbbesvaområdet ligger i gang- og sykkelavstand til jernbanestasjon, sentrum med butikker og 
større boligfelt. Bærekraftige avstander til arbeidsplasser gjør at transportbehovet for ansatte 
reduseres. Skolebussene vil også i fremtiden stoppe ved området for undervisning. 

 
2.4 Næringsliv 
Eksisterende tomter utgjør ca. 122 daa og det er pr. i dag mange virksomheter innenfor området. 
Det er flere verksteder og lagerbygg samt kontor innenfor bygg- og anleggsbransjen. Det tilbys et 
vidt spekter av tjenester m.m. og noe av det som leveres er: Bygningsmaterialer, bilverksted, 
bygnings- og bilglass, eiendomsutvikling, påbygg og løsninger til lastebil, salg av verktøy og 
slangeverksted, entreprenørtjenester innen bygg og anlegg samt bergverk, godstransport m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: GS-veg med fysisk sperre mot Løvgavlveien sett mot nordvest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4: Fortau langs Løvgavlveien sett mot nord. 
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Nedenfor er det vist noen bilder for å gjenspeile den typiske bebyggelsen i området: 
 

  
 

  
 
Det er to forretninger innenfor området i dag. Disse er Fauske Trelast AS (Bygger’n) og Ico 
Eiendom AS (Tools). Varekonseptet er i hovedsak rekvisita til bygg og anleggsbransjen samt 
trelast. Handel i området er og vil i hovedsak være bilbasert. 

 

  
 
2.5 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold 
I følge Askeladden er det ingen registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 
Evt. kulturminner og kulturmiljø skal vises med hensynssone i plankart. I forbindelse med 
oppstart er det ikke fremkommet opplysninger om verneverdige kulturminner innenfor området. 

 
I følge Naturbasen er det ingen kjente registreringer av biologisk mangfold eller naturverdi i 
området. Fauske kommune kjenner heller ikke til noen registreringer innenfor området. I tillegg 
har planområdet har vært regulert til byggeformål siden 1981. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 11: Ico Eiendom AS (Tools) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 10: Fauske Trelast AS (Bygger’n). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9: Verksted, Fauske Glass og Ramme AS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 8: Verksted, Volvo Nordic lastebil og buss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Verksted, Bilskadesenteret Fauske DA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6: Kontorer, Fauskebygg AS. 
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2.6 Landbruk 
Området har vært avsatt til næringsformål siden 1981. Det er ingen registrert landbruksaktivitet i 
planområdet. 

 
2.7 Universell utforming/tilgjengelighet 
Området er relativt flatt og det legges opp til atkomstveg til alle bygg. Foruten gs-veg/fortau frem 
til Brinkveien og videregående skole er ikke området spesielt tilrettelagt for gående og syklende. 

 
2.8 Friluftsliv 
I følge kommunens friluftskartlegging ligger det et stort A+ (Spesielt viktig A-område) som 
grenser til planområdet i vest/nordvest. Det går et naturlig terrengskille ved at elva/bekken Liosen 
går mellom friluftsområde og avsatt industriområde. Dette området er i varetatt i overordna plan. 
Eksisterende stinett til og fra friluftsområdet berører ikke planområdet. 

 

 
 
 

2.9 Barn og unges interesser 
Innenfor planområdet har Nordland fylkeskommune lokaler for videregående opplæring, men 
utover dette er det ikke bebyggelse som er avhengig av ytterligere sosial infrastruktur. De 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12: Kartlagt friluftsområde vist som rosa/lilla område. 
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boligene langs Brinkveien, som ligger like utenfor og sørøst for planområdet er for få til å utløse 
slike behov. Det er ikke rom for større utvidelse av boligfelt da dette avgrenses av planområdet i 
sør/sørvest og Fauske lysverk i nord. Det er heller ikke satt av areal i overordna plan til 
fremtidige boliger i dette området. 

 
I dag går det gs-veg/fortau langs E6 og videre langs Løvgavlveien frem til videregående skole. 
Utover dette finnes det etter forslagsstillers kjennskap ikke spesielle anlegg eller interesser som 
berører barn og unge. 

 

 
 
2.10 Vann- og avløp 
Dagens vann- og avløpsanlegg ligger i Håndverksveien, Industriveien, Bergverksveien og 
Smedveien. Ved utbygging av området må sannsynligvis anlegget oppgraderes og kommunen 
vurderer å øke dimensjon samt se på alternativ vannkilde i arbeidet med ny vann- og avløpsplan 
for Fauske. 

 
2.11 Energi 
I dag går det en høyspentlinje lengst sør i planområdet og jordkabel inn i planområdet og frem til 
Fauske Lysverk AS. Videre går det kabel til stolpe sør for jernbanen. Både høy- og lavspent 
strøm innenfor området ligger i dag som jordkabel. Området har også flere nettstasjoner. 

 
Like nord for Fauske sentrum ligger Nordlandsnett sine overføringslinjer. 

Se kart over anlegg Fauske Lysverk AS på neste side. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13: Videregående skole sett mot nordvest. 
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Forklaring linjer/tekst kartutsnitt ovenfor: Heltrukken strek er luftlinje. Stiplet strek er kabel. Rød 
strek er høyspent. Blå strek er lavspent. TK står for nettstasjon. S står for skap (kabelskap). 

 
2.12 Topologi/Grunnforhold 
Landskapet er relativt flatt og preget av myr med eksisterende bebyggelse samt noe skog og elv i 
vest. Grunnen består ifølge NGUs løsmassekart for det meste av torv og myr samt tykk 
havavsetning og det siste kan være indikasjon på ustabile grunnforhold. Ellers er området relativt 
flatt med eksisterende bebyggelse og veinett samt blandingsskog, busker og kratt.  

 
Elva Liosen ligger langs planområdet i vest. Liosen omfattes av det flomforebyggende arbeidet 
som er utført rundt Farvikbekken med fordrøyningsbasseng og avlastningskanal mot Liosen. 
Kantsonen mot Liosen har i foreliggende planforslag formålet LNFR. Kantvegetasjonen mot 
Liosen blir dermed ikke berørt. Høydeforskjell mellom Liosen og planlagt område for bebyggelse 
og anlegg er ca. 9 m. 
 
Det ble ved forrige revisjon av reguleringsplanen utført grunnundersøkelse av planområdet. 
Undersøkelsene ble utført av Rambøll, der det i den forbindelse ble laget en rapport datert  
23.03.2015 samt et geoteknisk notat datert 19.06.2015. Notatet var altså ikke tilgjengelig før 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14: Kartutsnitt som viser Fauske Lysverk AS sitt strømnett i området. 
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etter at planen var vedtatt. Det ble gjort følgende konklusjon i geoteknisk notat fra Rambøll som 
er basert på den geotekniske rapporten: 
 
De utførte stabilitetsberegninger  viser at stabiliteten i skråningen ned mot Liosen ikke er 
tilfredsstillende iht. ref. /1/ for dagens situasjon. Det er derfor nødvendig med tiltak for å bedre 
stabilitetsforholdene.  Det er utført beregninger for en løsning hvor en hever elveløpet i 
kombinasjon med erosjonssikring som gir tilfredsstillende sikkerhet iht. ref. /1/, dvs. prosentvis 
forbedring av dagens stabilitetssituasjon. Tiltaket må påregnes utført over en strekning på ca. 1,0 
km, dvs. fra planområdets avgrensning i nord og ned til Nordlandsbanen i sør. Strekningen er vist 
i tegning  1001. 
 
På bakgrunn av de nye opplysningene fra området om grunnforhold er det angitt et nytt 
løsneområde iht. ref. /1/. De utførte vurderinger må kvalitetssikres av uavhengig foretak. 
Løsneområdet vil bli meldt inn til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) iht. deres rutiner 
når endelig godkjenning foreligger fra uavhengig kvalitetskontrollør. 
Det forutsettes at utbygger tilknytter seg geoteknisk fagkompetanse for videre rådgivning og 
kontroll av endelige planer mht. fundamentering, setninger, terrenginngrep, etc. Det anbefales at 
en ved videre planlegging innenfor planområdet utformer bebyggelse som i liten grad påvirker de 
underliggende løsmassene, både av hensyn til stabilitetsforholdene, men også fordi den sensitive 
leira ligger grunt og ikke egner seg for direktefundamentering av tyngre bebyggelse. 

 

 
 
Oversikt over løsneområde. Kilde geoteknisk notat for Søbbesva, datert 19.06.15.
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Basert på det mulige løsneområde som er skissert av Rambøll er det i plankartforslaget lagt inn en 
hensynsone for skred H310-1. Det er i planbestemmelsen lagt forbud mot alle tiltak innenfor 
denne hensynsonen inntil det utført nødvendig sikring av elveløpet og erosjonssikring ned mot 
Liosen. Forebyggende tiltak skal vurderes og godkjennes av geoteknisk sakkyndige. 

  

 
Oversikt over hensynsone H310-1. 
 
2.13 Klimatiske forhold 
Generelt blåser det en del på Fauske, men det utgjør ingen risiko her. Området har ingen unormalt 
store nedbørsmengder. 

 
2.14 Støy 
Trafikken til/fra Søbbesvaområdet via E6 og Løvgavlveien i øst vil øke ved økning i 
utnyttelsesgrad og med full utbygging. Hovedatkomsten til området vil gå via Håndverksveien, 
Glassmesterveien og Bergverksveien. Områdene videre langs Løvgavlveien, Smedveien, FA1 og 
Industriveien har ikke rom for store utbygginger og trafikken langs disse er ikke forventet å øke i 
nevneverdig stor grad. Det vurderes derfor ikke nødvendig med egne tiltak i forhold til 
videregående skole med tanke på støy. 

 
Ingen av boligene ligger nærmere enn krav til byggrense fra kommunal veg på 15 m, de to 
nærmeste husene er ca. 20 m fra senterlinje veg, neste hus er 30 m unna og videre med økende 
avstand. Husene ligger ca. 60-80 m fra senterlinje E6. Støyen vil bli merkbart større ved økt 
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trafikkmengde, men mengden trafikk langs E6 i dag er dobbelt så stor. Skulle det vise seg å være 
behov vil det være mulig å sette opp støyskjerm mot Løvgavlveien. Pga. avstander veg og 
eiendomsgrenser vil dette måtte gjøres i tomtegrensen og/eller inne på egen tomt. Dette området 
er ikke en del av planområdet og kan derfor ikke gis egne bestemmelser. 

 
2.15 Risiko- og sårbarhet (ROS) 
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 
Nei Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  
Er området geoteknisk ustabilt/er det fare for 
utglidning? 

 De utførte stabilitetsberegninger utført av 
Rambøll viser at stabiliteten i skråningen ned 
mot Liosen ikke er tilfredsstillende. Det er 
derfor nødvendig med tiltak for å bedre 
stabilitetsforholdene. Det er plankartet lagt 
inn en hensynsone H310-1, som angir 
områder med mulig fare for større 
kvikkleireskred (sonen viser kartlagte mulig 
utløsningsområder og ikke mulig 
utrasområder). Her tillates ingen tiltak som 
kan utløse slike skred. Før områdene avsatt 
til kontor/industri/lager som er innenfor 
denne hensynsonen kan opparbeides og tas i 
bruk må det utføres nødvendig sikring av 
elveløpet og erosjonssikring ned mot elven 
Liosen. Forebyggende tiltak skal vurderes og 
godkjennes av geoteknisk personell. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk?  

x  

Er det radon i grunnen?   Stor deler av området består av torv, myr og tykk 
havavsetning som erfaringsmessig har lave 
verdier av radon. Radon aktsomhetskart fra NGU 
viser usikker aktsomhetsgrad innenfor 
planområdet.  
Det er lovpålagt krav om radonsperre i alle nye 
bygninger hvor det oppholder seg mennesker. 

Annet (spesifiser)?  x  
Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 

som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

  

 Hendelser på veg x  

 Hendelser på jernbane x  

 Hendelser på sjø/vann/elv x  

 Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.) 
utgjøre en risiko for området? 

  

 Utslipp av giftige gasser/væsker x  

 Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x  

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

 Elektrisitet x  

 Teletjenester x  

 Vannforsyning x  

 Renovasjon/spillvann x  
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Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

 Påvirkes området av 
magnetiske felt fra kraftlinjer? 

x Høyspent innenfor planområdet er lagt i 
bakken 

 Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

 Til skole x  

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

 Til forretning x  

 Til busstopp x  
Brannberedskap    
Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

  

Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og trykk)? 

x Etableres i tråd med utbygging av området. 

Har området bare en mulig adkomstrute 
for brannbil? 

x  

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

 Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

  Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

x  

 - Finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i nærheten? 

x  

 
 
3.0 Planfremstilling 

 
3.1 Planforslag 
Plannavn er Søbbesva og plan-id er 1841-2007005. Planforslaget består av: 

 plankart av 22.04.2020, målestokk 1:1000 (vedlagt i A0) 
 reguleringsbestemmelser av 21.04.2020 

 
Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er undervisning, forretning/kontor/industri, 
kontor/industri/lager, kjøreveg, gang- og sykkelveg/fortau, annen veggrunn og landbruks-, natur- 
og friluftsområder samt reindrift samt hensynssone frisikt og reindrift. Bestemmelsene er 
utformet i henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter. 

 
Undervisning 
Området eies av Nordland fylkeskommune og brukes i dag til videregående skole for opplæring 
innen bygg, anleggsteknikk, arbeidsmaskiner og bergverk. Her tillates det bygg i to etasjer med 
maksimal byggehøyde på 9,0 m og maksimalt bebygd areal (%-BYA)=50 % der parkering er 
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inkludert. 
 
Forretning/kontor/industri 
Innenfor dette området tillates det bygg i to etasjer med maksimal byggehøyde på 9,0 m og 
maksimalt bebygd areal (%-BYA)=50 % der parkering er inkludert. Området er oppdatert med 
forretning og gir en plan som er mer i tråd med dagens situasjon i området. Forretning (handel) er 
begrenset til 3 000 m2 for hele planområdet. Handel i området vil i hovedsak være bilbasert. 

 
Kontor/industri/lager 
I dette området tillates det bygg i en etasje med maksimal byggehøyde på 9,0 m og maksimalt 
bebygd areal (%-BYA)=50 % der parkering er inkludert.  

 
Veg/vegnavn 
De kommunale (offentlige) vegene Løvgavlveien, Smedveien og FA1 forblir uforandret i ny 
revidert plan. Bergverksveien forlenges i nordlig retning, der det er laget en forbindelse til 
Lagerveien. Håndverksveien forlenges mot nord og Industriveien stoppes med snuhammer ved 
eiendommen til Fauskebygg AS. 
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Fartsgrense på Løvgavlveien bør settes ned fra 80 km/t til 50 km/t med tanke på 
trafikksikkerheten i området. Skolebussen vil også i fremtiden stoppe ved området for 
undervisning. Det legges ikke opp i endringer for gang- og sykkelveg/fortau langs Løvgavlveien, 
med unntak av at det i planen forslås oppmerking av gangfelt i alle kryss langs strekningen frem 
til videregående skole samt gangfelt over til Brinkveien. 

 
Det er lagt inn en rekkefølgebestemmelse vedr. utbedring kryss E6/Løvgavlveien ved stigning i 
årsdøgntrafikk (ÅDT) på over 10 %. 

 
3.2 Arealbruk 
Planområdet er på ca.399,6 daa. Nedenfor vises arealet på de ulike områdeformålene. 

 
Område 
(formål) 

Areal 
(daa) 

Undervisning 24,7 
Forretning/kontor/industri 138,7 
Kontor/industri/lager 110,1 
Kjøreveg 37,2 
Gang- og sykkelveg 0,5 
Annen veggrunn - tekniske anlegg 1,8 
Friluftsformål 86,6 
Energianlegg 0,1 
Sum 399,6 

Tabell 2: Areal og formål i plankart. 
 
3.3 Avfallshåndtering 
Dagens ordning med interkommunalt renovasjonsselskap, IRIS videreføres også på nye tomter. 
Endelig løsning finnes i samråd med Fauske kommune og IRIS. I utgangspunktet skal man ved 
bruk av containere m.m. skjerme disse mot innsyn slik at områdene fremstår som ryddige til 
enhver tid. 

 
3.4 Klima 
Det foreligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må 
tas særlig hensyn. Risiko for flom fra elva Liosen i forbindelse med evt. klimaendringer er vurdert 
som liten med tanke på en høydeforskjell på ca. 9 m mellom elva og planlagt bebyggelse. 

 
3.5 Energi 
Fauske Lysverk vil vurdere å etablere fjernvarmeanlegg i området om utbyggingen av området 
tilsier dette. Lysverket vil også se på evt. økt behov for nye nettstasjoner i området. Tiltakshaver 
legger stor vekt på bærekraftig energibruk. NEXIA Management Consulting AS er engasjert for å 
se på fiberkapasitet m.m. på tomten. Det vil også bli sett nærmere på evt. utbygging av strømnett i 
området via Nordlandsnett/Fauske Lysverk sine linjer i tilknytning til området. 

 
3.6 Tilgjengelighet 
Området har god tilgjengelighet via eksisterende vegnett samt eksisterende gs-veg/fortau langs 
Løvgavlveien frem til videregående skole. 
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3.7 Barn og unge 
Planarbeid er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Med unntak av videregående skole har ikke 
barn/unge noen spesielle interesser eller anlegg innenfor planområdet. I forbindelse med offentlig 
ettersyn vil dokumenter bli oversendt skolen slik at et evt. elevråd vil få mulighet til å uttale      
seg til planforslaget.  

 
3.8 Rv. 80 og planlagt omlegging av trasé 
Nedenfor vises Statens vegvesens planlagte trase for Rv. 80. Ved omleggingen av Rv. 80 vil 
sving på E6 rettes ut mot rundkjøringen. Området blir mer oversiktlig og det vil bedre 
trafikksikkerhet vesentlig på E6 ved dette tiltaket. 

 

 

 
3.9 Trafikk 
Det legges ikke opp til endringer av eksisterende vegsystem, kun videreføring av dagens. 
Hovedatkomst vil fortsatt være som i dag via Løvgavlveien fra kryss E6. Det er fra forrige 
planprosess i 2014 utarbeidet et eget trafikknotat som gjør en vurdering av eksisterende kryss 
mellom Løvgavlveien og E6. Konklusjonen i denne er kort gjengitt nedenfor: 

 
”Total trafikkmengde på Løvgavlveien etter full utbygging av industriområdet Søbbesva er 
beregnet til 3502 biler pr. årsdøgn (ÅDT). Kapasitetsberegninger gir en gjennomsnittlig ventetid 
på ca. 7,5 sekund for de som kommer fra Fauske sentrum og skal svinge til venstre fra E6 og inn 
på Løvgavlveien. Sporingskurve for vogntog er ikke tilfredsstillende, men akseptabel og siden 
ventetiden er innenfor det som kan aksepteres vil det ikke kreve spesielle tiltak på E6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 16: Veglinjer (vist med gule linjer) fra planlagt omlegging av Rv. 80 med ny rundkjøring på E6. 
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Trafikkøkningen vil ikke gi endringer for trafikksikkerhet/miljø i området så fremt det merkes 
gangfelt i eksisterende kryss langs gs-veg/fortau frem til videregående skole. Planområdet utvides 
ikke til å omfatte kryss E6/Løvgavlveien.” 

 
Beregning av ÅDT viser at det vil være økt trafikk i området spesielt i rush-timene 
morgen/ettermiddag. Trafikken vil imidlertid være størst på dagtid innenfor normal arbeidstid. 
Hensynet til gående og syklende er ivaretatt ved planlegging av sikre krysningspunkt langs 
eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved Løvgavlveien frem til videregående skole. 
Fartsgrense på Løvgavlveien vurderes nedsatt fra 80 km/t til 50 km/t. Alt tilsier at dette er 
nødvendig med tanke på trafikksikkerheten i området. 
 
Basert på geoteknisk rapport fra Rambøll er det lagt inn en hensynsone for skred parallelt med Liosen. 
Innenfor H310-1 er alle tiltak forbudt før det gjøres stabiliserende tiltak i og langs elva.  Fauske kommune 
vurderer at det ikke vil være behov for en trafikktelling før det gjøres tiltak langs Liosen slik at tomtene 
innenfor hensynsonen H310-1 kan tas i bruk. 
 

 
3.10 Utbyggingsavtale 
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale. 

 
 
4.0 Planprosess og medvirkning 

 
4.1 Deltakere i planprosessen 

Fauske kommune. 
 
4.2 Kunngjøring igangsatt endring av reguleringsplan 

Oppstart av planarbeid ble annonser i Saltenposten 22.02.2020. Det ble sendt ut melding 
om planlegging 25.02.2020 til offentlige myndigheter og direkte berørte grunneiere. 

 
4.3 Innspill til planarbeidet etter varsel om endring av reguleringsplanen  

4.3.1 Sametinget, 26.02.2020 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til tiltaket. 
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn fra 1917 er automatisk freda ifølge kml. § 
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
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Vår kommentar: Ivaretatt i bestemmelser. 
 
 
4.3.2 Statens vegvesen, 11.03.2020 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal Transportplan (NTP), Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 
nasjonale føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvaltere av riksveger på 
vegne av staten og som statlig fagmyndighet med sektoransvar for vegnettet. 
Til denne sak uttaler vi oss som forvaltere av riksveg på vegne av staten og som sektormyndighet 
for vegtransport 
Saksopplysninger 
Fauske kommune varsler oppstart med endring av reguleringsplan for Søbbesva, like nord for 
Fauske sentrum. Gjeldene reguleringsplan ble egengodkjent i 2015. 
Hensikten med reguleringsendringen er å tilpasse infrastruktur og tomteinndeling. 
Arealpolitiske føringer for planarbeidet 
Det overordnede målet for transportpolitikken i NTP er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og 
miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional 
utvikling. Det er fastsatt fire hovedmål – fremkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell 
utforming. 
For trafikksikkerhet er det en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt 
skadde i trafikken. 
E6 er en nasjonal hovedveg og er en viktig transportveg nord/sør, det er derfor viktig at 
transportfunksjonen og fremkommeligheten langs vegen ikke bygges ned/svekkes. 
Trafikale forhold 
I gjeldene reguleringsplan var det utarbeidet en trafikkanalyse basert på trafikktellinger i 
kryssområde E6/Løgavlveien. Det var knyttet opp rekkefølgebestemmelser om utbedring av kryss 
til E6 ved delvis utbygging av området, jf. bestemmelsenes §7.1, bokstav b). 
Opplysninger fra Norsk vegdatabank (NVDB) oppgir en gjennomsnitt årsdøgntrafikk (ÅDT) på 
E6 med ca. 6100 kjøretøy. Trafikkrapport fra 2014 la til grunn en ÅDT på 5900 kjøretøy. 
Innspill til planvarslet 
Vi anbefaler at det foretas en ny trafikktelling i kryssområdet E6/Løgavlveien. 
Når planforslaget blir lagt frem til høring vil vår vurdering i hovedsak være trafikale 
konsekvenser som følge av utbyggingstiltak. 
På nåværende tidspunkt har vi ingen flere innspill og ser frem til å motta en mer konkret plan for 
videre behandling. Vi gjør oppmerksom på at det kan fremkomme andre merknader i den videre 
prosess. 
 
Vår kommentar: endringene i reguleringsplan medfører ingen økning av trafikk inn på planområdet i 
forhold til gjeldene plan, heller motsatt. Utnyttelsesgraden %BYA er for K/I/L områdene satt ned fra 60% 
til 50%, samt at det er hensynsone H310-1 som begrenser videre utbygging betraktelig. Økning av ÅDT 
langs E6 er lav i forhold til 2014/15 nivå. Fauske kommune vurderer at det ikke vil være behov for en 
trafikktelling før det gjøres tiltak langs Liosen slik at tomtene innenfor hensynsonen H310-1 kan tas i bruk. 
 
 
4.3.3 Nordland fylkeskommune, 23.03.2020 

Merknader 
Oppstartsmeldingen er etter vår vurdering mangelfull. Det er oppgitt at hensikten med planen er å 
tilpasse infrastruktur og tomteinndeling, men noen nærmere opplysninger er ikke gitt. I følge plan 
og bygningsloven og forvaltningsloven skal en kunngjøring om oppstart være så godt opplyst som 
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mulig, slik at partene får forståelse av hva planen gjelder. Vi forventer at formål, følger av 
tiltakene, informasjon og dokumentasjon om områdene og føringer i overordnet plan kommer 
tydelig fram når planforslaget sendes på høring og offentlig ettersyn. Vi forutsetter at eventuelle 
tiltak holder seg innenfor rammene av gjeldende reguleringsplan. 
 
Miljø- og arealbruksverdier 
Dersom planarbeidet har til hensikt å åpne for ny arealbruk eller endret utnyttelse må dette 
komme 
tydelig frem tidlig i planprosessen. Vi er spesielt opptatt av at beltet med grønnstruktur i vestlig 
del av planområdet opprettholdes. Dette er viktig både for å skjerme svært viktige friluftsområder 
i Klungsetmarka, men også for å ivareta kantvegetasjon og annen grønnstruktur langs Leirelva. 
Bekkesystemet innenfor planområdet bør også holdes åpent og kantvegetasjon bevares. Vi minner 
om at vannforskriften § 12 kan komme i bruk når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye 
inngrep i en vannforekomst. I reguleringsplansaker er det kommunen som sektormyndighet ifølge 
plan- og bygningsloven som er ansvarlig for en slik vurdering. Veiledning til helhetlig 
vannforvaltning finnes på våre nettsider. Vi viser også til vannportalen for veiledning til bruk av § 
12 samt vann-nett portal for informasjon om miljømål, risiko- og påvirkningsanalyse for aktuelle 
vannforekomster. 
 
Når man i dette planarbeidet skal se på tomteinndeling og tilpasse infrastrukturen anbefaler vi at 
det legges opp til en rasjonell utnytting av arealet innenfor planområdet. Dette innebærer at 
direkte inngrep i eksisterende grønnstruktur og våtmarksområder begrenses i størst mulig grad. 
Myra i området lagrer karbon. Direkte inngrep i myr vil derfor bidra til utslipp av klimagasser. 
Riktig håndtering av myrene i området kan være et kostnadseffektivt klimatiltak som samtidig 
reduserer negativ påvirkning på naturmangfoldet. Gjennom bevisst bruk av blå-grønne strukturer 
kan det legges opp til lokal og naturbasert overvannshåndtering. 
 
Kulturminner- og kulturmiljø 
Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planene ikke i 
konflikt med verneverdige kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil 
gi endelig uttalelse når planforslag foreligger. Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det 
vises til egen vurdering fra Sametinget. 
 
Digital plandialog 
I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring 
av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 
planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 
bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. 
Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder 
til plannordland@kartverket.no. 
 
Generelt 
• Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er 
spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal 
legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser. 
• Fylkeskommunen ber om at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns og 
arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger. 
• Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 
klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative 
energikilder bør alltid vurderes. 
• Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til 
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personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas. 
• Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer 
og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder 
der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse. 
• Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. 
plan- og bygningsloven § 1-1. 
• Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. 
• Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 
skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 

 
Vår kommentar:  
Tas til etterretning. Vi vurderer ikke oppstartsmelding som mangelfull, hensikten med endring er å definere 
en detaljert tomteinndeling av områdene med tilhørende infrastruktur. Vi kunne ha nevnt i 
oppstartsvarselet at planforslaget ikke innebærer noen utvidelse av formål. Grønnstrukturen LNFR-1 
opprettholdes i tråd med gjeldene reguleringsplan. Eksiterende områder for kontor/industri/lager 
opprettes som tidligere, men får nå en mer detaljert oppdeling. Basert på geoteknisk rapport fra Rambøll 
er det lagt inn en hensynsone parallelt med Liosen der alle tiltak er forbudt før det gjøres stabiliserende 
tiltak langs bekken. 
 
Barnas representant skal ivareta barn og unges interesser i fasen før offentlig ettersyn. I 
tillegg har skolens eier/driver, Nordland fylkeskommune (Nfk) fått oppstartsmelding tilsendt og 
de har da hatt mulighet til å involvere sine brukere. Ut fra tilsendt innspill fra Nfk er det ikke 
fremkommet at de har gjort dette. Eksisterende gs- veg/fortau langs Løvgavlveien frem til 
videregående skole opprettholdes i planforslaget. I tillegg er gangfelt i alle kryss videreført. 
 
Planområdet ble ved forrige endring redusert i nordlige del primært med hensyn til reindrift. Arealene som 
allerede er avklart i tidligere planprosesser blir uforandret. 
 

 
4.3.4 Bane NOR, 23.03.2020 

Nordlandsbanen går langs planområdet. Bane NOR ber om at byggegrense på 30 meter fra 
jernbanesporet opprettholdes. Utbygging av næringsområde i nærheten av jernbanen vil normalt 
føre til økt ferdsel i området nær jernbanen, og øker sannsynligheten for at personer beveger seg 
nær eller i jernbanesporet, noe som kan forårsake alvorlige ulykker. Vi ber derfor om at det 
innarbeides en rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer at det skal etableres et 1,80 meter høyt 
sikkerhetsgjerde mot jernbanen før utbygging kan tillates.  
 
Det er registrerte kvikkleireforekomster i området. Bane NOR forutsetter at tiltakene ikke 
medfører at områdestabiliteten reduseres. 
 
Vår kommentar: reguleringsplanen legger ikke opp til ny bebyggelse mot jernbanen og 
byggegrensen for eksisterende bygning er vist i plankart. Grønnstrukturen LNFR-1 mot 
jernbanen opprettholdes i tråd med gjeldene reguleringsplan. Eksiterende områder for 
forretning/kontor/industri opprettholdes som tidligere. 

 
Det er ikke tiltak i planendringen som tilsier at man vil få et økt problem med villkryssing av 
jernbanespor. 
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4.3.5 Fylkesmannen i Nordland, 25.03.2020 

 
Klimatilpasning 
Økt nedbørintensitet medfører at det er viktig å ta hensyn til hvordan overvann skal håndteres, 
slik at dette ikke fører til økt fare for erosjon og ras tilknyttet bekkeløpet nedenfor planområdet. 
Det bør derfor vurderes hvordan avrenning fra området eventuelt kan forsinkes, for eksempel 
ved at omfanget av harde flater begrenses og myrområder bevares. Det vil videre være viktig at 
det gis rom or at vegetasjonsbeltet langs bekkeløpet kan opprettholdes og eventuelt utvikles. 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir for øvrig 
føringer for kommunenes, fylkeskommunenes og statens arbeid med klimatilpasning. Det er 
utarbeidet en egen veileder for hvordan klimatilpasningsarbeidet kan gjennomføres. Her er det 
henvisninger til lovkrav og lenker til en rekke eksempler. Veilederen tar for seg klimatilpasning 
for både planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, temaplan og 
reguleringsplaner. Veilederen viser også til hvilket ansvar ulike offentlige aktører har i 
klimatilpasningsarbeidet. 
Fylkesmannen har også utarbeidet tall for fremtidig temperatur, nedbør og havnivåstigning for 
ulike steder i Nordland. Disse tallene skal legges til grunn ved planlegging. Fylkesmannen har 
samlet vår informasjon om klimatilpasning i Nordland på denne siden: 
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/klimatilpasning/ 
 
Utslipp av klimagasser 
Etter det vi kan se består planområdet i vesentlig grad av myr. Myr som brytes ned medfører 
betydelige utslipp av klimagasser i den perioden dette pågår. Både drenering og utgraving vil 
føre til at dette skjer. Så langt som mulig bør derfor eksisterende myrområder bevares intakt. I 
den grad myra skal fjernes, bør myrmassene så langt som mulig brukes til restaurering av 
tidligere drenerte myrområder nord for planområdet. 
 
Reindrift 
I reindriftskartet er det tegnet inn ei flyttlei for rein helt nord i planområdet. I gjeldende 
reguleringsplan fra 2007 er dette arealet avsatt til friluftsformål og hensynssone reindrift. Vi 
forutsetter at dette ikke blir endret i forbindelse med den varslede planendringen. 
 
Digitaliserte plankart 
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og 
bedre kvalitetssikring for bedre arealplaner»). 
 
Samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Fylkesmannen har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at 
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om 
arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. 
Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
 
 
 
Vår kommentar: 

 
Tas til etterretning. Området LNFR-1 opprettholdes i tråd med gjeldene reguleringsplan og hensynsone 
for reindrift videreføres. Nye områder for kontor/industri/lager kan opprettes som tidligere, men får nå en 
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mer detaljert oppdeling med tilhørende infrastruktur. Basert på geoteknisk rapport fra Rambøll er det lagt 
inn en hensynsone for skred parallelt med Liosen. Innenfor H310-1 er alle tiltak forbudt før det gjøres 
stabiliserende tiltak i og langs elva.   
 
Utnyttelsesgraden for områdene avsatt til kontor/industri/lager er redusert fra %BYA=60% til 
%BYA=50% for å få et mindre klimaavtrykk. Arealene er ellers uendret fra forrige endring av planen. 
 
4.3.5 Fauske glass og ramme AS, 25.03.2020 

Innspill til varsel om planoppstart - endring av reguleringsplan for Søbbesva. 
 
Fauske glass & Ramme AS fikk etter vedtak i formannskap SAK 029/11 innvilget kjøp av ca. 2 
daa tomt tilleggsareal. 
De to siste avsnitt i vedtak lyder; 
 
Adkomst til bakenforliggende arealer mellom Bergverksveien og lndustriveien løses som skissert 
på kartskisse 2. 
Rådmannen gis i oppdrag å foreta en revisjon av reguleringsplan for Søbbesva industriområde. 
Da Fauske Glass & Ramme AS i 2014 mottok melding om områderegulering  Søbbesva regnet vi 
med at det innebar oppfølging av vedtak i formannskapet. Vi hadde ingen grunn til å tro noe annet 
enn at Rådmannen ville etterleve vedtak fattet 11. april 2011. Derfor anså vi det som unødvendig 
å oversende formannskapsvedtak med tilhørende kartskisse som innspill til høringen. 
I Rådmannens saksutredning til Plan- og utviklingsutvalg SAK 047/15 kan vi i ettertid lese at 
Bjørn Inge Gabrielsen i høringsuttalelse har forespurt om kjøp av mer areal. 
Sitat: Vurdering/anbefaling:  Rådmannen ser i utgangspunktet  ikke noen konflikt i forhold til 
foreliggende planer til Bjørn Inge Gabrielsen. Det kan til enhver tid søkes om a fa kjøpt tomt i 
omradet i tråd med formål vedtatt i plan Sitat slutt. 
Rådmannens forlag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannen feilinformerte Plan- og utviklingsutvalg da han ikke opplyste at deler av omsøkt areal 
til Bjørn Inge Gabrielsen allerede var vedtatt som veiformål. Det fremkommer heller ingen steder 
i saksutredningen at vedtak FOR-029/11 datert 11.04.2011 skal innlemmes i planen. 
Fauske Glass & Ramme AS hadde anledning til a fange opp dette da planen ble lagt ut på høring. 
Det var for oss utenkelig at Rådmann ikke skulle følge et pålegg fra formannskapet. I 
saksutredning og innstilling til Kommunestyre SAK 034/15 er formannskapsvedtaket  utelatt i 
saksutredningen . Vi mener likevel at Rådmann er mest å klandre da det ikke er opplyst om 
endringene forut til gjeldene vedtak. 
Når planen nå på ny skal revideres anmoder vi om at intensjonen fra formannskapsvedtaket  i 
2011 følges opp med at adkomsten til bakenforliggende arealer mellom Bergverksveien og 
Industriveien løses med vei inn fra Bergverksveien . 
  
I bygningen med glassverkstedet er det en traverskran som beveger seg øst/vest. Denne kranen er 
essensiell i utnyttelsen av verkstedet. Bakgrunnen for kjøp av areal i 2001 var nettopp a kunne 
foreta utvidelse av bygning inklusiv forlengelse av traverskran. Dagens plan med en vei 
innregulert i ervervet areal, representerer dette et tap i fremtidig utvikling av Fauske Glass & 
Ramme AS sin industriarealer . 
Vi er av ISE blitt forelagt et kart som viser kabelføringer i grunn som legger ytterligere beslag på 
mulighet for utnyttelse av ervervet areal. 
Som et alternativ til etablering av ny adkomst foreslås at hele veiareal legges på areal tilhørende 
Åge Løkas & sønner og at Fauske kommune foretar makebytte for areal som går bort i vei. Dette 
firma har en felles grense til ledig industriareal tilhørende Fauske kommune. 
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Vår kommentar: 
Det ble mest sannsynlig ikke tatt høyde for vedtaket i formannskapet når planen sist var revidert. I 
nytt planforslag er gjeldene kobling til Glassmesterveien fjernet og det er laget ny adkomst til 
tomteareal i nordlig retning fra Bergverksveien/Lagerveien. På den måten blir arealene 
tilhørende Fauske glass & ramme AS, samt areal tilhørende Åge Løkås & sønner AS ikke berørt. 
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Dato 19.06.2015

Rambøll

Mellomila 79
P.b. 9420 Sluppen
NO-7493 TRONDHEIM

T +47 73 84 10 00
F +47 73 84 10 60

www.ramboll.no

Vår ref. 1350007154/NAZA

SØBBESVA INDUSTRIOMRÅDE

GEOTEKNISK VURDERING FOR REGULERINGSPLAN

1. Bakgrunn

Fauske kommune utarbeider reguleringsplan for et planområde på ca. 136 daa på Søbbesva. Området
ligger like nord for Nordlandsbanen og øst/sørøst for elva Liosen. Arealet ble for første gang regulert i
1977 og utviklet i 1980. For å kunne videreutvikle området må en ny reguleringsplan utarbeides iht.
dagens krav. Planområdet er vist som felt K/I/L-1 på vedlegg 1, og omfatter i all hovedsak kontor- og
industrivirksomhet. Det er så langt ikke utarbeidet detaljerte planer for bebyggelse eller utnyttelse på
området.

Som grunnlag for de nødvendige vurderinger er det vinteren 2015 utført en grunnundersøkelse på
området. Foreliggende notat gir en oppsummering av grunn- og geotekniske forhold på og omkring
planområdet til en reguleringsplanen.

2. Utførte grunnundersøkelser

Det er utført flere grunnundersøkelser på og omkring området, siste undersøkelser er utført på
planområdet vinteren 2015. Følgende rapporter er benyttet som grunnlag for våre vurderinger:

Rapp. nr: Navn: Utført av: Dato:

O.2742 SIVA, Industriområde Fauske O. Kummeneje AS 09.06.1978

O.2877 Brødrene Rishaug AS O. Kummeneje AS 18.08.1978

6050544 Nytt fengsel Indre Salten Rambøll Norge AS 16.12.2005

2014025166-007 E6 HP01: Fauske RKJ XE6, Datarapport Statens Vegvesen 10.09.2014

1350007154 Søbbesva Industriområde Rambøll Norge AS 23.03.2015

2014025166-010 E6 HP01: Fauske RKJ XE6, Vurderingsrapport Statens Vegvesen 10.04.2015

N O TAT
Oppdrag Søbbesva Industriområde

Kunde Fauske kommune

Notat nr. G-Not-001-1350007154

Til Gudrun Hagalinsdottir Fauske kommune

Fra Navid Zamani Rambøll Norge AS

Per Arne Wangen Rambøll Norge AS

Kopi
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3. Grunnforhold

3.1 Planområdet

Planområdet ligger ikke i eller i utløpet fra noen kjent kvikkleiresone registrert på Norges Vassdrags- og
Energidirektorats (NVE) kvikkleirekart (www.skrednett.no), men like sør for planområdet ligger de fire
kvikkleiresonene 1655 – 1658 Liosen, Vest, Sør, Midtre og Nord. Kvikkleiresone 1658 Liosen Nord
strekker seg over Nordlandsbanen og grenser marginalt opp mot planområdet. Det er i forbindelse med
de siste grunnundersøkelsene (rapport 1350007154) gjort funn av sensitiv leire (sprøbruddmateriale)
også på deler av planområdet. Med bakgrunn i dette og de topografiske forholdene på og omkring
planområdet, dvs. skråningene ned mot elva Liosen i vest og det bakenforliggende platå mot øst, er det
grunn til å forventet at hele, eller deler av planområdet kan utgjøre et kvikkleireområde (Løsneområde)
slik dette er definert i ref. /1/. Hvorvidt dette er tilfelle avhenger av mektigheten på den sensitive leira
og skråningshøyden.

Sonderinger og prøvetaking utført på planområdet indikerer torv til ca. 2 meters dybde, over mektig,
homogen leire. Leira er bløt til middels fast og lite til middels sensitiv, men faller som nevnt stedvis inn
under kategorien sprøbruddmateriale, dvs. leire som har omrørt skjærfasthet c u,r < 2,0 kPa og
sensitivitet St >15. Det er ikke i noen av prøvene registrert leire som kan klassifiseres som kvikkleire,
dvs. leire som har omrørt skjærfasthet cu,r < 0,5 kPa. Omrørt skjærfasthet ligger generelt i området 0,9
– 2 kPa for leira som er sprøbruddmateriale og sensitiviteten er generelt < 20. Resultatene fra de
utførte grunnundersøkelser viser at laget med sprøbruddmateriale er sammenhengende fra elva og inn
over planområdet, dvs. laget strekker seg fra elva Liosen i vest og inn under planområdet i retning øst.
I slike tilfeller kreves at skredfaren i området dokumenteres iht. kapittel 7 i TEK 10, derunder gjelder
NVEs veileder 7-2014 ”Sikkerhet mot kvikkeleireskred”, ref. /1/.

For nærmere detaljer rundt grunnforholdene på planområdet vises det til vår datarapport, G-rap-001-
1350007154.

3.2 Tilstøtende områder

Under arbeidet med oppdraget har vi vært i kontakt med Statens vegvesens avdeling for geoteknikk i
Bodø. Vi er der igjennom gjort kjent med deres planer om en mulig ny trase for RV 80. I deres
rapporter, se liste under kapittel 2, er den nye traseen vist like sør for Nordlandsbanen, og like sør for
det aktuelle planområdet som Fauske kommune nå utarbeider ny reguleringsplan for. Trasen går
igjennom og like ved de fire kvikkleiresonene 1655 – 1658 Liosen, Vest, Sør, Midtre og Nord. Det er i
forbindelse med disse planene utført et betydelig antall grunnundersøkelser i området i og omkring den
nye traseen, og utført stabilitetsberegninger og -vurderinger. Terrenget langs og omkring veglinjen
gjennom det aktuelle området er generelt ravinert, og preget av høye og bratte skråninger ned mot
Liosen med bakenforliggende terrengrygger og platåer. Det er registrert løsmasser av tilsvarende type
som det er registrert inne på Fauske kommunes planområde, men leira er der stedvis kvikk og noe mer
sensitiv. Statens vegvesens beregninger har vist at stabiliteten i området er anstrengt og at det er
nødvendig å utføre stabiliserende tiltak som erosjonssikring i elveløpet i kombinasjon med
motfylling/heving av bekkeløpet.

Utover dette er det ikke grunn til å forvente at områdene mot vest, nord og øst er relevante for
planområdet.
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4. Topografi og terrengforhold

Planområdet er på ca. 136 daa, tilnærmet flatt og består for det meste av myr samt blandingsskog helt
ytterst i planområdet mot nord/nordvest. Området ligger på ca. kote +33,5 – +35,0 øst/sørøst for elva
Liosen og nord for Nordlandsbanen. Elva Liosen har sitt løp i bunnen av en ravine som følger
vestre/nordvestre avgrensing av planområdet. Ravina er ca. 10 meter dyp og skråningshelningen ned
mot elva varierer noe, dvs. helning ca. 1: 2,5 – 1: 3 på det bratteste.

Som en del av oppdraget har vi utført en befaring på og omkring det aktuelle planområdet den
28.04.2015. Befaringen ble gjennomført for å kartlegge terreng og tegn på terrengendringer som sig i
skråninger og erosjonsforhold. Elveløpet ble fulgt fra Løvgavlveien i nord til omtrent 300 meter sør for

Nordlansbanen. I vedlegg 2 er vist foto tatt på befaringsdagen.

Det er ikke registrert aktiv erosjon langs elveløpet, dvs. det er ikke registrert noen tegn til større dype

glidninger i skråningene, men erosjonen har utløst lokale små overflateglidninger i elvekanten på begge
sider av elva. Dette er synlig flere steder langs elva. Elvekanten består av en ca. 1-3 meter høy, vertikal

kant. I tillegg er det indikasjoner på sig i elveskråningen (trær som står på skrå) samt at det er
registrert leire i elveleiet og misfarging i vannet.

Inne på planområdet er det tidligere og stedvis etablert drensgrøfter for å drenere ut og lede bort
vannet i torvlaget og overflatevann. Grøftene forenes i et bekkeløp som ligger vinkelrett nedover
skråningen ned mot Liosen. Denne bekken er også potensielt erosjonsutsatt og bør vurderes utbedret.

5. Geoteknisk vurdering

5.1 Stabilitet

Det er utført en stabilitetsberegning i to terrengprofil fra planområdet og ned mot Liosen, profil A og B,
med beliggenhet som vist på tegning 1001.

5.1.1 Krav og tiltakskategori

I henhold til tabell 5.2 i ref. /1/ vurderes prosjektet å ligge i tiltakskategori K4, "Tiltak som medfører
større tilflytting/personopphold samt tiltak som gjelder viktige samfunnsfunksjoner". Det er så langt
ikke utført vurdering/beregning av faregrad for et evt. løsneområde her, men det stilles generelt
følgende krav til områdestabiliteten for tiltak i tiltakskategori K4:

a) gm 1,4

b) Forbedring eller vesentlig forbedring hvis gm < 1,4. Avhengig av faregrad.

De utførte vurderinger må kvalitetssikres av uavhengig foretak.

5.1.2 Grunnlag for stabilitetsberegninger

Tolkning av materialparametere
Tolkning av CPTU er utført på grunnlag av poretrykksfaktoren N u og spissmotstandsfaktoren NKT,
uttrykt på følgende måte:

cuA= u/ N u

cuA = qn/ Nkt
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Generelt er N U benyttet ved Bq-verdi (poretrykksrespons) høyere enn 0,5 - 0,6, og Nkt er benyttet ved
Bq lavere enn 0,5 - 0,6.

For bestemmelse av faktorene N u og Nkt er korrelasjoner basert på CAUC-treaksialforsøk på
blokkprøver av høy kvalitet benyttet, kfr Lunne et al, ref /2/ og Karlsrud, ref /3/. For de valgte
korrelasjonene for N u- og Nkt -faktorene er det skilt mellom leire med sensitivitet (S t) lavere og høyere
enn 15. Følgende faktorer er benyttet:

Nkt =7,8+2,5*logOCR+0,082*I p N u=6,9-4,0*logOCR+0,07*I p for St<15
Nkt =8,5+2,5*logOCR N u=9,8-4,5*logOCR for St>15

Det er i tillegg til de ovennevnte faktorene valgt å benytte korrelasjon mellom N u og Bq, N u=4,0+4,5B q

for sammenligning. Denne er en kurvetilpasning (Eggereide) basert på korrelasjoner mellom
blokkprøver og målt poretrykksrespons (B q) presentert i ref. /4/.

Ved tolking av CPTU er det benyttet en romvekt på 19,5 kN/m 3. Det er benyttet plastisitetsindeks, I p, lik
8,0 i tolkningene, basert på tall fra laboratoriet og erfaring.

OCR (konsolideringsgrad) er vurdert ut fra ødometerforsøk i punkt 4 og 9 til å være tilnærmet lik 1,2.

Tolkede CPTU foreligger som bilag 2 og 3. Designverdi er presentert i hvert enkelt plott av tolkningen.

Anisotropi og tøyningskompatibilitet
I beregningene tas det hensyn til spenningsanisotropi i leira, dvs. at udrenert skjærfasthet varierer med
hovedspenningsretningene (ADP-analyse). Utgangspunktet er udrenert aktiv skjærfasthet cuA.

For ikke-sensitiv leire er aktiv, direkte og passiv skjærfasthet beregnet ut fra følgende sammenheng:

cuA = 1,0 cuA (fasthet der glideflaten ligger i aktiv sone)
cuD = 0,63 cuA (fasthet for den tilnærmet horisontale delen av glideflaten)

cuP = 0,35 cuA (fasthet der glideflaten ligger i passiv sone)

Det er vanlig praksis at skjærfastheten i kvikk- og sensitiv leire, iht. anbefaling i NVEs retningslinjer,
reduseres med 15 % i det aktive sonen for å ta hensyn til at designstyrke er vurdert på grunnlag av
tolket CPTU med korrelasjon mot utført fasthetsmålinger på høykvalitets blokkprøver. Dette er
implementert i beregningen ved at en for den sensitive leira har benyttet følgende sammenheng for
aktiv skjærfasthet:

cuA = 0,85 cuA (fasthet der glideflaten ligger i aktiv sone)

Friksjonsvinkel er tolket med hovedvekt på utførte CAUc-forsøk i punkt 4 og 9 (bilag 4 og 5), men i
tolkingene er det tatt hensyn til forsøk og beregninger utført av SVV i forbindelse med Fv80. Utførte
effektivspenningsanalyser er valgt utført med følgende parametere, se tabell 1:

Tabell 1

Lag [grader] a[Attraksjon] c' [kPa]

Fylling 42 0 0
Leire 23 15 6,4
Kvikkleire 21 15 5,8

Leire 23 15 6,4
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Tolket lagdeling for valgte profiler er vist på tegning 1002-1005.

Stabilitetsberegninger

Stabilitetsberegningene er utført ved hjelp av dataprogrammet GeoSuite Stability. Det er utført
totalspennings- og effektivspenningsanalyse. Totalspenningsanalysen vurderes som kritisk ved de
opptredende grunnforhold med leire, for å ta hensyn til en potensiell situasjon med udrenerte

spenningsendringer i grunnen. Effektivspenningsanalysen vurderes som representativ for
langtidssituasjonen.

De valgte beregningsprofilene vurderes som representative for å vurdere sikkerhet mot utglidninger
under og etter at området tas i bruk. Profilenes geometri og lagdeling er vist på tegning 1002-1005.
Beregningene er primært utført for dagens situasjon, dvs. det antas at en ved utvikling av området ikke

endrer terreng- og belastningsforhold vesentlig. Dersom det i beregningene viser seg at
stabilitetsforholdene ikke er tilfredsstillende iht. kapittel 5.2 og ref. /1/, vil det være nødvendig å utføre

stabiliserende tiltak for å ivareta stabilitetsforholdene for den ønskede utnyttelse av området. Det er da
utført supplerende beregninger for å kontrollere hvilke tiltak som kan være aktuelle og
tiltakets/tiltakenes nødvendig omfang.

Poretrykk
Det er installert 2 stk hydrauliske poretrykksmålere i punkt 7, hhv 5 og 10 m under terreng.
Følgende registreringer er gjort:

Tabell 2 – Poretrykksmåling i borpunkt 7

Avlesning, Dato 04.02.2015 28.04.2015

Dybde filter Registrert Grunnvannstand

[meter under terreng]

10 m 1,83 2,45

5 m 2,32 2,0

Vi har ut i fra de registrerte poretrykk konservativt valgt grunnvannsnivå langs profilet for en mest
mulig ugunstig poretrykksituasjons om representerer årstidsvariasjonene. Grunnvannstanden er i
beregningene modellert ved en grunnvannslinje med hydrostatisk fordeling av poretrykk under denne.

Beregningsresultater
Beregninger, forutsetninger og resultater for dagens situasjon på og omkring planområdet er vist på
tegning 1002 og 1004. Det er utført beregninger for både sirkulære og plane glideflater. For begge
profiler er det oppnådd for lav sikkerhetsfaktor iht. ref. /1/ både for totalspennings- og effektiv
spenningsanalysen. Oppnådde resultater er vist i tabell 3.

Tabell 3

Totalspenning Effektivspenning Sammensatte flater

Profil A 1,20 1,01 2,29
Profil B 1,25 1,28 3,18

Beregningene viser at det er effektivspenningsanalysen, som i størst grad er representativ for terrenget
slik det har ligget urørt i lang tid, som gir lavest sikkerhetsfaktor for profil A. Dette kan i stor grad ha
sammenheng med en noe konservativ antagelse mht. grunnvannets beliggenhet nedover skråningen.



6/8

Arkiv ref.: M:\2014-Oppdrag\1350007154 Søbbesva Industriområde\7-PROD\G-not\G-Not-001-1350007154.docx

Ettersom oppnådd sikkerhetsfaktor er for lav iht. krav gitt i ref. /1/ er det utført en vurdering av ulike
alternativer for mulige stabilitetsforbedrende tiltak. Mulige tiltak vil være stabiliserende terrenginngrep
som eksempelvis nedplanering av skråningstopp, motfylling ved skråningsfot, en kombinasjon av disse
to eller en generell utslaking av skråningen. Avhengig av erosjonsforholdene i elveløpet, må det også
vurderes hvorvidt det er nødvendig å utføre erosjonssikring i elveløpet. Sistnevnte er ikke et
stabilitetsforbedrende tiltak, men er en konservering av dagens stabilitetssituasjon og utføres for å
hindre mindre, initiale skred ned mot elveløpet som potensielt kan utvikle seg til et større retrogressivt
og bakovergripende skred som kan forplante seg videre mot tilstøtende områder, forutsatt at terreng-
og grunnforhold tillater det. Ut over dette vil det være naturlig at en ved vurdering av mulige
stabilitetsforbedrende tiltak hensyntar de tiltak som er aktuelle for å stabilisere skråningene ved og
omkring den mulig nye trassen for RV 80. Hvorvidt sistnevnte kommer til utførelse er høyst usikkert,
Statens vegvesens planer ligger, så vidt vi vet, en del fram i tid og gjennomføringen er ikke bestemt,
men vi har i vår vurdering lagt til grunn at tiltakene kan være aktuelle å gjennomføre i noenlunde
samme tidsperiode som utbygging på det aktuelle planområdet. Det er derfor sett på stabiliserende
tiltak som er av samme art som Statens vegvesen har prosjektert, dvs. en heving av elveløpet
(motfylling) i kombinasjon med erosjonssikring.

Ettersom krav til forbedring av stabiliteten i skråningen avhenger av løsneområdets faregrad er det
utført en ROS-analyse for området iht. ref. /1/. Denne er vist i bilag 1. ROS-analysen viser at et
løsneområde her vil ha faregrad middels før det utføres stabiliserende tiltak og utbygging på området.
Det kreves da en prosentvis forbedring av stabiliteten.

Det er i beregningene ikke lagt vekt på at tiltaket skal detaljprosjekteres, men det er utført beregninger
for å kartlegge det nødvendige omfang for tiltak av samme art som Statens vegvesen så langt har
prosjektert. Evt. detalprosjektering av tiltak må utføres i senere planfaser. Beregningsresultater er vist
på tegning 1003 og 1005. Følgende beregningsresultater er oppnådd for de viste tiltak, oppnådd
forbedring i prosent er vist i parentes:

Tabell 4
Totalspenning Effektivspenning Sammensatte flater

Profil A etter motfylling 1,27 (5,8%) 1,22 (20%) -
Profil B etter motfylling 1,34 (8%) 1,51 (18%) -

Det er ved de viste t i l tak oppnådd t i l f redsst i l lende forbedring iht .  krav for løsneområder med faregrad
middels.

Vurdering
Det aktuelle planområdet ligger bak toppen av den langstrakte skråningen ned til elva Liosen.
Plangrensen ligger tilnærmet helt ut til skråningskanten. De utførte beregninger i profil A og B viser at
stabilitetssituasjonen i skråningen for dagens situasjon ikke er tilfredsstillende iht. ref. /1/, og at det er
nødvendig å utføre stabilitetsforbedrende tiltak for på kunne utnytte hele området som angitt i vedlegg
1. De stabilitetsforbedrende tiltakene vil være nødvendig ettersom et evt. initialskred nede i skråningen,
fremprovosert av pågående erosjon, i kombinasjon med skråningshøyden, -helningen, forekomst av
leire med sprøbruddegenskaper i grunnen og lavt sikkerhetsnivå, ved en retrogressiv og
bakovergripende skredutvikling, potensielt kan forplante seg bakover mot planområdet.

Det er pr. dags dato ikke utviklet egnede verktøy for å utføre beregninger for slike løsmasseskred,
derfor bruker man (iht. ref. /1/) å støtte seg på prinsippet om at et skred i kvikk/sensitiv leire ikke vil
forplante seg lengre bakover enn 15 ganger skråningshøyden. For den 10 meter høye skråningen ned



mot Liosen må det da legges til grunn at et evt. initialskred kan forplante seg ca. 150 meter bakover fra

skråningsfoten. Det innebærer at en uten de stabilitetsforbedrende terrengarbeider ikke kan utføre

byggetiltak eller utnytte området innenfor et belte på ca. 150 meter til side for og langs elveløpet. Det

aktuelle løsneområdet er vist på tegning 1001.

Det er viktig at de evt. stabiliserende tiltak for planområdet samkjøres med de stabiliserende tiltak som

må utføres for en evt. utbygging av ny RV 80. Ved heving av elveløpet  i  Liosen må hevingen harmonere

med hevingen sør for RV 80 slik at de ikke påvirker hverandre  i  negativ retning og slik at elveløpet får

et kontinuerlig og jevnt fall.

5.2 Fundamentering, masseutskiftning og fjerning av myr

Det øvre løsmasselag på planområdet består av torv/myr som er ca. 2 meter tykk  i  borpunktene. Det

kan ikke fundamenteres bygg, veger og utomhusanlegg som skal asfalteres og kantsteinsettes oppe på

torva/myra. Dette laget må fjernes eller masseutskiftes med kvalitetsmasser som legges ut lagvis og

komprimeres iht. gjeldende retningslinjer for slike arbeider (NS 3458). Dersom en ikke er avhengig av å

opprettholde dagens terrengnivå på planområdet, men kan nedplanere området til nivå med overkanten
av leirlaget kan torva/myra fjernes og en kan legge ut en pute av pukk/sprengt stein som underlag for

bygg, veger og utomhusanlegg. Dersom en må opprettholde dagens terrengnivå må det fylles opp til

dette nivået med bruk av delvis sprengt stein i kombinasjon med lette masser for å unngå
tilleggsbelastning som følge av at torv/myr generelt er lettere enn steinmasser. Tilleggslaster mot

grunnen kan medføre uheldige setninger som, spesielt i leirholdige løsmasser, kan påløpe over lang tid

og være betydelige, avhengig av lastens størrelse og utbredelse.

6. Konklusjon

De utførte stabilitetsberegninger viser at stabiliteten i skråningen ned mot Liosen ikke er tilfredstillende iht.

ref. /1/ for dagens situasjon. Det er derfor nødvendig med tiltak for å bedre stabilitetsforholdene. Det er

utført beregninger for en løsning hvor en hever elveløpet i kombinasjon med erosjonssikring som gir

tilfredsstillende sikkerhet iht. ref. /1/, dvs. prosentvis forbedring av dagens stabilitetssituasjon. Tiltaket må

påregnes utført over en strekning på ca. 1,0 km, dvs. fra planområdets avgrensning i nord og ned til

Nordlandsbanen i sør. Strekningen er vist i tegning 1001.

På bakgrunn av de nye opplysningene fra området om grunnforhold er det angitt et nytt løsneområde

iht. ref. /1/. De utførte vurderinger må kvalitetssikres av uavhengig foretak. Løsneområdet vil bli meldt

inn til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) iht. deres rutiner når endelig godkjenning foreligger

fra uavhengig kvalitetskontrollør.

Det forutsettes at utbygger tilknytter seg geoteknisk fagkompetanse for videre rådgivning og kontroll av

endelige planer mht. fundamentering, setninger, terrenginngrep, etc. Det anbefales at en ved videre

planlegging innenfor planområdet utformer bebyggelse som i liten grad påvirker de underliggende

løsmassene, både av hensyn til stabilitetsforholdene, men også fordi den sensitive leira ligger grunt og

ikke egner seg for direktefundamentering av tyngre bebyggelse.

WJ Zamw W  %»??1
Navid Zamani '  '  Per Arne Wangen «"

Ingeniør geoteknikk Seksjonsleder/ Geotekniker

Mobil +47 906 15 065 Mobil + 47 75 67 75

Navid.Zamani@ramboll.no per.arne.wangen@ramboll.no
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Kartgrunnlag:FKB, Fauske kommune (2014)
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Bilag 1

Oppdrag:
Oppdragnummer: Dato:

Saksbehandler Kontrollert:

20001008-2 datert 31. august 2001. Revisjon 3 datert 8. oktober 2008.

Skadekonsekvens Forklaring

Vurdering:
Faktor Vekttall Analyse Analyse etter tiltak Kommentar Faktor Vekttall 3 2 1 0
Boligenheter 4 0 0 Boligenheter, antall 4 Tett>5 Spredt >5 Spredt <5 Ingen
Næringsbygg, personer 3 0 2 Industriområde Næringsbygg, personer 3 >50 10-50 <10 Ingen
Annen Bebyggelse, verdi 1 0 1 Annen Bebyggelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen
Vei 2 0 0 Ikke noe av større betydning Vei, ÅDT 2 >5000 1001-5000 100-1000 <100
Toglinje 2 2 2 antatt Toglinje, baneprioritet 2 1-2 3-4 5 Ingen
Kraftnett 1 1 1 Antatt Kraftnett 1 Sentral Regional Distribusjon Lokal
Oppdemming/flom 2 1 1 Antatt Oppdemming/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen

Poeng (score x vekttall): 7 14

Beregnet skadekonsekvensklasse: Alvorlig Alvorlig
Skadekonsekvens 0,16 0,31

Faregradsklasser (sannsynlighet) Forklaring

Vurdering:
Faktor Vekttall Analyse Analyse etter tiltak Faktor Vekttall 3 2 1 0
Tidligere skredaktivitet 1 1 1 Konservativt antatt Tidligere skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen
Skråningshøyde 2 0 0 Skråningshøyde, m 2 >30 20-30 15-20 <15
Tidligere/nåværende terrengnivå 2 3 3 Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR) 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0
Poretrykk, overtrykk 3 0 0 Poretrykk, overtrykk (kPa) 3 >+30 10-30 0-10 Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk -3 0 0 Poretrykk, undertrykk (kPa) -3 >-50 -(20-50) -(0-20) Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet 2 3 3 Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag
Sensitivitet 1 0 0 Sensitivitet 1 >100 30-100 20-30 <20
Erosjon 3 2 0 Erosjon 3 Aktiv/Glidning Noe Lite Ingen
Inngrep, forverring 3 0 0 Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen
Inngrep, forbedring -3 0 2 Inngrep, forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen

Poeng (score x vekttall): 19 7
Grenseverdier for faregradsklasse
0 - 17: Lav

Beregnet faregradsklasse: Middels Lav 18 - 25: Middels
Faregrad 0,37 0,14 26 - 51: Høy

Grenseverdier for risikoklasse
Risiko (skadekonsekvens x faregrad) 580 427 0 - 170: 1
Risikoklasse: 2 2 171 - 630: 2

631 - 1900: 3
1901 - 3200: 4
3201 - 10000: 5

R O S- AN AL YS E
Søbbesva Industriområde
1350007154 15.06.2015
NAZA PAWTRH

Ref.: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire".

Konsekvens, score

Grenserverdier for skadekonsekvensklasse
0 - 6: Mindre alvorlig
7 - 22: Alvorlig
23 - 45: Meget alvorlig

Liten motfylling (prosentvis forbedring)

Faregrad, score

Sprøbruddmateriale CUr 0,9

Kommentar

Ganske flatt over reguleringsområdet, ca.10 m høy skråning.
Utført ødometerforsøk
Hydrostatisk
Hydrostatisk
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Udrenert skjærfasthet og OCR

Borpunkt:
Tolking/presentasjon av CPTU
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Udrenert skjærfasthet og OCR
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1 A 4 4 9.50m CAUc 33,8 3,7  0,076  65 81 47 Leire
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Konsolideringsspenninger

PRØUE  SYMBOL PUNKT LAB DYBDE TYPE w(vekt%) dV(%) de/eo po‘(kPa) pa'(kPa) p,'(kPa) KOMMENTAR

1 A 9 11 9,50m CAUc 33,8 4,3 0.089 65 76 42 Leire

2 0 9 11 9,60m CAUc 34,9 7,1 0,142 66 151 83 Leire
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 A/S Salten Kartdata 
- når du vil vite hvor du er!                                      
 

Kontoradresse: Eliasbakken 7, Fauske 
Postadresse: 8205 Fauske 
Telefon: 75 40 24 80 
Bankgironr.: 1503.34.19306 
Foretaksnr.: 943551413 
Internett: www.skd.no 

 

 

NOTAT – Søbbesva, Trafikkanalyse  
 

Til:  Odd Emil Ingebrigtsen (Salten Serverfarm Fauske)/Jan-Erik Johansen (Fauske kommune) 
Fra:  Rita Helen Berg, A/S Salten Kartdata 
Dato: 21.10.2014 
Rev.:  
 
Bakgrunn  
Planområdet er på ca. 400 dekar og ligger nord for jernbanen og vest/nordvest for E6 i Fauske 
kommune. Salten Serverfarm Fauske og Fauske kommune planlegger å oppdatere gjeldende 
reguleringsplan for Søbbesva til dagens situasjon. Det legges opp til at sidespor jernbane fjernes 
og utnyttelsesgrad økes fra U=30 til %BYA=50% på eksisterende del og %BYA=60% på 
ubebygd del. Formålet på eksisterende del skal fortsatt være industri/kontor/lager i tillegg til at 
det oppdateres med forretning (inntil 3 000 m2 for hele området). Eksisterende område for 
videregående skole vil bli oppdatert til undervisning. Ubebygd del av området får opprinnelig 
planformål: Industri/kontor/lager. Det meste av planområdet i øst/sørøst er utbygd pr. i dag og 
dette tilsvarer nesten halve planområdet.  

 
Figur 1: Viser planavgrensning (gult) og tilhørende veinett.  

 
På bakgrunn av ønske fra Statens vegvesen sees det litt nærmere på trafikksituasjonen som følge 
av tiltaket og dens påvirkning på trafikkavvikling på E6. Dette notat beskriver hvilken 
trafikkøkning en kan få som følge av utbyggingen industriområdet og det sees på aktuelle 
problemstillinger og tiltak for riksvegen. 
 
Konklusjon 
Total trafikkmengde på Løvgavlveien etter full utbygging av industriområdet Søbbesva er 
beregnet til 3502 biler pr. årsdøgn (ÅDT). Kapasitetsberegninger gir en gjennomsnittlig ventetid 
på ca. 7,5 sekund for de som kommer fra Fauske sentrum og skal svinge til venstre fra E6 og inn 
på Løvgavlveien. Sporingskurve for vogntog er ikke tilfredsstillende, men akseptabel og siden 
ventetiden er innenfor det som kan aksepteres vil det ikke kreve spesielle tiltak på E6.  
Trafikkøkningen vil ikke gi endringer for trafikksikkerhet/miljø i området så fremt det merkes 
gangfelt i eksisterende kryss langs gs-veg/fortau frem til videregående skole. Planområdet 
utvides ikke til å omfatte kryss E6/Løvgavlveien.  
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1.0   Planområdet 
Planområdet er på ca. 400 daa og ligger nord for jernbanen og vest/nordvest for E6 i Fauske 
kommune. Hensikten med planarbeidet er å øke utnyttelsesgraden og oppdatere plan til dagens 
situasjon samt se på internt vegsystem samt GS-veg og parkering. Området ligger ca. 1,5 km 
nord for rundkjøring E6/Rv.80 i Fauske sentrum. Innenfor planområdet er det meste av området i 
øst/sørøst utbygd pr. i dag og dette tilsvarer nesten halve planområdet. Foruten atkomst til selve 
industriområdet går Løvgavlveien videre nordover på høyresiden av planområdet. På E6 like sør 
for kryss E6/Løvgavlveien er det en sving og over denne går brua for jernbanen til/fra Bodø.   
 
2.0    Dagens trafikksituasjon 
Eksisterende infrastruktur omfatter et kryss mellom E6 og Løvgavlveien og videre atkomst langs 
Løvgavlveien til områder nord for planområdet. Like etter avkjøring fra E6 og inn på 
Løvgavlveien er det en avkjøring på høyresiden til et mindre boligområde (Brinkveien). 
Vegsystemet inkl. kryss og avkjøringer er vist på kartet nedenfor: 

 
Figur 2: Viser eksisterende vegnett i og i tilknytning til planområdet (blå striplet linje). 

 
Eksisterende infrastruktur innenfor planområdet omfatter i hovedsak deler av Løvgavlveien og 
vegnettet i selve industriområdet består av flere veier/veiarmer til eksisterende bebyggelse. Ved 
avkjøring fra E6 og inn på Løvgavlveien er første kryss til venstre mot Håndverksveien som går 
videre rett mot vest til sving nordover på Bergverksveien. På høyresiden av Håndverksveien like 
etter kryss Løvgavlveien er det et kryss på høyresiden mot Industriveien. Langs Løvgavlveien er 



Trafikkanalyse      

 

 

A/S Salten Kartdata 
 4 

det på venstresiden etter kryss Håndverksveien først et kryss mot Smedveien, så en avkjøring til 
videregående skole og så en stikkvei mellom Løvgavlveien og Industriveien for så videre 
nordover en avkjøring til Fauskebygg AS. Se kart nedenfor. 

 
Figur 3: Viser eksisterende vegnett med navn på de interne vegene. 

 
Det foreligger en vedtatt plan for omlegging av E6 som er den eneste forbindelsen på land og 
hovedferdselsåren videre nordover, men det er ikke satt en tidsplan for gjennomføring av dette. 
Omlegging av Rv. 80 med rundkjøring på E6 ca. 200 m sør for kryss E6/Løvgavlveien er under 
planlegging. 
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2.1   Vegdata  
Trafikkdata og kartinformasjon hos Statens vegvesen (www.vegvesen.no/vegkart) viser at E6 har 
en ÅDT (årsdøgntrafikk) på om lag 5 900 kjøretøy pr. årsdøgn forbi planområdet. Trafikktall fra 
Statens vegvesen er hentet fra vegkart med data fra den nasjonale vegdatabanken (NVDB).  
 
Som tilskudd til trafikkdata fra Statens vegvesen er det gjennomført manuelle tellinger i kryss E6 
og Løvgavlveien. Tellinger ble fortatt av SKD og gjennomført i 2014 den 11.09 kl.07.00-09.00 
og 14.30-16.30. Tellingene ble gjennomført ved å registrere svingebevegelser fra de ulike 
tilfarter, samt oppdeling i ulike kjøretøykategorier. Tellingene på vegnettet er delt inn i halvtimes 
intervall. Dataene er brukt som kontroll av tall i kapasitetsberegningene. 
 
2.2  Dagens trafikkavvikling 
Dagens situasjon er at den største delen av trafikken er gjennomgangstrafikk på E6. Planområdet 
har en hovedatkomst fra E6 via Løvgavlveien og Håndverksveien. Herfra er går trafikken langs 
Bergveien og Industriveien. Langs E6 og Løvgavlveien går det gs-veg/fortau helt frem til 
videregående skole. E6 er forkjørsveg med en fartsgrense på 60 km/t forbi kryss Løvgavlveien 
og det er gs-veg/fortau langs vestsiden av vegen videre nordover.  
 
Sør for kryss E6/Løgavlen er nærmeste kryss på østsiden ca. 450 m (Marmorveien) og videre på 
vestsiden ca. 500 m (Fuglveien/Vestmyra). Nord for kryss E6/Løgavlen er første kryss på 
østsiden ca. 30 m (Ankerveien) og avkjøring på vestsiden ca. 200 m (Lysverket). Området har 
også atkomst fra nord via Løvgavlveien, men dette krever en lengre omkjøring for de fleste 
brukerne av området.  
 
2.3    Dagens trafikkmengde og kapasitet kryss  
Dagens årsdøgntrafikk (ÅDT) på E6 er i følge Statens vegvesen 5900. Innenfor 
Søbbesvaområdet er det mange bygg med 2 etasjer m.m., som gjør det vanskelig å beregne 
eksakt situasjon og man har valgt å bruke makstimen som utgangspunkt for dagens ÅDT. Denne 
antas å utgjøre 10-12 % av ÅDT på Løvgavlveien. Telling ga 192 på Løvgavlveien i makstime 
ettermiddag (gir 1600-1920 og et middel på 1760 i ÅDT). 

 
Figur 4: Kryss E6/Løvgavlveien sett mot vest. 
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Det ble gjennomført beregninger av kapasitet kryss etter telling i rushperiode morgen og 
ettermiddag. På morgenen er det venstresvingene som kommer fra sør/Fauske sentrum på E6 
med vikeplikt som må vente litt. Kapasitetsberegningene ga en belastningsgrad på 0,09 og en 
gjennomsnittlig ventetid på ca. 4 sekund. Det var mest trafikk ettermiddag og det er de som 
kommer fra Søbbesva har vikeplikt og må vente lengst da E6 er forkjørsveg. Belastningsgraden 
for venstresvingende på E6 ble her 0,05 og en gjennomsnittlig ventetid på ca. 4,2 sekund for de 
som skal svinge til venstre inn på Løvgavlveien.  

 
Figur 5: E6 og kryss Løvgavlveien sett mot sør. 
  
2.4    Parkering  
Dette løses i dag innenfor egen tomt og det vil også være situasjon for evt. ny bebyggelse.  
Kommunes krav til parkering for området er 2 p-plasser pr. 100 m2 for forretning, 3 pr. 100 m2 
for kontor og 1 pr. 100 m2 for industri. Parkering til kunder og ansatte skal løses innenfor den 
enkelte tomt.  
 
2.5   Myke trafikanter 
Det går gs-veg fra sentrumsiden og fortau videre mot Fauske Lysverk langs vestsiden av E6. 
Fotgjengere går langs eksisterende gs-veg/fortau helt frem til område for videregående skole. På 
E6 er det et gangfelt like sør for kryss Ankerveien og like nord for kryss E6/Løvgavlveien. 
  
2.6   Kollektivtrafikk 
I dag stopper det ca. 5 busser på morgenen og 1 buss (oppsamling) på ettermiddagen i 
forbindelse med videregående skole. Ruten er via Løvgavlveien, inn Smedveien og retur via 
Industriveien og Håndverksveien tilbake til Løvgavlveien.  
 
2.7   Trafikksikkerhet  
Det er ikke utført detaljerte vurderinger av trafikksikkerheten i området. I følge Statens 
vegvesens vegkart (NVDB) er det på E6 ved kryss Løvgavlveien/E6 er det registrert 4 ulykker. 
Herav er tre bilulykker (2001, 2004 og 2005) og en mc-ulykke (1979). Området er oversiktlig 
mot nord, mens E6 har en sving i sør. Men sistnevnte vil få rett strekning når omlegging av Rv. 
80 blir gjennomført (oppstart plan er varslet). Det er GS-veg/fortau langs E6 og flere 
krysningspunkt samt belysning langs denne strekningen, som har en fartsgrense på 60 km/t. 
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3.0   Fremtidig trafikkbelasning  
 
3.1    Trafikkgenerering 
Planlagt utbygging omfatter ubebygd område i nord/nordvest og eksisterende tomter. Sistnevnte 
utgjør 122 924,8 m2 og det er to forretninger innenfor området: Fauske Trelast AS (Bygger’n) og 

Ico Eiendom AS (Tools). Varekonseptet er i hovedsak rekvisita til bygg og anleggsbransjen samt 
trelast. Handel i området vil i hovedsak være bilbasert. Utover dette er det flere verksteder og 
lagerbygg samt kontor innenfor bygg og anleggsbransjen. Selv med økning i %-BYA er det 
mange av eksisterende tomter som ikke har rom for utbygging i dag. Flere av de eiendommene 
som har utbyggingsønsker vil ikke generere ansatte/besøkende av betydning. Disse ønsker i 
hovedsak mer rom til produksjon og lager. Det er også noen som har ønsker om mer garasjeplass 
til anleggsmaskiner. Eksisterende GS-veg skal opprettholdes langs Løvgavlveien og E6. 
Skolebussen vil også stoppe ved området for undervisning i fremtiden.  
 
I ubebygd område planlegges det bygg tiltenkt internasjonal aktør innen datalagringsindustrien. 
Et datasenter vil være mellom 10 000 – 50 000 m2 og tiltakshaver anslår to byggetrinn med bygg 
på 20-25 000 hver. Bygg vil fungere som en lagerhall fylt med servere for å håndtere den økende 
datatrafikken. Varemottak vil være for enkel utskriftning av utstyr og antatt hyppighet ca. hver 6 
måned.  Det legges opp til liten kontordel og det er anslått ca. 70 årsverk på et bygg på 25 000 
m2. E6 har i dag en ÅDT på om lag 5 900 kjøretøy pr. årsdøgn forbi planområdet. Beregnet ÅDT 
som følge av utbyggingen er på ca. 3 502 kjøretøy på Løvgavlveien. 
 
I gjeldende plan er utnyttelsesgraden er U=03, der parkering ikke er inkludert. Kommunen har 
satt utnyttelsesgraden til %-BYA=60 % og %-BYA=50 % for eksisterende utbygging der 
parkering er inkludert i begge. Kontordelen antas å være begrenset og er satt til 10 % av arealet. 
Forretning er begrenset til 3 000 m2 for hele planområdet. For nytt område er også 10 % av 
arealet antatt å gå til kontor, resterende er fordelt med 80 % på lager og 20 % på industri.  
 
Når det gjelder trafikkgenerering fra området er det beregnet hvilken biltrafikk som forventes til 
og fra området etter utbygging. Det er beregnet turproduksjon for utbygging med lager, industri, 
kontor og forretning. Boligfelt i Brinkveien har ikke rom for utbygging, men det er 9 boenheter 
som i fremtid er anslått til 60 i ÅDT. Gjennomgangstrafikk Løvgavlveien med årlig økning på 2 
% er tatt med og i fremtiden anslått til å ugjøre 250 i ÅDT. Andre i det umiddelbare nærområdet 
vil kanskje gå eller bruke sykkel. Utbyggingen vil medføre en økning i biltrafikken på E6. 
Kapasitetsberegningene som er omtalt lenger bak i rapporten viser hvordan trafikkveksten vil slå 
ut på avvikling av trafikken i dette området.  
 
Trafikken til/fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet som følger. 

 Trafikkskaping – hvor mange reiser pr. dag som blir generert av virksomheten 
 Reisemiddelvalg – reisemiddel (gange, sykkel, bil, kollektiv) til/fra virksomhetene 
 Reisemønster – hvordan fordeler de reisende seg på vegene 

 
Turproduksjon til/fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet ut fra dagens trafikk til/fra 
området med følgende verdier, som har utgangspunkt i lokale erfaringstall. 

 Industri – 4,0 personturer pr. 100 m2 
 Lager – 0,8 personturer pr. 100 m2 
 Kontor – 6,2 personturer pr. 100 m2 
 Forretning – 6,0 personturer pr. 100 m2 
 Skole – 4,8 personturer pr. 100 m2 
 Bolig – 5,6 turer pr. boenhet 
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3.2   Forutsetninger for kapasitetsberegning etter utbygging 
Beregningene er gjort med utgangspunkt i håndbok V713 Trafikkberegninger (veileder). I 
beregningene har man i sett på makstimen morgen kl.07.30-08.30 og ettermiddag kl.15.00-16.00. 
Når det gjelder utbyggingens innvirkning på trafikkavviklingen på E6 er det kun de som kommer 
fra Fauske sentrum og skal svinge til venstre inn på Løvgavlveien som vil oppleve noe venting. 
Det vil selvsagt også være venting for de som skal ut av Løvgavlveien, men det er ikke til hinder 
for gjennomgangstrafikken på E6. Det sees derfor videre kun på kjøremønster fra E6 fra Fauske 
sentrum i sør og venstresving inn på Løvgavlveien. For fremtidig trafikkavvikling er det ellers 
forutsatt at dagens kjøremønster og fartsgrenser opprettholdes.   
 
E6 er forkjørsveg med 60 km/t og Løvgavlveien er kommunal veg med 80 km/t. Det antas at det 
i makstimen morgen er flest som skal inn til planområdet og det i makstimen ettermiddag er flest 
som skal ut av planområdet. Trafikk fra boligfelt og gjennomgangstrafikk Løvgavlveien utgjør 
liten del av total ÅDT. Større kjøretøy utgjør en andel på ca. 30 %. Det er lagt opp til at de kan 
benytte begge kjørebanene på kommunal veg ved av- og påkjøring E6.  
 
Ved kontroll av eksisterende kryss viser sporingskurve for vogntog (22 m) at de som kommer fra 
Løvgavlveien og skal svinge til høyre mot Fauske sentrum kommer noe over i motsatt kjørefelt 
på E6. Det antas at man i dag bruker deler av motsatt kjørefelt i Løvgavlveien for å unngå å gjøre 
dette. Fysiske observasjoner på stedet bekreftet dette, men det ser ikke ut til at dette skaper store 
problemer pr. i dag. Dette kan også henge sammen med at de fleste trailerne i området på 18-19 
m.   
 
Det legges til grunn 6 stopp av rutebuss/skolebuss pr. dag innenfor planområdet og at 2 av disse 
stopper samtidig. Brinkveien boligfelt med 9 boenheter gir ca. 50 i ÅDT og gjennomgangstrafikk 
på Løvgavlveien antas å utgjøre ca. 200 i ÅDT. Det er lagt til grunn en årlig generell trafikkvekst 
på 2 %. Det er ikke redusert sum pga. eventuelle kombinasjonsturer.  
 
Det er forutsatt full utbygging av planområdet og at dagens kjøremønster i kryss 
E6/Løvgavlveien opprettholdes i fremtidig situasjon. Følgende beregningsfaktorer er benyttet i 
kapasitetsberegningene  

• Kjørefeltbredde 3,5 meter.  
• I makstimen er det benyttet 10-12 % av ÅDT som utgangspunkt. 
• Gjeldende hastighetsnivå på vegene er benyttet som fremtidig dimensjonerende hastighet.  

 
Figur 6: ”Kryss”-utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av utbygging. 
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3.3   Makstime  
Det er sett nærmere på kapasitet og trafikkavvikling i rushperioden morgen/ettermiddag etter 
gjennomført utbygging. Det er da spesielt sett på kapasitet og forsinkelse pr. bil i 
dimensjonerende time om morgenen og ettermiddagen for venstresvingende som kommer fra 
sentrum Fauske på E6. Disse har vikeplikt og det er her det evt. kan danne seg kø på E6 som er 
forkjørsveg. Atkomst fra E6 til planområdet er via kryss E6/Løvgavlveien. Trafikkmengden er 
beregnet til en ÅDT på 3502 og det er anslått at dagens kjøremønster (svingeretninger) vil være 
det samme i fremtidig situasjon.  
 
Kapasitetsberegninger for morgen gir 0,25 i belastningsgrad og en gjennomsnittlig ventetid på 
ca. 5,1 sekund for de som kommer fra Fauske sentrum og skal svinge til venstre inn på 
Løvgavlveien. Kapasitetsberegninger for ettermiddag gir 0,18 i belastningsgrad og en 
gjennomsnittlig ventetid på ca. 7,3 sekund for de som kommer fra Fauske sentrum og skal svinge 
til venstre inn på Løvgavlveien. Ventetidene og belastningsgrad på E6 morgen/ettermiddag er 
fullt akseptabel og vil ikke kreve spesielle tiltak på E6.  

 
3.4    Kollektivtrafikk 
Busslomme er vist innenfor vegareal i plankart (Smedveien). Det legges opp til at to busser kan 
stoppe samtidig og at elever går langs fortau frem til skolen. Det legges ikke opp til flere stopp i 
området. Med seks stopp av skolebuss utgjør kollektivtrafikken en liten andel av det totale 
trafikkbildet.  
 
3.5    Trafikksikkerhet 
Trafikkøkningen vil ikke gi endringer for trafikksikkerhet/miljø i området. Men dette er så fremt 
kurve E6 sørvest for jernbaneundergang rettes ut i forbindelse med omlegging Rv. 80 og det 
merkes gangfelt i eksisterende kryss langs GS-veg/fortau på Løvgavlveien frem til videregående 
skole. Utenfor planområdet bør man også vurdere merking av gangfelt i eksisterende kryss 
E6/Løvgavlveien mellom fortau i nord og gs-veg i sør. Uavhengig av utbygging bør oppmerking 
av gangfelt i eksisterende kryss vurderes av vegeierne. I krysset Løvgavlveien/E6 bør man også 
vurdere en overkjørbar evt. oppmerket deleøy som kan trekkes bak gangfeltet. Opphøyde 
gangfelt kan også vurderes for enda bedre trafikksikkerhet. Nedenfor på bildet er ny vegsituasjon 
ved omlegging Rv. 80 vist, der sving på E6 rettes ut mot rundkjøringen. Området blir med 
oversiktlig og det vil bedre trafikksikkerhet vesentlig på E6 ved dette tiltaket. 

 
Figur 7: Veglinjer (gule linjer) fra planlagt omlegging av Rv. 80 med ny rundkjøring på E6. 
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3.6    Parkering 
Antall parkeringsplasser for utbyggingsalternativene er beregnet ut fra formål, arealer og 
parkeringsnormen til Fauske kommune. For utbyggingen er det beregnet et totalt 
parkeringsbehov for hele utbyggingsområdet på 973 parkeringsplasser. Parkering skal løses 
innenfor den enkelte eiendom.  
 
3.7    Håndbok N100 og V121 
E6 har en fartsgrense på 60 km/t forbi området og en ÅDT på 5 900. Ut fra dette tolkes E6 til å 
være en H1-veg siden det er den nærmeste med ÅDT 0-12000 og fartsgrense 60 km/t i hht. 
håndbok N100 Veg- og gateutforming. Normalen tilsier kjørefeltbredde på 3,25 m og at 
avkjørsler langs H1- veger skal begrenses evt. være avkjørselsfrie.  
 
I følge tabell C.3 Prosjekteringstabell for H1 i N100 er stoppsikten på 75 m. Dimensjonerende 
kjøretøy er VT (vogntog) med kjøremåte A (kun bruk av eget kjørefelt) og det anbefales at vegen 
bør belyses dersom ÅDT>1500. Normalen anbefaler at det bør være 250 m mellom kryssene. 
 
I følge håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss (veileder) fig. 3.6 vil det med 
en fartsgrense 60 km/t på primærvegen samt trafikkmengde (ÅDT) på sekundær- og 
primærvegen tilsi at man bør vurdere etablering av venstresvingefelt på E6. Ved fartsgrense 60 
km/t bør det utformes med fysisk kanalisering jf. N100. I følge V121 bør man også vurdere å 
anlegge trafikkøy i sekundærvegen med bakgrunn i ÅDT jf. figur 3.4.  
 
I følge V121 er formålet med passeringslomme (breddeutvidelse på høyre side av vegen) at 
gjennomgående trafikk kan passere på høyre side av bilder som venter på å svinge til venstre. I 
følge N100 bør breddeutvidelsen ved passeringslomme bør være 3-3,5 m over en lengde på 
minst 30 m.  
 
4.0    Vurdering og anbefaling  
Ut fra tidligere nevnt problemstilling om mulig ventetid ved venstresving på E6 fra Fauske 
sentrum og inn på Løvgavlveien, er det sett på behov for vegtiltak. På østsiden av E6 like ved 
kryss Løvgavlveien er det et mindre areal som brukes som en slags passeringslomme i dag, men 
denne er langt fra tilfredsstillende i hht. N100/V121. Den mest sannsynlige trafikkløsningen ville 
da være enten å lage en ordentlig passeringslomme eller et separat venstresvingfelt. Begge disse 
løsningene vil komme i konflikt med nærmeste gangfelt nord for krysset og dette må da flyttes 
ytterligere nordover for ikke å komme i konflikt med evt. tiltak. 
 
Statens vegvesen forslår selv en rundkjøring 200 m fra eksisterende kryss E6/Løvgavlveien ved 
omlegging av Rv. 80. Denne kommer da nærmere en anbefaling på 250 m mellom kryss. Men 
valgt linjeføring i forbindelse med rundkjøringen gir en bedre trafikksituasjon på denne 
strekningen av E6. 
 
Kapasitetsberegningene viser at ventetiden er lav og godt under 20 sekund. Med en ventetid som 
er fullt akseptabel og det at et venstresvingefelt vil kreve en større breddeutvidelse på E6 fant 
man ikke at behovet/kostnader stod i forhold til hva man oppnår med tiltaket. Det er også 
sannsynlig at en slik løsning også kunne komme i konflikt med brukar til jernbanelinjen ca. 50 m 
sør for kryss E6/Løvgavlveien.  
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Figur 8: Prinsippskisse på en mulig avkjøringslomme. 
 
En passeringslomme vil også komme nært brukar til jernbanelinjen, men ved en breddeutvidelse 
på ca. 3,0 m skulle det gå greit jf. V121 fig. 3.21.  
 
Det er grunn til å tro at utbygging av industriområdet vil ta flere tiår. Selv om det ikke foreligger 
noen tidsplan på omlegging av E6 er det ikke usannsynlig at det kan komme i samme tidsrom 
som planlagt industriutbygging. Dette igjen vil endre forutsetningene for trafikkforholdene i 
området. 
 
Boliger i Brinkveien vil oppleve økt trafikkstøy, men ingen av boligene ligger nærmere enn 15 m 
som er byggegrense fra kommunal veg. Trafikkstøyen fra E6 vil fortsatt være dominerende i 
området.  
 
Eksisterende kryss er dimensjonert som et ”T-kryss”. Det var antatt at det var utformet med 
utgangspunkt i vogntog med kjøremåte A, som ville være tilfelle ved et nytt kryss. For å 
opprettholde kjøremåte A ved inn- og utkjøring på E6 må man en liten del av motgående 
kjørefelt på Løvgavlveien. Krav til kjøremåte A ansees derfor kun å være delvis oppfylt dvs. ikke  
tilfredsstillende, men akseptabel.  
 
For å oppnå kjøremåte A på begge veger kan man enten utvide krysset (endre kurveradius) eller 
rette opp Løvgavlveien med en lengre strekning med 90 graders vinkel på E6. Det er også mulig 
å få til en passeringslomme langs E6, men siden ventetid/belastningsgrad på E6 er så lav vil ikke 
utbyggingen føre til nødvendige tiltak på E6. Totalt sette er det ingen tungtveiende grunner for å 
anbefale at planområdet skal utvides til å omfatte kryss Løvgavlveien/E6. 
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4.1   Plankart 
Nedenfor vises forslag til plankart.  

 
Figur 9: Planforslag for Søbbesva. 
 
 
5.0   Oppsummering 
Oppsummert gir økning i trafikkmengde lite avviklingsproblemer på E6 pga. at trafikken spres 
over et lengre tidsrom og at tidslukene gir lav ventetid. Behov for et separat 
venstresvingfelt/passeringslomme på E6 vurderes som svært liten da trafikkflyten er 
tilfredsstillende og at det ikke er spesielle kapasitetsproblemer i forbindelse med avkjøring fra 
E6. Sporingskurve for vogntog er ikke tilfredsstillende, men akseptabel. En utbygging av 
området vil sannsynligvis ta flere tiår og det er ikke usannsynlig at E6 har fått ny trase innen den 
tid. 
 
Trafikksikkerhet ivaretas ved at det merkes opp gangfelt i eksisterende kryss langs GS-
veg/fortau på Løvgavlveien frem til videregående skole i henhold til planforslag. Dette bør også 
vurderes utenfor planområdet i kryss E6/Løvgavlveien og man kan også vurdere behov for en 
oppmerket evt. overkjørbar deleøy. Oppretting av kurve på E6 sørvest for jernbaneundergang 
ved omlegging av Rv. 80 vil være med på å bedre trafikksikkerheten vesentlig i området. 
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Parkeringssituasjon vil ikke endres da dette løses innenfor det enkelte byggeområde. 
Trafikkstøyen er forventet å stige siden biltrafikken i området dobles, men dette er i hovedsak 
innenfor normal arbeidstid og ukedager fra mandag til fredag. Boliger i Brinkveien ligger utenfor 
krav til byggegrense for kommunal veg. Sikring av trygge krysningspunkter for myke trafikanter 
og vedlikehold av gs-veg/fortau med lys vil øke trafikksikkerheten. 
 
Oppsummert er ikke noen spesielle tungtveiende grunner for å utvide planområdet til å omfatte 
kryss Løvgavlveien/E6.  
 

 
Figur 10: E6 sett mot jernbaneundergang i sør. 
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1 INNLEDNING

1.1 Prosjekt

I forbindelse med reguleringsplan for Søbbesva Industriområde har Rambøll
utført grunnundersøkelser for Fauske kommune.

1.2 Innhold

Rapporten inneholder samlede resultater fra grunnundersøkelser med data fra
felt og laboratorium. Rapporten inneholder ingen geotekniske vurderinger.

2 UNDERSØKELSER

2.1 Feltundersøkelser

Det er utført grunnundersøkelser i form av 11 totalsonderinger og 2 CPT.
Sonderingene er avsluttet i 20,5 – 21,7 meters dybde. For nærmere
klassifisering av løsmassene er det tatt opp prøver fra punkt 4 og 9.

For å måle poretrykket er det satt 2 hydrauliske piezometere i punkt 7.

Punktenes plassering fremkommer av situasjonsplan, tegning 102.

2.2 Oppmåling

Borepunktene er satt ut av Rambøll AS og målt inn med GPS av Salten
Kartdata AS. Koordinater og høyder fremkommer av tabellen under. Målingene
er utført i Euref89, sone 33, vertikal datum NN1954.

Punkt Koordinater Terrengkote

1 7461759.2 516081.0 33.9

2 7461791.9 515975.2 33.9

3 7461861.5 516153.8 33.9

4 7461910.4 516073.5 34.1

5 7461840.2 516349.8 34.9

6 7461953.4 516242.2 33.7

7 7462096.6 516177.3 33.9

8 7462013.5 516298.7 34.6

9 7462145.9 516260.8 34.4

10 7462035.6 516377.7 35.2

11 7462129.0 516388.5 34.9

Tabell 1 – Koordinatliste

2.3 Laboratorieundersøkelser

Alle prøver er levert til geoteknisk laboratorium for klassifisering og
undersøkelse med hensyn på vanninnhold, tyngdetetthet og udrenert
skjærfasthet.

Det er utført plastisitet-, ødometer- og treaksforsøk på utvalgte prøver.
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2.4 Resultater

Resultater fra totalsonderingene er vist som enkeltboringer med en enkel
løsmasseoversikt på tegning 103 - 108. CPT er presentert på tegning 109.

Resultat fra laboratorieundersøkelsene fremkommer i egne borprofil på
tegning 110 og 111. Ødometer- og treaksforsøk er fremstilt på tegning 112-
115.

Tillegg I, II og III gir forklaring og metodebeskrivelse for henholdsvis utførte
felt- og laboratorieundersøkelser.

3 GRUNNFORHOLD

3.1 Løsmasser

Sonderinger og prøvetaking viser torv til ca. 2 meters dybde, over leire. Leira
er bløt til middels fast og lite til middels sensitiv. Den betegnes som
sprøbruddmateriale i enkelte tynne lag. Fra 3 til 7 meters dybde har leira
innslag av skjellrester og er litt siltig. Videre i boredybden er leira registrert
med enkelte tynne silt/sandlag innimellom.

Leira har en udrenert skjærfasthet på ca. 12-42 kPa.

Laboratorieresultatene viser tyngdetetthet på ca. 17,2-19,9 kN/m 3.
Vanninnholdet på de opptatte prøvene varierer fra ca. 17-53%, men ligger for
det meste mellom 35-40%.

Sonderingsmotstanden er forholdsvis lav, men økende med dybden.
Sonderingsresultatene viser generelt homogene forhold.

3.2 Grunnvann

For måling av poretrykket ble det satt ned 2 hydrauliske piezometere til 5 og
10 meters dybde i pkt. 7.

Grunnvannstand er ikke målt pr. dags dato.

3.3 Berg

Dybde til berg er ukjent da sonderingene er avsluttet uten at berg er nådd.
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Konsolideringsspenninger
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1 Δ 4 4 9,50m CAUc 33,8 3,7 0,076 65 81 47 Leire
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Konsolideringsspenninger
PRØVE SYMBOL PUNKT LAB DYBDE TYPE w(vekt%) dV (%) de/e0 p0' (kPa) pa' (kPa) pr' (kPa) KOMMENTAR

1 Δ 4 4 9,50m CAUc 33,8 3,7 0,076 65 81 47 Leire

2 ◊ 4 4 9,60m CAUc 34,9 7,2 0,145 66 154 91 Leire

Versjon: 2015-03-18

Søbbesva industriområde Oppdrag
1350007154

Fauske kommune Tegn./kontr. Bilag

 05.03.2015 114B

 ESK/AKM -
TREAKSIALFORSØK Dato Tegn. Nr.
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Konsolideringsspenninger
PRØVE SYMBOL PUNKT LAB DYBDE TYPE w(vekt%) dV (%) de/e0 p0' (kPa) pa' (kPa) pr' (kPa) KOMMENTAR

1 Δ 9 11 9,50m CAUc 33,8 4,3 0,089 65 76 42 Leire

2 ◊ 9 11 9,60m CAUc 34,9 7,1 0,142 66 151 83 Leire

Versjon: 2015-03-18

Søbbesva industriområde Oppdrag
1350007154

Fauske kommune Tegn./kontr. Bilag
 ESK/AKM -
TREAKSIALFORSØK Dato Tegn. Nr.
 23.02.2015 115A
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Konsolideringsspenninger
PRØVE SYMBOL PUNKT LAB DYBDE TYPE w(vekt%) dV (%) de/e0 p0' (kPa) pa' (kPa) pr' (kPa) KOMMENTAR

1 Δ 9 11 9,50m CAUc 33,8 4,3 0,089 65 76 42 Leire

2 ◊ 9 11 9,60m CAUc 34,9 7,1 0,142 66 151 83 Leire

Versjon: 2015-03-18

Søbbesva industriområde Oppdrag
1350007154

Fauske kommune Tegn./kontr. Bilag

 23.02.2015 115B
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Sonde nr.: 4505 Oppløsning: 18-bit

Arealforhold, a: 0,851 Arealforhold, b: 0

Kalibreringsdato: 11.10.2012 Utførende: Geotech AB

EGENSKAP (fra kaliberingsark) SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Maksimum spenning [MPa] 50 0,5 2

Måleområde [MPa]: 50 0,5 2

Oppløsning 12-bit [kPa]: - - -

Oppløsning 18-bit [kPa]: 0,5741 0,0104 0,0222

Max. temp.effekt, ubelastet [kPa]: 26,9827 0,6968 0,7104

Temperaturområde [ oC]: 0-40 0-40 0-40

Borpunkt nr.: 4 Dato: 02.02.2015

Borleder: Foss, Johan Assistent: Krokstad, Jon Løvås

Filtertype: Spaltefilter Mettningsmedium: Frostvæske

Forankring: Nei Sondetemperatur start [ oC]: 3,3

Forboring [m]: 3 Sondetemperatur slutt [ oC]: 4,4

Sum boring [m]: 19,5 Kontroll skriver [m]: 19,5

Avstand mellom målinger [mm]: 20 Max. helning [ o]: 2,7

EGENSKAP SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Maksimal temperatureffekt [kPa]: 0,7420 0,0192 0,0195

FAKTOR NA (q) NB (f) NC (u)

Før sondering:

Etter sondering:

Avvik [MPa/kPa/kPa]: -0,0057 0,2 0,1

MÅLESTØRRELSE SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Samlet nøyaktiget, DTOT [kPa]: 7,0161 0,2296 0,1417

Tillatt nøyaktiget A1, Dk [kPa]: 35 5 10

Tillatt nøyaktiget A2, Dk [kPa]: 100 15 25

Tillatt nøyaktiget A3, Dk [kPa]: 200 25 50

ANVENDELSESKLASSE: 1 1 1

Vurdering profil:

Oppdrag:

Borpunkt nr: 4 Sonde: 4505
Dato: Tegnet: Kontrollert:

02.02.2015 Foss, Johan NAZA
Oppdragsnr.: Bilag nr.:

1350007154 1

NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE

Merknad:

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

Oppdragsgiver:

Søbbesva

Merknad:

DOKU M EN TASJON MÅLEDATA - GEOTECH SON DER

SONDEDATA

UTFØRELSE

MÅLEVARIABLE

NULLPUNKTKONTROLL



Sonde nr.: 4505 Oppløsning: 18-bit

Arealforhold, a: 0,851 Arealforhold, b: 0

Kalibreringsdato: 11.10.2012 Utførende: Geotech AB

EGENSKAP (fra kaliberingsark) SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Maksimum spenning [MPa] 50 0,5 2

Måleområde [MPa]: 50 0,5 2

Oppløsning 12-bit [kPa]: - - -

Oppløsning 18-bit [kPa]: 0,5741 0,0104 0,0222

Max. temp.effekt, ubelastet [kPa]: 26,9827 0,6968 0,7104

Temperaturområde [ oC]: 0-40 0-40 0-40

Borpunkt nr.: 9 Dato: 04.01.2015

Borleder: Foss, Johan Assistent: Krokstad, Jon Løvås

Filtertype: Ferdigmettet porøsfilter Mettningsmedium: Frostvæske

Forankring: Nei Sondetemperatur start [ oC]: 8

Forboring [m]: 3 Sondetemperatur slutt [ oC]: 4,4

Sum boring [m]: 19,8 Kontroll skriver [m]: 19,8

Avstand mellom målinger [mm]: 20 Max. helning [ o]: 4,2

EGENSKAP SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Maksimal temperatureffekt [kPa]: 2,4284 0,0627 0,0639

FAKTOR NA (q) NB (f) NC (u)

Før sondering:

Etter sondering:

Avvik [MPa/kPa/kPa]: 0,004 -2,7 0,4

MÅLESTØRRELSE SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Samlet nøyaktiget, DTOT [kPa]: 7,0025 2,7731 0,4861

Tillatt nøyaktiget A1, Dk [kPa]: 35 5 10

Tillatt nøyaktiget A2, Dk [kPa]: 100 15 25

Tillatt nøyaktiget A3, Dk [kPa]: 200 25 50

ANVENDELSESKLASSE: 1 1 1

Vurdering profil:

Oppdrag:

Borpunkt nr: 9 Sonde: 4505
Dato: Tegnet: Kontrollert:

04.03.2015 Foss, Johan NAZA
Oppdragsnr.: Bilag nr.:

1350007154 2

DOKU M EN TASJON MÅLEDATA - GEOTECH SON DER

SONDEDATA

UTFØRELSE

MÅLEVARIABLE

NULLPUNKTKONTROLL

NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE

Merknad:

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

Oppdragsgiver:

Søbbesva

Merknad:
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Tflbggl

MARKUNDERSØKELSER

Sonderinger utføres for å få en orientering om grunnens
relativefasthet,1agdeling og dybder til antatt fjell eller annen
fast grunn.

Avslutning av  boring (gjelder alle sonderingstyper).

Jilll lil
Boring avsluttet Antatt stein, Antatt fjell
(årsak  ikke  angitt) morene, sand ol.

Boret  i  antatt fjell. Boret  i  fjell og
(Hvis overgangen er ukjent, kjerne opptatt.
settes spørsmåltegn.)

Dreiesondeg'gg
utføres med 22 mm stålstenger med glatte skjøter påsatt en
200 mm lang spiss av firkantstål som er tilspisseti enden og
vridd en omdreining. Boret '
belastes med  inntil 1kN og hvis
det ikke synker for denne last,

dreies det ned med motor eller

for hånd. Antall halve
omdreininger pr. 20 cm
synkning noteres. Ved
opptegninger vises antall halve
omdreininger pr. meter
synkning grafisk med dybden  i
borhullet og belastningen angis
til venstre for borhullet.

O.SkN

1.0kN

slag

0  50 100 150

1/2 omdr. pr. m.

Totalsgndering

kombinerer dreietzykksondering og fjellkontrollboring. Det
brukes hydraulisk drevet  borrigg. Boring gjennom stein og
blokk og ned i berg utføres ved slag og spyling.

Boredata (nedpressingskraft, synkhastighet, spyletrykk etc.)
måles ved elektriske givere og overføres automatisk til en
elektronisk registreringsenhet (Geoprinter). Resultatene
tegnes opp vha. EDB.

Ramsondering
utføres med 32 mm stålstenger med glatte skjøter og en
normert spiss. Boret rammes ned i grunnen av et fall-lodd
med vekt 0,635 kN og konstant fall-
høyde 0,6 m. Motstanden mot ned-
ramming registreres ved antall slag
pr. 20 cm  synkning.

Rammemostanden:

Laddvekr  :: fallhøyde

Q0  =  synkning pr. slag (kNm/m) 0  3'0 kg: 60
I7

angis i diagram som funksjon av dybden.

9mm

X3} cllkontrgllboring

utføres med 32 mm stenger med muffeskjøter og hardmetall-
krone nederst. Boret drives av en tung trykkluftdrevet
borhammer under spyling med vann av høyt trykk. Når fjell er
nådd, bores noe ned  i  fjellet, vanligvis ca. 3 meter, under
registrering av borsynk for sikker  påvisning.

©  Emvetaking

utføres for undersøkelse i laboratoriet av grunnens

geotekniske egenskaper.
Ufozsggege prøver tas opp med NGI's 54 mm stempel-

prøvetaker. Prøvene skjæres ut med tynnveggede stålsylindre
med innvendig diameter 54 mm og lengde 80 cm (evt. 40 cm).
Prøvene forsegles  i  begge ender for å hindre  uttørking før de
åpnes  i  laboratoriet. '

Representative prøve; tas med forskjellige typer støtbor- og

ram-prøvetaker, ved sandpumpe  i  nedspylte eller nedrammede

foringsrør,  av oppspylt materiale ved nedspyling av foringsrør
og ved skovlboring i  de øvre lag. Slike prøver tas hvor

grunnen ikke egner seg for vanlig sylindeiprøvetaker og hvor
slike prøver tilfredsstiller formålet.

+  Vig gebog'I—ig

bestemmer udrenert skjærs tyrke (su) av leire direkte  i  marken

(in situ). Måling utføres ved at et
vingekors, som er presset ned  i *

grunnen, dreies rundt med bestemt
jevn hastighet til brudd  i  leira.
Maksimalt dreiemoment  gir  grunnlag

for  å  beregne leiras udrenerte V
skjærstyrke, som også måles  i  omrørt *x
tilstand etter brudd. orilrørf uforstyrret

o  10 20 30

SLl kPa

i  grunnen måles med et piezometer. Dette består av et
sylinderisk filter av sintrert bronse som
trykkes eller rammes ned til ønsket
dybde ved hjelp av rør. Vanntrykket
ved filteret registreres enten hvdragljsg ’50
som stigehøyden  i  en plastslange inne  i %,
røret (ved overtrykk påsettes ’43:

manometer over terreng) eller
elektronisk ved hjelp av en direkte
trykkmåler innenfor filteret. 0  10 20 30

U. kPa

gämgvgnggtandeg observeres vanligvis direkte ved vannstand

i  borhullet.

Q &&&—ling
utføres med 36 mm glatte skjøtbare stålstenger påsatt en
normert spiss. Borstangen trykkes ned med konstant hastighet
3  m/min. og konstant rotasjon 25 omdr.]min.
Sonderingsmotstanden registreres

som den til en hver tid nødvendige
nedpresningskraft for å holde
normen nedtrengnings-hastighet.

Når motstanden øker slik at

normert nedtrengnings-hastighet
ikke kan opprettholdes, økes
rotasjonshas tigheten. Dette o  5
anføres  i  diagrammet.

lkf rotasjon

1o 20 ao
Fm kN



.  A

Tillegg II

LABORATORIEUNDERSØKELSER

Ved åpning av prøven beskrives og klassifiseres jordarten.
Videre kan bestemmes:

EMM
('y i kN/m3) for hel sylinder og utskåret del.

Mid
(w  i  %) angitt iprosent av tørrvekt etter tørking ved 110 °C.

te  n  e
(wLi %) og M  (WP i %) som angir henholdsvis
høyeste og laveste vanninnhold for plastisk (formbart) område
av leirmateriale. Differansen WL -WP benevnes
plastisitetsindeks. Er det naturlige vanninnhold over
flytegrensen, blir materialet flytende ved omrøring.

.  k .

(sui kNlmä) av leire ved hurtige enaksiale trykkforsøk på
uforstyrrede prøver med Wensnitt 3,6  x  3,6 cm2 (evL hel
prøve) og høyde 10 cm. Skjærstyrken settes lik halve
trykldastheten. Dessuten måles skj ærstyrken  i  uforstyrret og
omrørt tilstand ved konusforsøk, hvor nedsynknjngen av en

konus med bestemt form og vekt registreres og skjærstyrken

tas ut av en kalibreringstabell. Penetrometer. som også er en
indirekte metode basert på irmsynkning, brukes særlig på fast
leire.

Sgngjgjvigeteg, (St)
er forholdet mellom udrenert skj ærstyrke av uforstyrret og
omrørt materiale. bestemt på grunnlag av konusforsøki
laboratoriet. Med EM forstås en leire som i omrørt

tilstand et flytende, omrørt skjærsty'rke  <  0,5 kN/mz.

re  ' ' '  e
av en jordart ved
ødometerforsøk. En
prøve med tverrsnitt
20 cm2 og høyde 2
cm belastes trinnvis  i
et belastningsapparat
med observasjon av

saxnmentrykningen
for hvert trinn som
funksjon av tiden.
Resultatet tegnes
opp i  en defor-
masjons- og modul-
kurve og gir grunn-

lag for setnings-
beregning.

'Kompresjonsmodul  M  ——

Relativ deformasjon 8——

Belasfning o ——

EMM
(relativt) ut fra fargeomslag i en natronlutoppløsning.

En nøyaktigere metode er våt-oksydasjon med

hydrogenperoksyd der humusinnholdet settes lik vekttapet
(evt. glødetapet ved humusrike jordarter) og uttrykkes  i
vektprosent av tørt materiale.

gamma.
(g/l  eller o/oo) i  porevannet ved titrering med sølvnitrat-
oppløsning 0g kaliumkromat  som indikator.

o  del'
ved sikting av fraksjonene større enn  0,06  mm. For de finere
partikler bestemmes den ekvivalente komdiamter ved
hydrometeranalyse. En kjent mengde materialer slemmes opp
i vann og romvekten av suspensjonen måles i en bestemt
dybde som funksjon av tiden. Komfordelingen kan så
beregnes ut fra Stoke's lov om kulers sedimentasjonshastighet.

e '  ilt "S  d t'

Kornstørr.mm  <o.ooz 0,002- 9,06-2 2-60 60-600 >600
0,06

191933;
benevnes  i  henhold til korngraderingen med substantiv for den
dominerende, og adjektiv for medvirkende fraksjon. Jordarten
angis som leire når leirinnholdet er over 15%. Morene er en
usortert breavsetning som kan inneholde alle komstørrelser fra
leir til blokk.

mm
klassifiseres etter opprinnelse og omdanningsgrad (torv, gytje,
dy, matjord).

o  I

/ .. 0:0: ZA?
:l-f'. a  6 O/ 0:00 o  o

/ ':"l  ».I. i a. g Q?‘

‘-'._. o o
Å ?av (LO

Leire Sil’r Sand Grus Sfeln  og_
blokk

:» Vv f»
N V ‘Jio

fv VVV J

'” Jfv V  V
" V ip\ 'v \/ V J

FjeLL FyLLmasse Organiske Treresfer' Skjell
Jordar‘fer Sagflis

Anmrlming
T  =  tørrskorpe

-  Leire: R  =  resedimenterte masser

K  =  kvikkleire

-Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.
-  Morene vises med skyggelegging.
-For konltresjoner kan bokstavsymboler settes inn

i  materialsignamren:

Ca.  =  kalkkonlqesjoner
Fe  =  jemlconkresjoner
AH  =  aurhelle



'  * :. Tillegg III

SPESIELLE  UNDERSØKELSER

P SIEL E UNDE LSER ES L E  0  TO U ER S  R.

Eg Lkgmpressometer 'ærs e e e

benyttes for undersøkelse av grunnens kompressibilitet direkte

i marken. [prinsippet består utstyret av en skrueplale med
diameter 16 cm som kan skrus ned til ønsket dybde.

For hver valgt dybde utføres et belasmingsforsøk ved hjelp av

en jekk og sammenhengen mellom belastning og setning

registreres.

Resultatene fremstilles som deformasjonskurver og derav kan

beregnes modultall (m) som uttrykk for grlmnens

kompressibilitet og benyttes ved setningsbcregning.

Beggeabilitegsmåling

in situ utføres ved infiltrasjonsforsøk eller prøvepmnping.

Infiltrasjonsforsøk kan for eksempel utføres ved hjelp av et
piezometer som fylles opp med vann og synkehastigheten

måles. Ved prøvepumping må vannstanden observeres i flere
punkter i forskjellig avstand.

Konosjonssondexing

utføres med en sonde av stål med isolert magnesiumspiss

(N GI's type). Strømstyrke og motstand måles i forskjellige

dybder i grunnen og derav kan beregnes en relativ

depolarisasjonsgrad samt grunnens spesifikke motstand. Ut
fra dette kan korrosjonshastigheten for stål vurderes.

Feltko tr 11 av 0 erin s ad.
Komprimeringsgraden for oppfylt malen'ale er forholdet

mellom oppnådde tørr-romvekt Yd ved feltkomprimering og

maksimal tørr—romvekt Yd maX'  bestemt ut fra standardiserte

komprimeringsforsøk i laboratoriet.

Sandvolummeter— o vannvol melenneloden.

I  felten bestemmes 7d ved å måle volumet av en

utgravd prøve og å veie del utgravde materiale  i

fuktig og tørr tilstand. Volumet av prøven

bestemmes ved å fylle det utgravde hull med en
tørr sand med kjent romvekt, eller ved å forsegle

hullet og fylle det opp med vann. Ut fra kjente

data kan således vanninnhold og tørr—romvekt av

det utgravde materialet bestemmes. Denne metode
kan benyttes i relativt finkomig og ensgradert

materiale.

Platebelastnin sfors k.
I grov og samfengl masse (grov grus, fmsprengt stein

o.lign.) gir sandvolumm'ctcr og vannvolummeler-
metoden utilfredsstillende nøyaktighet. og kompri—

meringen av slikt materiale undersøkes ved å be-
stemme oppfyllingens clastisitetsmodul ut fra plate—

belastningsforsøk.

En sirkulær plate med  Ø =  30 cm plasseres på den

komprimerte grunnen og belastes trinnvis samtidig

som nedbøyning av platen måles med spesielt måle-
utstyr. Samhørende verdier for belastning og ned—

bøyning av platen måles med spesielt måleutstyr.

Samhørende verdier for belastning og nedbøyning

avsettes  i  diagram og elastisitetsmodulen E be—

regnes. Den målte elastisitctsmodul sammenholdcs

med oppsatte krav til elastisitetsmodul ut fra
aktuelle belastningsforhold. og forholdet mellom
disse verdier betegnes komprimeringsgrad.

friksjonsvinkel (41) og attraksjon (a i  kN/mz,  evt. kohesjon

c  = a '  tg $) bestemmes ved triaksialforsøk på småprøver

i laboratoriet. En sylindrisk prøve konsolideres for et all—
sidig trykk og vertikalbe- .g-

lastningen økes deretter ä'ä

til brudd. Under forsøket åå lgq?  =  [75%. _ s  :» Ms,
males poreLrykk, slik at ED};

effektive spenninger kan i7: "‘ [/fJfi (,; v.
beregnes (totaltrykk

minus poreuykk).
Forsøket fremstilles of— ...q Effektiv hor-SPenmng fff

est som en vektor i et hovedspenningsdiagram.

e ea il'tetskoeffi lente
(k i cm/s) er strømningshastigheten for vann gjennom

materialet ved en hydraulisk gradient lik 1.0. I laboratoriet
måles penneabiliteten ved direkte vanngjennomgangs-

forsøk på små prøver for konstant eller fallende potensial.

Dette kan gjøres i trialcsialapparatur for finkomige prøver

eller i større apparatur for mer grovkomige prøver.

aksimal  t  rT-ro ve  l  0  () L" alt vanninnhol etter

Proctor—metoden,

Ved komprimering av jordansmateriale oppnåes tetteste

lagring av mineralkomene, dvs. høyest tørr-romvekt, når
vanninnholdet i materialet har en bestemt verdi under

komprimeringsarbeidet. Materialets egenskaper som
stabilitet øker, og kompressibiliteten avtar med økende

lagringstetthet.

I  laboratoriet bestemmes det optimale vanninnholdet ved

å komprimere prøver av materialet med varierende vann—
innhold etter en standardisert forskrift, Proctormetoden.

De samhørende verdier for prøvenes vanninnhold og tørr-

romvekt beregnes og plottes i et diagram med tørr—romvekt

som funksjon av vanninnholdet. Den høyest oppnådde

tørr-romvekt betegnes som l'd max. og det tilhørende vann-

innhold wopr..

CB R— foggk.

For materialer som inngår i veg— og eller flyplassoverbyg-

ning, eller trafikkbelaslet grunn forøvrig. kan dimensjoner—

ende bæreevne semiempirisk bestemmes ut fra belastnings«

forsøk etter CBR-metoden (Califomia Bearing Ratio).

Materialet som skal undersøkes komprimeres lagvis ved

optimalt vanninnhold i en sylinder med volum ca. 2,3 l.

Komprimeringsarbeidet tilsvarer Modifisert Proctor. Deretter
settes sylinderen med prøve i vannbad i 96 timer for full-

stendig vannmetning. Erter vannmetning påføres prøven
belasLning ved at et stempel med areal 3 inch med kon-

stant bevegelseshastighet  = 0,05  inch pr. min. presses ned

i denne. Rundt stempelet på prøvens overflate er prøven

belastet med blyn'nger med vekt som tilsvarer vekten av evt.

overbygning. Stempelkraften ved 0,1" og 0,2” inntrykking

av stempelet registreres og sammenlignes med verdier for

tilsvarende inntrykking på et referansemateriale. Forholdet

mellom den avleste kraft og referansekmften beregnes i

prosent og betegnes CBR-verdi. Dersom CBR—verdien
ved 0,2" er høyere enn ved  0,1" stempelinntrykking kan
denne verdien rapporteres som materialets CBR-verdi

hvis dette forhold bekreftes ut fra forsøk på  2  prøver.
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Mindre endring av Fauske stasjonsområde 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 og 12/19, 
godkjenner Plan- og utviklingsutvalget det fremlagte forslag til endring av reguleringsplanen for 
Fauske stasjonsområde med planid 2006001. 
 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 
Vedlegg: 
31.08.2020 Plankart Fauske stasjonsområde - endring 1450464 

31.08.2020 reguleringsbestemmelser 1450465 
 
Saksopplysninger: 
 
I forbindelse med utvidelse av spor ved Fauske stasjon melder Bane NOR et behov for å erverve et 
mindre areal på 50 m2 i nordvestlige del av stasjonsområdet. Arealet skal primært benyttes til 
grøft/fylling i sammenheng med sporveksler. 
 



 
Figur 1. Utsnitt fra planforslag. SB indikerer areal til jernbaneformål som opprinnelig er avsatt til boligformål. 
 
Forslag til planendringer: 

· Formålene i plankartet er oppdatert etter dagens plan- og bygningslov. 
· Grad av utnytting endres fra BYA = 20% til %BYA = 35% i tråd med bestemmelser i 

kommuneplanens arealdel for sone C. 

· Det avsettes et mindre areal fra eiendommen 103/697 til jernbaneformål.  

 
Reguleringsplanen for Fauske stasjonsområde har i stor grad blitt overlappet av detaljregulering for del 
av Fauske stasjonsområde med planid 2016001, vedtatt 09.02.17. Dette innebærer at gjenværende 
areal kun består av veigrunn og boligformål. 
 



 
 
Figur 2. Forslag til endring av reguleringsplan for Fauske stasjonsområde. Arealet øst for planavgrensningen viser 
detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med planid 2016001. 
 
Det er i planbestemmelsen satt krav til gjerde langs SB. Resterende areal mot jernbanen er allerede 
inngjerdet. 
 
De foreslåtte endringene er i tråd med kommuneplanens arealdel og er vurdert som en mindre endring 
av gjeldene bestemmelser. En liten del av boligformålet i planen er endret til jernbaneformål. I 
sammenheng med tilgrensede plan vurderes dette som en mindre vesentlig arealendring. Arealbruken 
er avklart med grunneier og saken blir derfor behandlet forenklet. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Bestemmelser i tilknytning til 
REGULERINGSPLAN  FOR  

FAUSKE STASJONSOMRÅDE 
i Fauske kommune 

 
 

§ 1 
GENERELT 

 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 
Området reguleres til følgende formål: 
 

1. Byggeområder: Boliger 
2. Offentlige trafikkområder:  Bane, kjøreveg. 

 
§ 2 

BYGGEOMRÅDER 
 
Boligbygg med tilhørende uthus skal oppføres med fasader i mur eller tre. For annen bebyggelse 
kan planutvalget eventuelt godkjenne bruk av andre materialer. Ny bebyggelse skal harmonere med 
eksisterende bebyggelse med tanke på form og fasader. 

 
2.1. Areal til boligbebyggelse, Bl. 

 
Eksisterende bygninger i område B1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og 
utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med 
hensyn til form og materialvalg, og bebygde areal (%BYA) skal ikke overstige 35 %. Maksimal 
mønehøyde er 8,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal gesimshøyde er 7 m over 
gjennomsnittlig planert terreng. 

 
Frittliggende garasjer kan ha en bebygd areal (BYA) på 50 m2 og maksimal mønehøyde 
5,6 m og skal tilpasses bolighuset mht. materialvalg, form og farge. 

 
 

§ 3 
TRAFIKKOMRÅDER 

 
3.1 Bane, SB. 
 
Området kan benyttes til jernbaneformål. Bane NOR skal erverve et mindre areal på 50 m2 fra 
eiendommen gnr.103 bnr.697, da sporveksler gir behov for grøft og fylling. Det skal monteres et 1,8 m 
høyt gjerde langs eiendomsgrensen så nært jernbanesporet som mulig, etter avtale med grunneier. Det 
vil også være mulig å lage en jordvoll. 

 
3.2 Kjørevei, V2. 
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Offentlig kommunal vei til boligområdet. Del av Ankerveien. 
 

§ 4 
HENSYNSONER 

 
4.1 Frisiktsoner H140 
 
Innenfor frisiktsoner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med høyde over 0,5 
meter. 

§ 5 
DIVERSE BESTEMMELSER 

 
5.1 Utbygging 

 
Det er ikke tillatt å bebygge noen tomt innenfor planområdet før nødvendig opparbeiding av vei, 
vannforsyning og avløp har funnet sted. 

 
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger som viser eldre aktivitet i 
området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 
1978 nr. 50 om kulturminner, § 8. 

 
5.2 Tilgjengelighet 

 
Kriterier for tilgjengelighet nedfelt i teknisk forskrift gjøres gjeldende for alle bygg og 
uteområder. 

 
5.3 Dispensasjoner 

 
Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av 
kommunens planutvalg innenfor rammen av bestemmelsene  i plan- og bygningsloven og forskrifter 
og vedtekter fastsatt i medhold av denne. 

 
 

0000000000000000 

 

Planbestemmelsene  utarbeidet den 28.02.2006 av 
A/S Salten Kartdata på vegne av Fauske Næringsforum  
Revidert  15.03.2006, § 5.2 
Revidert 14.07.2006 
Revidert 23.04.2006 
Revidert 20.08.2020, Fauske kommune 
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Sak nr.   Dato 
086/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
Mindre endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 og 12/19, 
godkjenner Plan- og utviklingsutvalget det fremlagte forslag til endring av områderegulering for 
Sulitjelma opplevelsespark. 
 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 
 

 
Vedlegg: 
01.09.2020 Plankart_Sulitjelma opplevelsespark - endring 1450188 
 
Saksopplysninger: 
 
Statskog har søkt om  få justert plassering av hyttetomtene FB1, FB6 og FB8 innenfor planområdet S1 i 
plankartet til områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark. 
 
Tomtene er tenkt flyttet som indikert i figur 1. 



 
 
Figur 1. Illustrert flytting av hyttetomtene FB1, FB6 og FB8. Grønn sirkel viser forslag til ny lokasjon. 
Statskogs begrunnelse for flytting av disse tomtene: 
 
FB1:  
Grunnen til flytting av denne tomten er at opprinnelig plassering ligger i et myrområde/søkk i terrenget. 
Opprinnelig plassering gjør tomten vanskelig å bygge ut og lite brukervennlig.  
FB6:  
Gjennom årenes løp har det blitt endringer av Kobberløpets skiløypetrase i Fjellandsbyen. Opprinnelig 
plassering gjør at tomta kommer midt i Kobberløpets skiløypetrase.  
FB8:  
En av slalåmløpene (Malmbakken) kommer i konflikt med opprinnelig plassering av tomta.  
Endring av planen innebærer kun en mindre flytting av disse tomtene i plankartet. Ca. 40-60 m nordover 
i terrenget. Planbestemmelsene opprettholdes uendret. Det er heller ingen utvidelse av antall enheter. 
De foreslåtte endringene er i tråd med hovedrammene i den gjeldende reguleringsplanen for Sulitjelma 
opplevelsespark.  
Det vurderes at reindriftsinteresser ikke blir direkte berørt av forslaget til flytting av tomtelokasjoner. 
Saken har derfor blitt behandlet forenklet. 
 
Planforslaget har vært ute på en begrenset høring til berørte grunneiere, Balvatn reinbeitedistrikt, 
Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland i perioden 09.07.20 – 07.08.20. Det framkom 



ingen merknader til den foreslåtte planendringen. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
087/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
Forslag til endring av Klungsetmarka fritidspark - områderegulering 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til endring av områderegulering for 
Klungsetmarka fritidspark ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Vedlegg: 
31.08.2020 Klungsetmarka plankart 1450697 

31.08.2020 Reguleringsbestemmelser 1450700 

31.08.2020 Planbeskrivelse - forslag 1450702 
 
Saksopplysninger: 
 
1. gangs behandling 
 
Fauske IL Skigruppa fremmer forslag til endring/utvidelse av reguleringsplan for Klungsetmarka 
fritidspark. Planarbeidet utføres av Fauske kommune. 
 
Planområdet er på ca. 1271,8 daa og ligger ca. 3 km nord for Fauske sentrum mellom nordre del av 
Erikstad og Klungset. Planforslaget omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: Gnr: 104, bnr. 1-
5, 43, 77, 88, 180 og 212. Gnr. 105, bnr. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 21 og 27. Gnr. 116, bnr. 7, 8 og 10. Gnr. 117, 
bnr. 1-4, 8, 14, 15, 17 og 42. 
 
Foreslåtte endringer 

· Skigruppa ønsker å få deler av dagens skiløypen med fast dekke (rulleskiløype) endret til formålet 
skianlegg. I den forbindelse har det vært fokus på å opprettholde allmenn ferdsel for området med 
tilrettelagt tilgang til marka. Det er definerte krysningspunkter over rulleskiløypa for å hindre 
sammenstøt mellom turgåere og rulleskibrukere.  
· Planområdet er utvidet mot Løvgavlen der deler av eksisterende traktorvei delvis har blitt 

oppgradert/breddeutvidet. Veien er definert som privat med krav om sperre/bom mot 
Løvgavelveien. Veien er altså beregnet til grunneiere i forbindelse med skogsdrift og kan med 
unntak benyttes som avlastningsvei ved store arrangement, f.eks. NM. 

· Det er uført justeringer i plankartforslaget for å rette mindre avvik mellom gjeldene 
reguleringskart og faktisk løypetrase.  

· Det er avsatt areal til skilek/akebakke. Området er etablert fra tidligere.  
· Det er avsatt areal til aktivitetspark i nærhet av skistadion 

· Det er tegnet inn forslag til fremtidig traktorvei delvis parallelt med løypetrase for at 
grunneiere skal få lettere tilgang til skogen. 

 



Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger. Med bakgrunn i at løypenettet 
ikke blir utvidet er det vurdert ut fra kriteriene i forskriftens § 10 at det ikke er noen tiltak i planforslaget 
som utløser krav om konsekvensutredning. 
 
Reindrift 
Gjennom planområdet går det en flyttlei for rein. Arealet for reindrift/flyttlei opprettholdes i tråd 
gjeldene reguleringsplan.  
 
Planprosessen fram til 1. gangs behandling fremgår i planbeskrivelsen. Planforslaget har vært til intern 
behandling i kommunen, bl.a. barnas representant, folkehelserådgiver og enhet for vei-, vann og avløp. 
Disse har ingen merknader til planforslaget. 
Planforslaget har også vært på forhåndshøring hos Finneid og Vestmyra skole, der barn og unge har fått 
mulighet til å komme med innspill til planendringen. Det forekommer ingen merknader fra disse. 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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FAUNA FK, Fauske kommune 17. januar 2009 A/S Salten Kartdata 
 

Bestemmelser i tilknytning til 

OMRÅDEREGULERING FOR KLUNGSETMARKA FRITIDSPARK 
i Fauske kommune 

 
 

§1 
GENERELT 

 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 
reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: 

 
1. Bebyggelse og anlegg: annen tjenesteyting (klubbhus/garasje), skianlegg 
2. Landbruksområder: Landbruksformål, reindrift, traktorvei. 
3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjørevei (Markaveien/Løvgavelveien), privat 

vei, parkeringsplass, annen veigrunn - grøntareal. 
4. Grønnstruktur: Friområde, park, kombinert grønnstrukturformål (skiløypestrasé/turvei). 
5. Hensynsoner: Kraftledning, sikkerhetssone dolomittbrudd, frisiktsone, nedslagsfelt 

drikkevann. 
6. Kombinerte formål: Annet kombinert formål (skiløype/traktorvei). 

 
 

§2 
 
Planen erstatter "Reguleringsplan for Klungsetmarka" vedtatt av kommunestyret den 
03.07.1986. 

 
 
§3 Bebyggelse og anlegg 
 
 
3.1 Område for klubbhus/garasje, A1. 
 
Innenfor området kan det oppføres klubbhus og garasje i en etasje for bruk i forbindelse med 
skiaktiviteter/skianlegg. Bygninger skal oppføres med fasader i tre. 
Mønehøyde maks 6 m. Omriss av planlagt bygg er kun retningsgivende. 

Takvinkel skal ikke være mindre enn 22,5 grader og ikke større enn 30 grader. 

Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 25 %. 

 

3.2 Skianlegg, BSA. 

Område for BSA1 er avsatt til rulleskiløype med reguleringsbredde på totalt 6 m. BSA2 og 

BSA3 avsettes som areal til skistadion.  

 



 

§4 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 
 

4.1 Område til landbruk, L 
 

Område avmerket for landbruk, kan drives og nyttes i samsvar med bestemmelsene i gjeldende 
spesiallovgivning (skogbruksloven, reindriftsloven, friluftsloven m.fl.). 

 
4.2 Område til reindrift/flyttlei, R. 

 
Områdene for reindrift/flyttlei kan benyttes som vanlige landbruksområder, men i 
perioder med flytting av reinsdyr skal annen virksomhet vike, og det skal tas tilbørlig 
hensyn til reindriftens behov og interesser. Traktorveier eller skiløyper skal ikke endres 
til hinder for reindrifta. 

 
4.3 Område til traktorveier, TRA/TRA_F 

 
Traktorveier som er vist i kart kan benyttes av terrenggående skogsmaskiner o. 1., iht. 
bestemmelsene i "Lov om motorferdsel i utmark" av 10. juni 1977. Reguleringsbredde er 3,5 m. 
TRA_F viser forslag til fremtidig traktorvei som kan etableres for å få tilgang på skog nord 
for lysløypen i sørvestlige del av planområdet. 

 

§5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
5.1 Område til kjørevei, o_SKV. 

 
I tillegg til den viste reguleringsbredde for veien o_SKV2 kan det tas i bruk areal til nødvendig 
skjæring/fylling. Terrenginngrep i forbindelse med veianlegg skal skje mest mulig skånsomt. 
Veiskjæringer og fyllinger skal tildekkes for naturlig revegetering. Det tillates enten grusdekke 
eller fast dekke på veien. 

 
Veien skal som et minimum bygges i samsvar med veiklasse 3 (helårs landbruksvei) etter Mat- 
og landbruksdepartementets normaler for landbruksveier. 

 
Der vei o_SKV2 krysser traktorvei TRA mot Al, må det på østsiden av traktorveien settes opp 
veibom som i stor grad holdes låst for å unngå å åpne det private traktorveisystemet og 
lysløypen for uvedkommende motorisert ferdsel.  
 
 
5.1 Område til privat vei, T/V. 
 

Del av eksisterende traktorvei. Veien kan oppgraderes/breddeutvides i henhold til plankartet. Det skal 
etableres sperre/bom mot Løvgavelveien. Veien er beregnet til grunneiere i forbindelse med 
skogsdrift og kan med unntak benyttes som avlastningsvei ved store arrangement, f.eks NM. 
Grunneiere skal på forhånd varsles. 

 
 
5.2 Område til parkeringsplass, P1. 

 
Offentlig parkeringsplass. Parkeringsplassene betjener brukere av idrettsanlegget og 
nærturområdene/lysløypeanlegg. Minimum 3 plasser skal legges til rette for 
bevegelseshemmede. 

 
Det tillates enten grusdekke eller fast dekke på parkeringsplassen. 



 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
 

6.1. Område til skilek/akebakke (friområde) 

Området kan benyttes som skilekanlegg og akebakke.. Det kan gjøres mindre 
terrentilpasninger innenfor området, f.eks. oppretting av kuleformasjoner. 

6.2 Område for park 

Området kan benyttes som aktivitetspark. 
 

6.3. Område til lysløype, SKI1-SKI2, kombinert skiløypetrasé og turvei 
 
I lysløypen er det forbudt å ferdes med motorkjøretøyer, herunder skogsmaskiner. Unntatt er 
løypeprepareringsmaskiner. Kryssing av lysløypen er tillatt i forbindelse med 
terrengtransport av skogsvirke. Ved varslet skirenn skal kryssing unngås. 
 
I lysløypen er det forbudt med bruk av hest annet enn ved kryssing av lysløypen. 
 
Område for SKI1 har reguleringsbredde 6 m, foruten ved gammelt startområde. 
Enkeltesteder kan den ved behov gjøres bredere. Område for SKI2, rett sør for 
Erikstadvatnet, har en reguleringsbredde på 4 m over en strekning på 90 m. 
 
 
 
 
§7 HENSYNSONER 
 
7.1 Høyspenningsanlegg. 
 
Restriksjoner vil følge av elektrisitetslovgivningen. 

 
7.2 Område for annen særskilt fare, sikkerhetssone dolomittbrudd. 
Område for særskilt fare er sikkerhetssonen rundt dolomittbruddet i Løvgavlen. Varsel i 
forbindelse med sprenging skal gjennomføres som pålagt i reguleringsbestemmelsene for 
dolomittbrudd i Løvgavlen av 27.02.1990. 

 
7.3 Frisiktsoner 

Innenfor frisiktssoner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med 
høyde over 0,5 meter. 
 
 

7.4 Nedslagfelt for drikkevann. 
Ut over det som ligger i plankartet fremgår forbud og rettigheter innenfor nedslagsfeltet til 
Beintennvannet, Benkjevannet og Erikstadvannet av klausuleringsbestemmelser av 27.03.2006. 
 
Alle fysiske inngrep i terrenget i nedslagfeltet til Klungset vannverk må på forhånd avklares med 
vannverkseier. Både i og utenfor nedslagsfeltet må vannuttak på overflaten eller ved boring i 
fjell, avklares med vannverkseier med hensyn til plassering og teknologi. 
 



 

§ 8 ANDRE KOMBINERTE FORMÅL 
 

8.1 Område for kombinerte formål, skiløypetrasé/traktorvei, S/T1-S/T2. 
 

Områder med kombinert formål S/Tl, viser krysningspunkt for skiløype og traktorvei. Ved varslet 
skirenn skal det tas hensyn til preparert løype, minimum samme dag, og kryssing unngås. 

 
Område for kombinert formål S/T2, viser løype opp fra Arsenalet. Løypen er i utgangspunktet skiløype, 
men kan også brukes som skogsvei etter samråd med kommunen. 

 
 
§ 9 DIVERSEBESTEMMELSER 
 

9.1 Utbygging 
 
Før grave- og byggearbeider startes, skal det gjennomføres geoteknisk undersøkelse av trasé for 
adkomstvei, området for parkeringsplass og byggeområde, med hensyn til stabiliteten av massene. 

 
9.2 Dispensasjoner 

 
Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av 
kommunens planutvalg innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og 
forskrifter og vedtekter fastsatt i medhold av denne. 
 
9.3 Terrenginngrep 

 
Det skal unngås å gjøre større terrenginngrep enn nødvendig. Eksisterende vegetasjon skal 
søkes bevart og inngrepsarealer som skal tilbakeføres skal revegeteres med bruk av stedegen 
vegetasjon. 
 
9.4 Universell utforming. 
For uteområder, adkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i til enhver tid gjeldende 
teknisk forskrift. 
 
9.5 Kulturminner 
 
Dersom funn, gjenstander eller konstruksjoner oppdages i forbindelse med gravearbeidene, skal 
arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndighetene underrettes, jfr. Lov om kulturminner 
§ 8, 2. ledd. Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 
 

 
oooooooooooooooo 

 

Planbestemmelsene utarbeidet den 06.03.2008 av 
A/S Salten Kartdata på vegne av Fauna FK og Fauske kommune 
Revidert: SKD, 16.04.2008, pkt. 8.2 og 10.1. 
Revidert: Fauske kommune, 17.01.2009, pkt. 5.1, 5.2 og 6.1. 
Oppdatert i henhold til vedtak i Planutvalget, sak 046/15, dato 28.04.15. 
Revidert: Fauske kommune, 14.08.2020. 
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1. Generelt 
 

Planen er en endring av reguleringsplan for Klungsetmarka fritidspark med planid 2007011. 

Området er i gjeldene reguleringsplan primært avsatt til skogbruk med tilhørende traktorveier, 

skiløypetrase, landbruksområde reindrift, adkomstvei og klubbhus for Fauske IL skigruppa. 

Det er i endring av planen med vedtak 28.04.2015 gitt tillatelse om å etablere fast dekke på deler av 

skiløypetrase, med følgende bestemmelse: 

Det er ikke tillatt med fast dekke i lysløypa, med unntak av trase for rulleskiløype på 3 
kilometer fra stadionområdet, jfr. kart datert 23.06.2014. Det forutsettes at asfalten 
får et verdibevarende vedlikehold av tiltakshaver. 

 

Fauske IL skigruppa ønsker nå å få deler av skiløypen med fast dekke endret til formålet skianlegg. 

I den forbindelse har det vært fokus på å opprettholde allmenn ferdsel i området med tilrettelagt 

tilgang til marka. Det er definerte krysningspunkter over skiløypen med fast dekke (rulleskiløypa) for 

å hindre sammenstøt mellom turgåere og rulleskibrukere. 

Planområdet er utvidet mot Løvgavlen der deler av eksisterende traktorvei delvis har blitt 

oppgradert/breddeutvidet. Veien er definert som privat med krav om sperre/bom mot 

Løvgavelveien.  

Veien er altså beregnet til grunneiere i forbindelse med skogsdrift og kan med unntak benyttes som 

avlastningsvei ved store arrangement, f.eks. NM. 

 

 

1.1. Forslagstiller  

Fauske idrettslag Langrenn 
 

Postadresse:   
Postboks 240 
8201 FAUSKE 

 

Besøksadresse: 
Markaveien 1 
8218 FAUSKE 

1.2. Krav om konsekvensutredninger 
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger. Med bakgrunn i at 

løypenettet ikke blir utvidet er det vurdert ut fra kriteriene i forskriftens § 10 at det ikke er noen 

tiltak i planforslaget som utløser krav om konsekvensutredning. 

 Planforslaget er hovedsakelig tråd med gjeldene reguleringsplan. Deler av eksisterende asfaltert 

løypenett (rulleskiløype) endrer formål fra skiløype til skianlegg. Bruken av området blir uforandret. 
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2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess 
Kunngjøring om oppstart av planarbeid har vært annonsert på hjemmesiden den 24. februar 2020 og 

i Saltenposten den 30. februar 2020.  Berørte parter ble skriftlig varslet om planoppstart i brev 

datert 24. februar 2020.  

2.2. Møter og andre deltakere 
Det er avholdt avklaringsmøter med Fauske kommune underveis i prosessen. 

2.3. Innspill til plan 
Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet er oppsummert og merknadsbehandlet i tabellen 

nedenfor. 

Person/etat Dato Innspill Merknader 

Nordland 
Fylkeskommune 

26.03.2020 Trafikksikkerhet 
Området er verdifullt som idretts- og 
friluftslivsområde. Når det legges til rette for 
etablering av ekstra veg og rulleskiløype er det 
viktig at trafikksikre løsninger for myke 
trafikanter vektlegges. 
 
Konsekvensutredning 
Så langt Nordland fylkeskommune kan se, er 
ikke tiltaket fullt ut i tråd med gjeldende planer 
(kommuneplanens arealdel og reguleringsplan 
for Løgavlen). Vi anbefaler derfor at 
kommunens vurdering og begrunnelse om 
forholdet til forskrift om 
konsekvensutredninger kommer tydeligere 
frem når saken sendes på høring og legges til 
offentlig ettersyn. Dette for å unngå at det 
stilles spørsmål om eventuelle 
saksbehandlingsfeil. 
 

Tatt til etterretning. 
 
Veien med betegnelse 
T/V er en oppgradering/ 
endring av eksisterende 
traktorvei. Den er ikke 
offentlig og skal 
hovedsakelig benyttes av 
grunneiere som adkomst 
til utmark i forbindelse 
med skogproduksjon. 
 
Det er lagt opp 
krysningspunkter over 
rulleskiløypen på 
oversiktlige steder for 
turgåere. Det er 
tilrettelagt adkomst fra 
stadionområde til 
kommunal lysløype. 
 
Skiløyper opprettholdes 
slik de er etablert. 
Med bakgrunn i at 
løypenettet ikke blir 
utvidet er det vurdert ut 
fra kriteriene i 
forskriftens § 10 at det 
ikke er noen tiltak i 
planforslaget som utløser 
krav om 
konsekvensutredning. 
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Fylkesmannen i 
Nordland 

24.03.2020 Planfaglige forhold 
Skianlegg omfattes av 
konsekvensutredningsforskriften § 8, jf. 
vedlegg II nr. 12 bokstav a, og skal utredes 
dersom planen slår ut på en eller flere av 
kriterier for miljø eller samfunn i § 10. Med 
skianlegg i vedlegg II nr. 12 bokstav a, menes 
etablering av nye traséer i terrenget 
for alpint, langrenn eller rulleski. Tilhørende 
funksjoner som lysanlegg, permanente 
anlegg for snøproduksjon, tribuner eller 
bygninger, skal også tas med i vurderingen av 
om det planlagte skianlegget kan utløse krav til 
konsekvensutredning. Også utvidelser av 
eksisterende skianlegg i form av nye traséer 
eller nye bygninger, skal vurderes opp mot § 10 
i forskriften. Asfaltering av eksisterende 
turveier for å tilrettelegge for rulleski omfattes 
ikke. 
Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i 
vedlegg I og II som kan få vesentlige virkninger 
skal utredes der utvidelsen eller endringen i 
seg selv overstiger størrelseskriteriene i 
vedleggene. Der det ikke er gitt 
oppfangingskriterier skal utvidelsen eller 
endringen vurderes etter forskriften kapittel 3 
og utslagskriteriene i § 10. Slik vi tolker 
oppstartsvarselet kan «justeringer» av nye 
traséer i terrenget 
for langrenn og rulleski medføre at tiltaket 
omfattes av § 8, og dermed skal vurderes etter 
kriteriene i 
§ 10. 
Miljø- og naturverdier 
Berggrunnen i området består for en stor del 
av kalkholdige bergarter, og da spesielt 
kalkspatmarmor og dolomittmarmor. Det 
forventes derfor innslag av rik vegetasjon. 
Vannforekomstene i vest-nordvest er 
interessante for naturmangfoldet, og 
jusertinger bør ikke skje på en slik måte at 
kantvegetasjonen langs disse blir redusert. 
Erikstadvatnet er en svært viktig 
kalksjø. Vannet har en rik vegetasjon med bl.a. 
to kransalgearter, hvorav C. Strigosa er nær 
truet. 
Reindrift 
Planområdet ligger i Duokta reinbeitedistrikt. I 
reindriftskartet er området angitt som 

Skiløyper opprettholdes 
slik de er etablert. Det er 
uført justeringer i 
plankartforslaget for å 
rette mindre avvik 
mellom gjeldene 
reguleringskart og faktisk 
løypetrase. 
Planområdet er utvidet 
mot Løvgavlen der deler 
av eksisterende 
traktorvei delvis har blitt 
oppgradert.  
Traseen for kommunal 
lysløype opprettholdes 
uendret, der formålet er 
skiløype/turvei. Areal til 
klubbhus opprettholdes. 
Deler av skiløypen med 
fast dekke endres til 
formål skianlegg. Det er 
lagt inn forslag til 
fremtidig traktorvei 
delvis parallelt med 
løypetrase for at 
grunneiere skal få lettere 
tilgang til skogen. 
 
Med bakgrunn i at 
løypenettet ikke blir 
utvidet er det vurdert ut 
fra kriteriene i 
forskriftens § 10 at det 
ikke er noen tiltak i 
planforslaget som utløser 
krav om 
konsekvensutredning. 
 
Areal for reindrift/flyttlei 
opprettholdes i tråd 
gjeldene reguleringsplan. 
Duokta reinbeitedistrikt 
er høringspart i 
planprosessen. 
Løypenettet blir ikke 
utvidet og bruken av 
området vurderes ikke å 
påvirke flyttleia og 
beitebruken ytterligere. 
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høstvinter- og vinterbeite. Det krysser ei flyttlei 
for rein gjennom planområdet. I lys av våre 
innspill i avsnittet om planfaglige forhold må 
kommunen vurdere om planarbeidet krever 
konsekvensutredning for 
reindrift. Uavhengig av om planarbeidet utløser 
krav om konsekvensutredning eller ikke, må 
planens virkninger for flyttleia og 
beiteområdene beskrives (plan- og 
bygningslovens § 4-2). Selv om gjeldende 
reguleringsplan og eksisterende aktivitet i 
området allerede påvirker flyttleia og 
beitebruken, er det viktig at det kommer 
tydelig fram hvordan endringene vil påvirke 
reindriftsinteressene, og om det er behov for 
avbøtende tiltak. 
Flyttleier har et særlig vern etter 
reindriftslovens § 22, og det er ikke lov å 
iverksette tiltak som 
hindrer bruk av flyttleiene. Det er flyttleias 
funksjon som er vernet, og ikke bare et konkret 
begrenset 
areal eller terrengformasjon. Reindriftskartene 
er derfor å regne som illustrasjon på hvordan 
reindriftsnæringen i hovedsak og normalt 
bruker områdene. Bredden på ei flyttlei vil 
variere, blant 
annet etter terreng og snøforhold, samt 
størrelsen og samlingen av flokken. 
Fauske kommune har gjort tydelige grep for å 
sikre hensynet til denne flyttleia i tidligere 
planprosesser knyttet til reguleringsplaner for 
Stormyra og Åsmyra. Det er viktig at dette 
følges opp i det videre planarbeidet i området. 
Reguleringsplanene for Klungsetmarka 
fritidspark, Søbbesva og Sjåheia er alle i 
prosess nå, og berører den samme flyttleia. Det 
er viktig at kommunen ser planarbeidet i 
sammenheng, og sikrer at muligheten for å 
flytte mellom beiteområdene øst og vest i 
kommunen bli opprettholdt. 
Vi anbefaler direkte kontakt med 
reindriftsnæringa på et tidlig tidspunkt i 
planprosessen. Dette gir tidlig avklaring av 
interesser og bedre mulighet for å finne 
løsninger som fungerer for alle parter. 
Reinbeitedistriktet vil være en viktig kilde til 
informasjon om reindriftsinteressene, da de 
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kjenner detaljene rundt bruken av området 
best. 

Klungset 
utmarkslag 

19.03.2020 Avtalen som grunneierne på Gnr 117 og 104 
har inngått med Fauske kommune betegnes 
som 
« Lysløype Klungsetmarka» og er beskrevet 
med en bredde på 7m. Arealet som er leiet er 
beregnet ut fra denne bredden. Leien er 
fastsatt til kr 2,00 pr m² som godtgjørelse for 
hele leieperioden på 45 år. 
Vi ser at grensen for den delen av arealplanen 
som ligger på Gnr 117 omfavner et betydelig 
større areal enn det som var forutsatt når 
leieavtalen ble inngått. Dette har sannsynlig vis 
oppstått i forbindelse med utarbeidelse av 
planen som ble godkjent i 2008. De som 
utformet denne grensesettingen har sikkert 
ikke har kjent til gjeldende avtale. 
Utmarkslaget forventer at den nye planen 
utformes i h.h. til inngått avtale 
 
Vi tillater oss også å foreslå endring av navne 
settingen på området: Den opprinnelige 
lysløypa som i hovedsak ligger på Gnr 117 bør 
benevnes med «Lysløype Klungsetmarka» og vi 
mener at det vil være hensiktsmessig å ha 
dette område som en egen reguleringsplan. 
Dette særlig fordi hjemmelen for denne løypa 
ligger i en avtale mellom grunneierne og 
Fauske kommune. 
 
Det området som i hovedsak ligger på Gnr 104 
og 105 Bør betegnes som «Erikstad 
Idrettsanlegg» og det bør utarbeides en egen 
reguleringsplan for dette området. Bruken av 
dette området må være hjemlet i en skriftlig 
avtale mellom grunneierne og Fauske Idrettslag 
Ski. Det må også være avtalt kompensasjon til 
grunneierne for ulempene eiendommene er 
blitt påført ved at arealet som i utgangspunktet 
er LNFR område blir omregulert til 
idrettsformål 
  
For øvrig har vi følgende merknader: 
 
1. Adkomst/adgang til berørte 
eiendommers skogteiger for skogsdrift må 
ivaretas, om nødvendig med «avkjøring» fra 
veg- eller løypetrasé. Plassering av 

Kommunal lysløype er 
regulert med 6 m 
bredde. Det er gjort 
beregninger av areal som 
viser at avsatt formål er 
innenfor eller mindre 
enn arealet i leieavtalen. 
Revidert reguleringsplan 
vil ikke endre/øke 
arealbruken til lysløypa. 
 
Angående navnsetting. 
planen er endring av 
reguleringsplan som 
dekker areal innenfor 
Erikstad og 
Klungsetmarka. Fauske 
idrettslag langrenn har 
følgende merknader 
angående navnevalg: 
 
Vi ser i skriv datert 
19.03.20 at det er ønske 
om at området ved 
skistua og rulleskiløype 
tar navnet Erikstad 
Idrettsanlegg. Dette 
synes idrettslaget er 
uheldig da vi allerede har 
et godt innarbeid og 
omdømme regionalt og 
nasjonalt i 
Klungsetmarka 
Skianlegg. I tillegg vil det  
medføre betydelige 
utgifter for et lite 
idrettslag med et 
navnebytte. Ber derfor 
om at navnet for 
fremtiden blir 
Klungsetmarka 
skianlegg. 
 
Fauske kommune 
vurderer i denne 
sammenhengen at 
skianlegget er en del av 
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«adkomspunkter» må gjøres i samråd med 
grunneiere og Klungset utmarkslag. 
2. Klungset utmarkslag forventer at 
hensyn til skogsdrift, allment friluftsliv og 
ferdsel ivaretas, og at disse aktivitetene ikke 
båndlegges ytterligere. 
3. I henhold til dagens 
reguleringsbestemmelser (som ble vedtatt i 
2008) har ikke grunneierne anledning til å 
bruke motorisert kjøretøy i/langs løypetraséen 
for adkomst til skogs-teigene og skogsdrift. 
Dette på tross av at det er åpenbart at dette 
ikke var hensikten eller forutsetningen da 
løypetraseen i sin tid ble etablert (det er laget 
avkjøring fra traseen og inn på enkelte 
eiendom- mer). Denne utelukkingen av 
grunneierne fra løypetraseen ble vedtatt i 2008 
på tross av innvendinger fra Klungset 
utmarkslag. Når reguleringsplanen og 
bestemmelsene nå skal endres krever Klungset 
utmarkslag at utestengingen av grunneierne fra 
løypetraseen og egen eiendom tas bort. Det 
vises i denne sammenheng til innspill gitt til 
Fauske kommune i anledning av offentlig etter- 
syn av reguleringsplanen 18.04.2008. 
 
Som grunneiere og bruker av Klungsetmarka 
forventer vi at våre merknader/innspill blir tatt 
til følge i planarbeidet. Hvis det er spørsmål 
angående dette brevet, eller behov for 
ytterligere dialog i forbindelse med det 
varslede planarbeidet ber vi om at dere 
kontakter Klungset utmarkslag. 

planen, men her er det 
også annen arealbruk. I 
og med at dette er en 
revisjon av gjeldene 
reguleringsplan er det 
ønskelig at det 
opprinnelige plannavnet 
opprettholdes. 
 
Adkomst til kommunal 
lysløype opprettholdes 
slik det er i dag. 
 
Det er i plankartet tegnet 
inn et eksisterende 
krysningspunkt for 
skogsdrift som i forrige 
plan ikke var tatt med.  
Det er lagt inn forslag til 
fremtidig traktorvei 
(TRA_F) delvis parallelt 
med løypetrase for at 
grunneiere skal få lettere 
tilgang til skogen. Denne 
veien er tegnet inn der 
det er minst stigning i 
terrenget. 
 
Uttalelse fra skogsjef: 
Den kommunale lysløypa 
som strekker seg fra 
tidligere startslette og i 
sydvestlig retning går 
gjennom områder med 
plantet granskog. Når 
avtalen mellom Fauske 
kommune og 
grunneierlaget utløper 
om 15 år er denne 
granskogen hogstmoden. 
Traktorveien for uttak av 
denne skog krysser 
lysløype og fortsetter inn 
i «bukta» på lysløypa. 
Med gjeldene 
reguleringsbestemmelse 
om forbud til 
tømmertransport i eller 
langsmed lysløype vil 
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store verdier i tømmer 
ikke la seg drive ut uten å 
etablere ny adkomst for 
skogsdrift. Det bør i 
reguleringsplan avsettes 
areal for adkomst til 
skogsdrift eller at 
bestemmelsene 
revideres slik at 
næringsdrivende 
aktivitet i skog kan 
benytte traseen. 
 
For den delen lysløypa 
som går syd og øst av 
Erikstadvannet er 
lysløype og traktorvei 
lagt i parallell. Denne 
løsning har skapt flere 
ubehagelige opplevelser 
for de som driver i 
skogen. Da lysløypen ble 
anlagt parallelt med 
traktorveien ble det ikke 
laget tilstrekkelig bredde 
for lysløypen. Det kan ha 
sin forklaring i bruk av 
bredere utstyr for 
preparering og ny «krav» 
til bredde med hensyn til 
oppkjørte spor i tillegg til 
skøytesone for skiløpere. 
Traktorveien er 
nødvendig adkomst og 
driftsvei for grunneiere 
til å kunne drive skogen i 
henhold til skogloven. 
Det anbefales at 
lysløypen utbedres i 
bredde på angjeldende 
strekning slik at 
skogsdrift kan gå 
uhindret av 
løypepreparering. 
Skiløpere kan også bli 
gjort bedre oppmerksom 
på skogsdriften med 
bedre og synligere 
skilting ved 
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krysningspunkter og ved 
parallelløp 
 
 
 
 

Sametinget 04.03.2020 Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og 
annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med 
automatisk freda, samiske kulturminner. 
Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til tiltaket. 

Tatt til orientering. 
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3. Planstatus og rammebetingelser 

 

3.1. Overordnede planer 
Kommuneplanens arealdel, planid. 2015006, sier at reguleringsplanen for Klungsetmarka fritidspark 

fortsatt skal gjelde.  

  

Figur 1.  Kommuneplanens arealdel. 
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3.2. Statlige og regionale planretningslinjer 
Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og 

funnet at tiltaket ikke er i strid med disse.  Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse 

med planforslaget er listet opp nedenfor: 

 Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2014) 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

3.3. Avvik mellom planforslag og gjeldende planer / planretningslinjer.   
Sett i forhold til gjeldende områderegulering, er det følgende avvik; 

- Deler av skiløypen med fast dekke (eksisterende rulleskiløype) får endret formål til skianlegg.  

- Planområdet er utvidet mot Løvgavlen der deler av eksisterende traktorvei delvis har blitt 

oppgradert/breddeutvidet. Veien er definert som privat med krav om sperre/bom mot 

Løvgavelveien.  

- Det er tegnet inn forslag til fremtidig traktorvei delvis parallelt med løypetrase for at 

grunneiere skal få lettere tilgang til skogen. 

- Det er avsatt areal til skilek/akebakke. Området er etablert fra tidligere. 

- Det er avsatt areal til aktivitetspark i nærhet av skistadion 

3.4. Beliggenhet 
Planområdet er på ca. 1271,8 daa og ligger ca. 3 km nord for Fauske sentrum mellom nordre del av 

Erikstad og Klungset. 
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Figur 2: Plassering av planområdet i forhold til Fauske sentrum. 

 

3.5. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Området er i gjeldene reguleringsplan primært avsatt til skogbruk med tilhørende traktorveier, 

skiløypetrase, reindrift, adkomstvei og klubbhus for Fauske IL skigruppa. 

3.6. Stedets karakter 
Planområdet og tilstøtende arealer 

Området strekker seg fra Løvgavelveien og nordover mot Tortenlia. Primært bestående av  plantet 

skog, lauvskog skog og lysløype/skianlegg. Planområdet grenser til dolomittbruddet i Løvgavlen.  

Om Fauske 
Fauske er et knutepunkt for trafikk (vei og jernbane) mellom Nord-Sør og Øst-Vest i Nordland.  

Denne funksjonen er avspeilet i kommunevåpenet.  Som en følge av å være et viktig knutepunkt, er 

Fauske et viktig senter for handel og næringsvirksomhet i området.   
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3.7. Landskap 
Fauske ligger i landskapsregion 32 «Fjordbygdene i Nordland og Troms».  Dette er en vanlig 

landskapstype i Nordland.  For videre beskrivelse av landskapsregionen, viser vi til rapport fra NIJOS1.   

 

Figur 3. Landskapsregion 32.5.  Indre Salten. 

Fauske tettsted ligger i en sørhelling ned mot Saltenfjorden.  Dette gir generelt gode solforhold og 

utsiktsforhold i byen.  Framherskende vindretning er øst-sørøst.  Lokalklimaet må regnes som et 

innlandsklima.   

Mot nord og vest domineres landskapet av store myrområder.  Nær byen er disse myrområdene i 

stor grad oppdyrket og/eller disponert til utbyggingsformål. Det er ikke påvist spesielle 

landskapsverdier i området.    

3.8. Kulturminner og kulturell verdi 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet. Planområdet inkluderer 

ikke bygninger som er verneverdige. 

3.9. Naturverdier 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i planområdet.   

3.10. Rekreasjonsverdi/Rekreasjonsbruk 
Stadionområdet (skistadion) og arsenalet er populære utfartssteder for allmenn ferdsel, både 

sommer og vinter.  

3.11. Landbruk og reindrift 
Store deler av området består av skog, nærmere bestemt plantet granskog. Det er ellers innslag av 

løvskog i den sørlige delen av planområdet. 

                                                           
1 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging.   NILJOS rapport 2/98.  Landskapsregioner i Norge.   
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Figur 4. Oversikt over treslag i planområdet. Mørk farge indikerer barskog. Lys grønn indikerer lauvskog. Ellers 

består området av blandingsskog. 

Gjennom planområdet går det en flyttlei for rein. Arealet for reindrift/flyttlei opprettholdes i tråd 

gjeldene reguleringsplan.  

 

Figur 5. Oversikt over flyttlei gjennom planområdet. Markert korridor er avsatt til reindrift i planforslaget. 
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3.12. Trafikkforhold 
Adkomst til skistadion gjennom avkjørsel fra Løvgavelveien langs Markaveien. Løvgavelveien har 

avkjøring fra E6. Sør for planområdet ligger Søbbesva industriområde. Det er definerte 

krysningspunkter over skiløypen med fast dekke (rulleskiløypa) for å hindre sammenstøt mellom 

turgåere og rulleskibrukere. 

3.13. Trafikkmengde 
ÅDT er et uttrykk for antall kjøretøy i gjennomsnitt over året pr døgn.  Antall kjøretøy telles pr år og 

deles likt på antall døgn i året. Fauske kommune har nylig hatt en trafikktelling ved kryss 

Løvgavelveien/E6 i forbindelse med endring av reguleringsplan for Søbbesva. ÅDT i starten på 

Løvgavelveien er 1751. Store deler av trafikken går inn til Søbbesva. 

3.14. Barns interesser 
Barns interesser er ivaretatt gjennom planløsningen. Det er tilrettelagt areal til parkanlegg 

(aktivtetspark) og skilek/akebakke i nærhet av skistadion. Det er etablert gang- og sykkelvei fram til 

Søbbesva. Videre er det grunnet lav trafikkmengde langs Løvgavelveien vurdert at det ikke er 

særskilt behov for å etablere fortau helt fram til skistadion.  

I planarbeidet har det vært fokus på å opprettholde allmenn ferdsel i området med tilrettelagt 

tilgang til marka/friluftsområder. 

3.15. Universell tilgjengelighet 
Universell tilgjengelighet er ivaretatt i planforslaget.    

3.16. Grunnforhold 
NGUs løsmassekart viser at tiltaksområde er registrert som forvitringsmateriale, tynn morene, tynn 

humus-/torvdekke, torv og myr, tynn hav- og strandavsetning, tykk havavsetning og marin 

strandavsetning. Det er ingen kjente forekomster av kvikkleire eller indikasjoner på dette innenfor 

planområdet. 
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Figur 6. NGUs løsmassekart. Kilde: ngu.no wms-tjenester. 

 

3.17. Støyforhold 
Planområdet er ikke direkte støyutsatt.  Støybildet består hovedsakelig av trafikkstøy fra lokal 

biltrafikk samt aktivitet fra dolomittbrudd. 

3.18. Forurensning 
Det er ikke kjent at det er forurensing i grunnen eller andre typer forurensning i planområdet.  
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 Området foreslås disponert på en slik måte: 

 

Figur 7.  Planforslag. Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark.    

 

4.1. Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg 

 Annen tjenesteyting (klubbhus) 

 Skianlegg, eierform offentlig 

 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (krysningspunkt for skiløype og traktorvei) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5) 

 Kjørevei, eierform offentlig (o_SKV) 

 Vei, eierform privat (T/V) 



Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark 

Plan-ID: 1841-2020003  | Fauske kommune  

 

20 
 

 Parkering, eierform offentlig (P1) 

 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVG)  
 
Grønnstruktur 

 Friområde, eierform offentlig (skilek/akebakke) 

 Park 

 Kombinert grønnstrukturformål (skiløype/turvei) 
 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

 Landbruksformål 

 Reindrift 
 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 Faresone – høyspenningsanlegg 

 Faresone – annen fare: sikkerhetssone dolomittbrudd 

 Sikringssone – nedslagsfelt drikkevann 

 Sikringssone – frisikt 
 
 

4.2. Trafikkløsning og kjøreatkomst 
Adkomst fra E6 (Follaveien) ved kryss Løvgavelveien, videre inn til Markaveien og opp til 

parkeringsplass ved skistadion. 

4.3. Landbruksfaglige vurderinger 
 

Skogsjefen har vurdert at det bør avsettes areal for adkomst til skogsdrift for å nå skogsarealene som 

ligger nord for den kommunal lysløypa. Dvs. arealene fra tidligere startslette og videre i sørvestlig 

retning, som vist i figur 8. 

Det er videre bemerket at den delen lysløypa som går syd og øst for Erikstadvannet er lysløype og 

traktorvei lagt i parallell. Denne løsning har skapt flere ubehagelige opplevelser for de som driver i 

skogen. Da lysløypen ble anlagt parallelt med traktorveien ble det ikke laget tilstrekkelig bredde for 

lysløypen. Det kan ha sin forklaring i bruk av bredere utstyr for preparering og ny «krav» til bredde 

med hensyn til oppkjørte spor i tillegg til skøytesone for skiløpere. Traktorveien er nødvendig 

adkomst og driftsvei for grunneiere til å kunne drive skogen i henhold til skogloven. Det anbefales at 

lysløypen utbedres i bredde på angjeldende strekning slik at skogsdrift kan gå uhindret av 

løypepreparering. Skiløpere kan også bli gjort bedre oppmerksom på skogsdriften med bedre og 

synligere skilting ved krysningspunkter og ved parallelløp.  
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Figur 8.  

For å nå denne skogen er det i revidert plankart lagt inn forslag til fremtidig traktorvei (TRA_F) som 

kobles til eksisterende traktorvei lengst sørvest i planområdet og går parallelt langs skiløypa til den 

møter eksisterende traktorvei som vist i figur 9. 
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Figur 9. Utsnitt fra plankart med inntegnet fremtidig traktorvei (TRA_F). 

4.4. Kulturminner 
Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet.  

4.5. Risiko og sårbarhetsanalyse 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Hele planområdet er vurdert iht. 
gjeldende regelverk; NVE 
kvikkleireveileder og 
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retningslinjer. Det vurderes at 
opparbeiding av vei og fortau 
kan ha konsekvens for 
grunnforholdene. Det er gitt 
opplysninger fra avdeling VVA i 
kommunen at det ikke skal 
graves ned mer enn 0,5 meter i 
bakken for å etablere vei og 
fortau. Dette utgjør lite for 
områdets stabilitet. For 
sikkerhets skyld stiller 
kommunen krav i 
planbestemmelser om at 
grunnforhold skal vurderes av 
fagkyndig person før det gis 
tillatelse til tiltak i området. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

 NVE aktsomhetskart for flom 
viser mulig oversvømmelse fra 
Benkevatnet i retning sørøst 
gjennom stadionområde og 
eksisterende klubbhus. Det er 
etablert grøfter/kanaler nord for 
skistadion som mest sannsynlig 
vil lede vannet i sørvestlig 
retning vekk fra området. Det er 
ingen bygninger med varig 
opphold innenfor planområdet. 

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er ikke relevant i forhold til 
formål for området. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

  

 Hendelser på veg x  

 Hendelser på jernbane x  

 Hendelser på sjø/vann/elv x  

 Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.) 
utgjøre en risiko for området? 

  

 Utslipp av giftige gasser/væsker x  
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 Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 

væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

 Elektrisitet x  

 Teletjenester x   

 Vannforsyning x Evt. snøproduksjon vil være 
avhengig av tilgang på vann. 

 Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

 Påvirkes området av magnetiske 

felt fra kraftlinjer? 

 Ikke relevant i forhold til 
formålet. 

 Er det spesiell klatrefare i 

forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

 Til skole/barnehage x  

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

 Til forretning x  

 Til busstopp x  

Brannberedskap   

 Omfatter området spesielt farlige 

anlegg? 

x  

 Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 

 Ja 

 Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

x Alternativ adkomst via privat vei 
T/V. 

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 

etc. 

x  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  
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4.6. Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
Det er ikke foreslått avbøtende tiltak ut over det som framkommer i denne planbeskrivelsen.   
 

5. Konsekvensutredning 
Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark – endring er ikke konsekvensutredningspliktig.  

Med bakgrunn i at løypenettet ikke blir utvidet er det vurdert ut fra kriteriene i forskrift om 

konsekvensutredning § 10 at det ikke er noen tiltak i planforslaget som utløser krav om 

konsekvensutredning. 

 

6. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
En gjennomføring av dette planforslaget vil i hovedsak innebære en utvidelse mot Løvgavlen i 

nordlig retning der deler av eksisterende traktorvei er tenkt oppgradert/breddeutvidet. Veien er 

definert som privat med sperre/bom mot Løvgavelveien. Rulleskiløypen vil få endret formål til 

skianlegg. 

 

6.1. Overordnede planer 
Det vises til punkt. 3.1. 

6.2. Stedets karakter 
Se punkt 3.6. 

6.3. Landskap  
Landskapsformene i området vil være uendret.    

 Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering 

x  

 Annet (spesifiser)  Ukjent 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 

x  

 Finnes det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

x  
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6.4. Natur- og kulturverdier 
Det er ingen kjente natur eller kulturminner innenfor planområdet. Det er tatt inn i bestemmelser at 

dersom det oppdages kulturminner ved arbeid i marken, gjelder varslingsplikten jf. KML § 8, 2. ledd. 

Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og det er ikke tillatt å 

skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. 

KML § 3 og 6. 

Sett i forhold til kravene i Naturmangfoldlovens kap II (§§4-14) vurderes disse ivaretatt gjennom 

overordnet plan. Artsdatabanken.no og naturbase.no har vært sjekket i planprosessen for å sikre at 

oppdaterte data er tatt i betraktning. Det vurderes at tiltaket ikke vil berøre utvalgte naturtyper eller 

truede arter. 

6.5. Rekreasjonsbruk og uteområder 
Planendringen ivaretar områdets rekreasjonsverdi. Dette er i samsvar med kommuneplanens satsing 

på folkehelse i Fauske kommune.   

6.6. Trafikkforhold 
Hovedmønsteret i trafikkbildet holdes i hovedsak uendret.   

6.7. Barns interesser 
Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er lagt fram som 

eget rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging».    

Formålet med rikspolitiske retningslinjer er å:  

 Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven.  

 Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 

løpende planlegging og byggesaksbehandling.  

 Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 

hensyn/interesser.   

RPR stiller krav til den kommunale planleggingsprosessen.  Kommunen skal:  

 Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og 

bygningsloven.   

 Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 

kommuneplanarbeidet.  

 Utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer og 

anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres der barn og unge er berørt. 

 Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer 

fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.   

 

I denne revisjon av reguleringsplanen er det utover idrettsanlegget avsatt areal til parkanlegg 

(aktivtetspark) og skilek/akebakke i umiddelbar nærhet til skistadion, noe som ivaretar barn og 

unges interesser. 
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6.8. Energibehov 
Dekkes gjennom eksisterende infrastruktur.    

6.9. Teknisk infrastruktur 
Ivaretas gjennom overordnet plan og samarbeid med netteier. 

6.10. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Tiltak som følger av denne planen, samt drift av lysløypeanlegg vil ha være et økonomisk ansvar for 

Fauske kommune. 

  



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/10695     
 Arkiv sakID.: 20/811 Saksbehandler: Liss-Ane Simonsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
088/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 
 Kommunestyre  

 
 
Fastsetting av planprogram - detaljregulering Ågifjellet 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtas og fastsettes planprogram for 
massedeponi ved Ågifjellet.  

 
Vedlegg: 
31.08.2020 Revidert planprogram til fastsetting - detaljregulering - massedeponi ved 

Ågifjellet 
1450556 

31.08.2020 Vedlegg 1 - innspill fra Liv Sølvi Bjørkrem 1450557 

31.08.2020 Vedlegg 2 - innspill fra NVE 1450558 

31.08.2020 Vedlegg 3 - innspill fra Sametinget 1450559 

31.08.2020 Vedlegg 4 - inspill fra Nordland fylkeskommune 1450560 

31.08.2020 Vedlegg 5 - innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning 1450561 

31.08.2020 Vedlegg 6 - innspill fra Fylkesmannen i Nordland 1450562 
 
Sammendrag: 
Plan- og utviklingsutvalget vedtok planoppstart for detaljregulering ved Ågifjellet den 28. april 2020, 
samt utlegging av forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn. 
 
Forslag til planprogram var ute til høring og offentlig ettersyn til og med 18. juni 2020. Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for massedeponi for rene (ikke-forurensede) masser. Tiltaket er i 
samsvar med kommuneplanens arealdel, og Fauske kommune er selv tiltakshaver. Tiltaket krever 
konsekvensutredning grunnet deponiets planlagte omfang og størrelse, noe som utløser krav om 
planprogram.  
 
Saksopplysninger: 
Planprogrammet har vært til høring og offentlig i ettersyn i perioden 5. mai 2020 – 18. juni 2020. 
Planprogrammet er revidert på bakgrunn av innkomne merknader og ytterligere 
informasjonsinnhenting, og legges dermed fram for fastsetting av plan- og utviklingsutvalget. 
 
Gjennom høringen ble det mottatt 6 innspill til planprogrammet. Saksframlegget trekker kun fram 
vesentlige poeng eller påpekninger. For å lese merknadene i sin helhet, se sakens vedlegg.  
 

1. Liv Sølvi Bjørkrem  

«Når det gjelder grense mellom 1881/88/11 som detalj reguleringen gjelder og min eiendom 1881/91/1 
som ligger mot øst ønsker vi en ny gjennomgang av grensene mellom eiendommene. Vi kan ikke godta 
regulering som vil omfatter deler av eiendom 1881/91/1. Vår eiendom skal holdes utenom regulering i 
denne forbindelse.» 
 



Saksbehandler vurdering og besvarelse: «Hei. Reguleringsplanen vil ikke omfatte eiendom 1841/91/1. 
Eiendommen 91/1 grenser mot 88/11, men vil ikke bli berørt av selve planen i og med at 
planavgrensningen kun omfatter selve deponiet og veien. Se bilde nederst i e-posten, der 
planavgrensningen er den blåe stiplede linjen. Hvis du som grunneier vil ha en gjennomgang av grenser, 
så må du ta kontakt med oppmålingsingeniørene i kommunen for å få kartlagt grensepunktene». 
 

2. Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)  

NVE sender sitt generelle innspill i plansaker. Det påpekes viktigheten av forebygge skader fra flom- 
erosjon og skred. Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. 
Dersom vassdrag ikke har kapasitet å ta i mot økt avrenning, må det tilrettelegges for tilstrekkelig 
fordrøyningstiltak. Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan 
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i 
planen, så ber vi om at dette kommer klart frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. 
Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap 
involveres tidlig. 
 
Saksbehandlers vurdering: NVEs generelle innspill tas til orientering.  
 

3. Sametinget 

Etter Sametingets vurdering kan de ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt 
med automatisk freda samiske kulturminner. Ingen spesielle merknader. Skulle det likevel oppdages 
gjenstander eller andre spor som tyder på eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og Nordland fylkeskommune.  
 
Saksbehandlers vurdering: Sametingets generelle innspill tas til orientering  
 

4. Nordland fylkeskommune 

Merknad Saksbehandlers 
vurdering 

Gjeldende fylkesplan bes hensyntas i 
planarbeidet.  

Tas til følge 

Det er positivt at kommunen har tenkt til å 
konsekvensutredes tiltakets påvirkning på vannmiljø som 
kan bli berørt. I planområdet går det en bekk som renner ut 
i Sjønståelva. Deler av Sjønståelva har en anadrom 
strekning. For å ivareta laksen og den gode økologiske 
tilstanden er det høyst relevant å utrede hvordan et 
eventuelt masseuttak vil kunne påvirke vannmiljøet i 
Sjønståelva. Gjennom regional plan for vannforvaltning i 
henhold til EUs vannforskrift, er det vedtatt miljømål for 
vannforekomstene i planområdet. Det generelle miljømålet 
er at alle vannforekomster skal ha god økologisk tilstand 
innen 2021. Vi ber kommunen hente inn og ta hensyn til 
informasjon om risiko og påvirkningsanalyse for 
vannforekomster som kan bli berørt av planleggingen.  

Tas til følge 



I nærheten av planområdet er det et svært viktig 
friluftsområde. I tillegg er det hus og hytter i nærheten av 
planområdet. Det er viktig at friluftsområdet og miljøene 
rundt ikke forringes i større grad av støv, støy og 
landskapsinngrep. 

Tas til følge. 
Konsekvensutredning av støy og 
støv legges til i 
utredningstemaer.  
 

Vi gjør oppmerksom på at Sulitjelmavegen (fv. 830) er et 
forskriftsfredet kulturminne, med kulturminne-id 128887 i 
den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. 
Eventuelle inngrep i kulturminnet kan bare skje etter at det 
er gitt dispensasjon fra kulturminneloven. Det er Nordland 
fylkeskommune som er dispensasjonsmyndighet.  

Tas til orientering. 

Planene ser ellers ikke ut til å berøre verneverdige 
kulturminner som fylkeskommunen er delegert 
forvaltningsansvar for. Vi har foreløpig ikke andre 
kulturminnefaglige merknader til planarbeidet og vil gi 
endelig uttalelse når planforslag foreligger. Innspillet 
gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen 
vurdering fra Sametinget. 

Tas til orientering. 

I tillegg til nevnte nasjonale og regionale føringer vil det 
være hensiktsmessig å se på Nasjonale forventinger til 
regional og kommunal planlegging, Regional plan for 
vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 og Regional 
plan - Klimautfordringene i Nordland, 2011-2020. 

Tas til følge. Følgende planer er 
lagt til i planprogrammet under 
«overordnede rammer og 
føringer». 

Vi ber kommunen om å tydeliggjøre hvilken metodikk som 
vil bli anvendt for konsekvens-utredningene 

Tas til følge. En beskrivelse av 
metodikk er lagt til i revidert 
planprogram.  

Planområdet ligger i et terreng som kan bli utsatt for skred. 
Fare for skred bør derfor utredes nærmere. 
Konsekvensutredning av mulig forurensning bør også 
inneholde støv siden planområdet ligger i nærheten av vei.  

Tas til følge. Fare for skred legges 
til som tema i KU.  

I nærheten av planområdet er det registrert reinbeite og 
flyttelei. Det blir viktig å ha en god dialog og medvirkning 
med reindriften som berørt part, for å ivareta deres 
interesser  

Tas til orientering. 
Reinbeitedistriktet har blitt 
varslet tidligere. De vil kontaktes 
ytterligere for dialog om tiltaket. 

Vi forventer at tema kjøreatkomst og avkjørsel med fv. 830 
blir omtalt i planbeskrivelsen, og at det vurderes eventuelle 
behov for tiltak på vegene der transport skal foregå. 
Avkjørselens utforming og siktforhold må vurderes med 
tanke på kjøring med store kjøretøy som skal brukes i 
planlagt massetransport. Atkomst til massedeponiet skal 
skje via eksisterende avkjørsel med fv. 830 og avkjørselen 
inngår i varslet planområde. Avkjørselen må reguleres slik 
at den er i henhold til vegnormalen, vi viser til Statens 
vegvesens håndbok N100. Avkjørselen må reguleres som 
offentlig kjøreveg og areal til skråningsutslag og grøfter, 
utenom kjørearealet reguleres til offentlig annen veggrunn, 
tekniske anlegg. Geometriske krav, både horisontalt og 
vertikalt og drenering må oppfylles. Fartsgrensen forbi 
planområdet er 80 km/t, trafikkmengde ca. ÅDT 1300 
kjøretøy (år 2019) med 9 % tunge kjt., i henhold til 
vegkart.no. Hensynssone frisikt i krysset må reguleres med 

Tas til orientering. 



6m x 126m (=stoppsikt 105m x 1,2). Det må tas inn en 
reguleringsbestemmelse knyttet til hensynssone frisikt: Det 
tillates ikke sikthindrende elementer høyere enn 0.5 meter 
over vegbanen. Siden fv. 830 er et forskriftsfredet 
kulturminne, må det søkes til Nordland fylkeskommune om 
dispensasjon fra kulturminneloven for planlagte tiltak på 
vegen. Vi ber også om at vegeier blir informert før 
eventuelle godkjente tiltak på/inntil fylkesvegen blir 
iverksatt». 

 
5. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:  
· I følge Norges geologiske undersøkelse ligger området innenfor en registrert forekomst av 

sand og grus av lokal betydning (Forekomst Sjønstå: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=83800) Forekomsten er 
en breelvavsetning, og har sammenhengende utbredelse fra Sjønståelvas utløp og videre 
sørover på østsiden av elva over Trolldalen og til Kallmo. Det er tidligere tatt ut masser i 
planområdet. 

· DMF minner om at mineralressurser er et eget utredningstema jf. Forskrift om  
· konsekvensutredninger (2017), § 21 Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og vurdering 

av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. DMF forventer at planbeskrivelsen gjør rede for 
den registrerte sand- og grusforekomsten (volum, mineraltype og kvalitet), og at 
konsekvensutredningen behandler hvilke konsekvenser deponering vil ha for utnyttelse av 
forekomsten på kort og lengre sikt.  

 
Saksbehandlers vurdering: Tas til følge. Planbeskrivelsen vil redegjøre for forekomsten, og konsekvensen 
deponiet vi ha for utnyttelsen på både kort og lang sikt.  
 

6. Fylkesmannen i Nordland  

 
«(…) Fylkesmannen viser til innspill varsel om oppstart av områderegulering for massedeponi ved Sjønstå 
og i Trolldalen datert 03.09.2019. Her påpekte vi at overskuddsmasser som ikke kan gjenvinnes eller 
nyttiggjøres slik at de erstatter masser som ellers ville blitt brukt, er å anse som avfall jf 
forurensningsloven § 27. Massene må bringes til lovlig avfallsanlegg, jf. forurensningsloven § 32. 
Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet ved enkeltvedtak på nærmere fastsatte 
vilkår.  
Fylkesmannen kan likevel gi tillatelse etter forurensningsloven §§ 11 og 16 til å etablere deponi for ikke-
forurensede masser. Deponering av ikke-forurenset jord er ikke omfattet av virkeområdet til 
avfallsforskriften Kapittel 9. Deponering av avfall, jf forskriften § 2, 3. ledd b). Dette innebærer at det kan 
stilles andre krav til deponiet enn de som fremkommer av vedlegg 1 til avfallsforskriften kapittel 9, bl.a. 
gjelder dette krav til dobbel bunntetting.  
Miljødirektoratet har senere kommet frem til at dagens unntak i avfallsforskriften kap.9, § 9-2 for 
deponering av ikke forurenset jord, sannsynligvis må fjernes for å være i samsvar med deponidirektivet 
fra EU. Dette vil innebære endringer i avfallsforskriften kapittel 9. Endringen vil medføre at fom. juli 
2020, må avfallsanlegg hvor det deponeres jord og steinmasser som ikke er forurenset, ha en tillatelse 
iht. avfallsforskriften kap.9. En tillatelse til deponi etter avfallsforskriften kapittel 9 er omfattende og 
krever i forbindelse med søknadsprosessen ofte dyptgående utredninger bl.a. knyttet til vannbalanse og 
håndtering av sigevann 
Kapittel 9 gjelder også deponi for inerte masser og har lempeligere vilkår enn ordinære avfallsdeponier. 
Det likevel slik at de riste og kolonnetester som legges til grunn for at masser kan karakteriseres som 

http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=83800


inerte ofte viser at antatt rene masser likevel ikke kan karakteriseres som inerte.  
 
Så langt viser vi til Faktaark M-1243/2018 Mellomlagring og sluttdisponering av jord og steinmasser som 
ikke er forurenset som redegjør for kravene forurensningsloven stiller til mellomlagring og 
sluttdisponering av overskuddsmasser i form av jord og steinmasser som ikke er forurenset.  
Kommunen må søke Fylkesmannen om tillatelse til deponi for ikke forurensede masser. I søknaden må 
det bla. redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og håndtering av overvann. 
Fylkesmannen anser det som hensiktsmessig at kommunen også tar inn bestemmelser til 
reguleringsplanen som setter krav til mottakskontroll og håndtering av avrenning/sigevann. Vi ber om at 
det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at deponiet ikke kan tas i bruk før det foreligger tillatelse etter 
forurensningsloven fra Fylkesmannen (..)» 
 
Saksbehandlers vurdering: Fylkesmannens innspill tas til følge. Fauske kommune vil søke om tillatelse til 
deponering av ikke-forurensede masser før deponiet kan tas i bruk. Det vil også utarbeides 
bestemmelser som tilsier at deponiet ikke kan tas i bruk før det foreligger tillatelse etter 
forurensningsloven fra Fylkesmannen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Planprogrammet avklarer rammer og premisser for den videre prosessen, belyser hva som vil være 
kunnskapsgrunnlaget og hvilke utredninger som skal gjøres. Planprogrammet belyser opplegg for 
medvirkning og hvilken fremdrift arbeidet skal ha. Således fremstår planprogrammet som et godt 
styringsverktøy for det videre planarbeidet og vurderes å være i tråd med plan- og bygningslovens § 4-1. 
Merknadene som kom under høringen, er ivaretatt i revidert planprogram.  
 
I forskrift for konsekvensutredning § 17 sies det «Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent 
metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse». Fauske kommune må benytte seg av 
innleid konsulent for å gjennomføre utredningene. Oppdraget blir lagt ut på anbud i løpet av høsten 
2020. Konsekvensutredningene skal utarbeides i tråd med det fastsatte planprogrammet jf. forskriftens 
§ 16.  
 
På bakgrunn av endringer i avfallsforskriften § 9, er tiltaket søknadspliktig til Fylkesmannen, og det må 
søkes om tillatelse til deponering av ikke-forurensede masser før deponiet kan tas i bruk. I søknaden må 
det blant annet redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og håndtering av overvann. 
Disse utredningene skal gjennomføres i planarbeidet. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Avklaring av tidligere varsel om oppstart 

Den 11. juli 2019 varslet Fauske kommune oppstart av områderegulering for massedeponi på 
eiendommen 88/1 ved Sjønstå og på eiendommen 88/11 ved Ågifjellet (Trolldalen). Begge 
arealene ligger henholdsvis ca. 15. km sør-øst for Fauske sentrum, og hensikten med 
planarbeidet var å legge til rette for deponering av rene overskuddsmasser.  

Etter en gjennomgang av innspillene som kom etter varsel om oppstart, bestemte Fauske 
kommune seg for å kun gjennomføre detaljregulering for 1841/88/11 ved Ågifjellet. Dette er 
området som ligger nordvest for Tverråmoen (omtalt som Trolldalen 11.07.19), og som dette 
planprogrammet tar for seg. 

Varslingen som ble gjennomført 11. juli 2019 inneholdt ingen vurdering av behovet for 
konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning. Områdets og størrelse og 
deponiets planlagte omfang tilsier at det er behov for å gjennomføre en konsekvensutredning 
for tiltaket. På bakgrunn av dette ble varsles det herved på nytt om planoppstart, og dette 
planprogrammet skal redegjøre for utredningsbehovet i planprosessen. 

 

Forord 

Fauske kommune opplever stor etterspørsel på tilgjengelige deponiarealer i kommunen. Med 
dette som begrunnelse reguleres derfor eiendommen på gårds- og bruksnummer 1814-88/11, 
for å tilrettelegge for lokal deponering av rene overskuddsmasser. Med rene og naturlige 
masser menes det gravemasser som jord, stein, grus, sand, leire og organisk materiale som 
verken inneholder konsentrasjoner av helse- og miljøfarlige stoffer over de fastsatte 
normverdiene (jf. forurensningsforskriften, vedlegg |), eller som er syredannende.  

Gjeldende areal er i kommuneplanens arealdel (KPA) avsatt til fremtidig massedeponi. Arealet 
ligger henholdsvis ca. 15. km sør-øst for Fauske sentrum, og det er Fauske kommune som 
selv er tiltakshaver i planarbeidet. Når det gjelder utredningskravet vurderes tiltaket i henhold 
til Forskrift om konsekvensutredning §8 og §10 (samt vedlegg ||), til å inngå under 
konsekvensutredningsplikten, og det kreves dermed planprogram. En utdypning av 
begrunnelsen for vurderingen følger senere i planprogrammet. 
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Endringer i planprogrammet etter offentlig 
ettersyn av forslag til planprogram 

Endringer av tekst på forside fra «forslag til planprogram» til «revidert forslag til planprogram». 

Innholdsfortegnelsen er oppdatert. 

Retting av skrivefeil i kapittel 2.2 «Opplegg for informasjon og medvirkning. 

I kapittel 2.3  er framdriftsplanen noe justert som følge av utsatt fastsettelse av planprogram  

Det er lagt til bilder av planområdet i kapittel 3 «beskrivelse av dagens situasjon».  

Oppdatering av tekst under kapittel 5.1. «Nasjonale og regionale føringer». 

Tema for konsekvensutredning er oppdatert etter merknadsbehandling.  

Nytt delkapittel 6.3 «utredninger i forbindelse med tillatelse til deponering av ikke-forurensede 

masser. 

Nytt delkapittel 6.4 «metodikk for konsekvensutredning». 
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1. Bakgrunn for planarbeidet  

Fauske kommune opplever en økende utfordring angående arealknapphet når det gjelder 
deponiarealer. For å imøtekomme framtidig vekst og utbygging i Saltenregionen ønsker 
Fauske kommune å tilrettelegge for et massedeponi på eiendommen 1841/88/11. Området 
ligger ca. 15. kilometer fra Fauske sentrum, og 20. kilometer fra tettstedet Sulitjelma. 
 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig massedeponi. Det skal utarbeides 
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for det planlagte massedeponiet. 

2. Planprosess og medvirkning  

2.1 Plan- og utredningsprosessen  
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram for all utvikling 
som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredning 
setter klare føringer for når det skal konsekvensutredes, og på hvilken måte dette skal gjøres. 
Forskriftens § 8 a, krever at alle reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes 
dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Planarbeidet og dets formål 
defineres til å falle under Vedlegg II, bokstav k; Deponier for masse på land og i sjø større enn 
50 dekar eller 50 000 m³ masse.  

Et planprogram kalles ofte «en plan for planen», og skal sammenfatte planarbeidet som skal 
utføres. Planprogrammet utarbeides i tråd med både Plan- og bygningsloven og Forskrift for 
konsekvensutredninger, og skal redegjøre for aktuelle problemstillinger. Formålet med 
planprogrammet er å sikre en oversiktlig, forutsigbar og effektiv planprosess som legger til 
rette for god medvirkning fra myndigheter, grunneiere og andre berørte. Planprogrammet skal 
legges ut på høring samtidig som det varsles planoppstart, og planen skal utarbeides i tråd 
med det fastsatte planprogrammet. 

Planprogrammet skal i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 redegjøre for:  

- formålet med planarbeidet 
- planprosessen med frister og deltakere 
- opplegget for medvirkning 
- hvilke alternativer som vil bli vurdert 
- behovet for utredninger 

 
Planprosessen følger Plan- og bygningslovens prosesskrav. Figuren nedenfor gir en oversikt 
over hvordan den formelle planprosessen skal foregå. Erfaring viser at det kan bli endringer i 
prosessen underveis, for eksempel dersom det kommer merknader til planen som fører til at 
den må ut på ekstra høringsrunder. 



Fauske kommune // Revidert forslag til planprogram Detaljregulering for Massedeponi ved Ågifjellet  -   // 
Side 6 

 
Figur 1: Framstilling av planprosess etter plan- og bygningsloven 

2.2 Opplegg for informasjon og medvirkning 
Plan- og bygningsloven gir klare føringer for medvirkning i planprosessen. Grunneiere, naboer, 
offentlige myndigheter og andre berørte skal varsles direkte om forslag til tiltak. I tillegg 
annonseres planarbeidet i minst én lokalavis, samt på kommunens hjemmeside, jf. Plan- og 
bygningsloven § 12-8.  
 
Samtidig som det varsles oppstart av planarbeid, legges planprogrammet ut til høring og 
offentlig ettersyn. Fristen for å komme med merknader til planoppstarten er satt til seks uker. 
Etter dette fastsettes planprogrammet av kommunestyret. På bakgrunn av innkomne innspill 
og annen informasjonsinnhenting utarbeides planforslaget med konsekvensutredning. 
Reguleringsplanforslaget legges da ut til høring og offentlig ettersyn i seks nye uker.  
 
I tillegg til Plan- og bygningslovens prosesskrav, har kommunen i en tidligere fase gjennomført 
dialogmøter med noen av grunneierne i området. Det legges foreløpig ikke opp til folkemøter 
for allmennheten i denne planprosessen. Det kan derimot bli nødvendig å møte grunneiere og 
naboer for å drøfte viktige problemstillinger knyttet til planarbeidet. Behovet for informasjon og 
offentlige møter vil vurderes fortløpende og gjennomgående i planarbeidet, og det vil 
gjennomføres dialog med de berørte i og rundt planområdet.  
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2.3 Framdriftsplan 
Nedenfor ligger forslag til framdriftsplan for planarbeidet. Framdriftsplanen vil mulig justeres 
underveis i planarbeidet, men dette er den foreløpige tidsplanen en ser for seg. 

 
Framdriftsplan – 

detaljregulering ved Ågifjellet  2020                                                                2021 

  

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Utarbeide forslag til planprogram 
               

  

Politisk behandling av forslag til 

planprogram (plan- og 

utviklingsutvalg) 
 

  
             

  

Varsel om oppstart og høring av 

planprogramforslag 
 

      
           

  

Revidering av planprogram                  

Vedtak/fastsetting av planprogram 

(kommunestyret) 
    

  
          

  

Analyser og utredning 
  

      
          

  

Sammenstilling planmateriale 
    

      
        

  

Politisk behandling av planforslag 

(plan- og utviklingsutvalget) 
         

  
     

  

Høring av planforslag 
          

    
   

  

Bearbeiding av planforslag + 

ferdigstilling 
           

      
 

  

Vedtak av plan (plan- og 

utviklingsutvalget og 

kommunestyret). 
              

  

  

 

3. Beskrivelse av dagens situasjon  

Planområdet er lokalisert ved Ågifjellet og Sjønståmoen, og er i tillegg i nær beliggenhet til 
Trolldalen. Nord for planområdet ligger bygda Sjønstå. Arealet ligger 81 m.o.h, og omkring 
arealet er det spredt næringsbebyggelse; og blant annet er Sjønstå kraftverk lokalisert i 
området. Planområdet er i kommuneplanens areadel avsatt til framtidig massedeponi. 

SKS Produksjon AS er grunneier av området. Det er Fauske kommune som er tiltakshaver for 
massedeponiet, og det er inngått avtale med grunneier om disponering av arealet. Nedenfor er 
bilder av planområdet, fotografert juli 2020. 
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4. Om planforslaget som skal utarbeides  

4.1 Mål for planarbeidet 
Det overordnede målet for planarbeidet er å tilrettelegge for deponering av rene jord- og 
steinmasser. Deponiet skal betjene Saltenregionen og innbyggere i Fauske kommune. 

Området er i gjeldene kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig massedeponi, og er per 
dags dato uregulert. Reguleringsplanen omfatter et areal på omtrentlig 27,5 daa, og deponiet 
vil ha et størrelse omkring 19 daa. Det forventes at det kan deponeres omtrent 150 000 m3 
over en tidsperiode på maks 20 år.  

Det vil settes et maksimum for deponiet i løpet av planprosessen. Når maks-tallet for 
deponerte masser er oppnådd, eller etter 20 år - skal deponiet avsluttes. Det skal utarbeides 
en avslutningsplan som ivaretar ferdigstillingen av deponiet, før deponiet tas i bruk. De tilførte 
massene vil utjevne terrenget i området, noe som på sikt vil forskjønne og tilbakeføre området. 
Konkrete planbestemmelser som ivaretar området og landskapet rundt skal fastsettes som 
rekkefølgebestemmelsene til planen.  
 
For dette planområdet er det ikke aktuelt med en utbyggingsavtale.  
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4.2 Planavgrensning 

 

 

Det er i dag kun én annen reguleringsplan i området; Tveråmoen hytteområde. 
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Bilde: Planområdet vist med rød linje. Farget areal i øst viser deler av reguleringsplan 
Tveråmoen hytteområde 

4.3 Alternativer 
Det er tidligere vurdert andre arealer for deponier i kommunen. Et areal i Jodalen som i 
kommuneplanens arealdel er avsatt til massedeponi ble blant annet sett nærmere på. Det 
viser seg å være vanskelig å gjennomføre tiltak i dette området da nedre del ligger innenfor en 
kvikkleiresone. Som nevnt innledningsvis i planprogrammet ble Sjønstå også tidligere vurdert 
som aktuelt område.  

4.4 Planmateriale  
Planforslaget som skal utarbeides vil bestå av følgende dokumenter 

- Plankart  
- Planbestemmelser  
- Planbeskrivelse  
- Konsekvensutredning med tilhørende rapporter 
- ROS-analyse  

5. Overordnede rammer og føringer  

Noen av de mest sentrale lover og forskrifter, rammer og planer som legger føringer for 
planarbeidet er følgende; 
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5.1 Nasjonale og regionale føringer  
- Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensingsforskriften) 
- Forskrift om konsekvensutredninger  
- Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 
- Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 
- Nasjonale miljømål  
- Nasjonale mål for vann og helse  
- Regional plan for Klimautfordringene i Nordland, 2011-2020 
- Regional plan for Nordland (Fylkesplan 2013-2025) kap. 8 Arealpolitikk i Nordland  
- Regional plan for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 
- Statlig planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning 

5.2 Kommunale føringer 
Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 

Kommunedelplan for energi og klima 2019-2022 

6. Antatte problemstillinger og utredningsbehov 

6.1 Generelt om konsekvensutredning  
Det skal utarbeides konsekvensutredning for deponiet. Tiltaket vurderes til å kunne ha 
vesentlige virkninger for samfunn og miljø. Forskrift om konsekvensutredning forteller at når 
det deponeres masser over 50 000 m3, så omfattes tiltaket av vedlegg II til forskriften. Dermed 
havner planen inn under bestemmelser og krav til planer og tiltak som skal 
konsekvensutredes, og der det kreves planprogram.  
 
Forskrift om konsekvensutredning stiller krav til at alle planer som kan få vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn, skal utredes for å synliggjøre konsekvensene av foreslåtte tiltak. 
Konsekvensutredningen har som hensikt å belyse hvilke virkninger planen kan forventes å ha 
for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen utarbeides på bakgrunn av fastsatt 
planprogram. Utredningen skal også ta for seg avbøtende tiltak for eventuelle negative 
konsekvenser som framkommer. Basert på de temavise vurderingene vil det bli gjort en 
sammenstilling og helhetsvurdering av planen og dens virkninger opp mot 0-alternativet 
(dagens situasjon), samt en anbefaling basert på dette.  

6.2 Tema for konsekvensutredning 
Planprogrammet tar for seg de ulike temaene som man på dette stadiet i planprosessen er 
kjent med, og som man mener må utredes nærmere i konsekvensutredningen. Tema som skal 
utredes er hentet fra Forskrift om konsekvensutredning, og etter innspill til forslag til 
planprogram fra Nordland fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning og 
Fylkesmannen i Nordland.  
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Tema  Vurdering 
Arkitektonisk og estetisk utforming, utrykk og kvalitet Ikke aktuell  
Barn og unges oppvekstsvilkår Ikke aktuell  
Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

Ikke aktuell  

Beredskaps- og ulykkesrisiko Tas inn i ROS-analyse 
Forurensning (utslipp til luft, klimagassutslipp, 
forurensning av vann og grunn, støy og støv) 

Konsekvensutredes 

Friluftsliv Redegjøres for i planbeskrivelsen 
Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser Konsekvensutredes 
Kjøreatkomst og avkjørsel Redegjøres for i planbeskrivelsen 
Kriminalitetsforebygging Ikke aktuell 
Kulturminner og kulturmiljø Redegjøres for i planbeskrivelsen 
Landskap Redegjøres for i planbeskrivelsen 
Nasjonalt og internasjonal fastsatte miljømål Redegjøres for i planbeskrivelsen 
Naturmangfold jf. naturmangfoldloven Konsekvensutredes 
Samisk natur- og kulturgrunnlag  Redegjøres for i planbeskrivelsen 
Sand- og grusforekomst (volum, mineraltype og 
kvalitet) 

Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Tilgjengeligheten for alle til uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

Ikke aktuell 

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Ikke aktuell  
Vannmiljø jf. Vannforskriften § 12 Konsekvensutredes 
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og fare for 
skred 

Konsekvensutredes 

Økosystemtjenester Redegjøres for i planbeskrivelsen 

 

6.3 Utredninger i forbindelse med tillatelse til deponering 
av ikke-forurensede masser 

Fra og med juli 202 må alle avfallsanlegg hvor det deponeres jord og steinmasser som ikke er 
forurenset, ha en tillatelse iht. avfallsforskriften kapittel 9. En tillatelse til deponi etter 
avfallsforskriftens kapittel 9 er omfattende, og krever ofte dyptgående utredninger blant annet 
knyttet til vannbalanse og håndtering av sigevann. Faktaark M-1243/2018 «Mellomlagring og 
sluttdeponering av jord og steinmasser som ikke er forurenset» utdyper kravene. På bakgrunn 
av endringer i avfallsforskriften § 9, er tiltaket søknadspliktig til Fylkesmannen, og det må 
søkes om tillatelse til deponering av ikke-forurensede masser før deponiet kan tas i bruk. I 
søknaden må det blant annet redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og 
håndtering av overvann. Disse utredningene skal gjennomføres i planarbeidet. 

Det vil også utarbeides bestemmelser som tilsier at deponiet ikke kan tas i bruk før det 
foreligger tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen. 
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6.4 Metodikk for konsekvensutredning  
I forskrift for konsekvensutredning § 17 sies det «Utredninger og feltundersøkelser skal følge 
anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse». Fauske 
kommune må benytte seg av innleid konsulent for å gjennomføre utredningene. 
Bestemmelsene om «relevant faglig kompetanse» innebærer således kun en oppfordring til 
oppdragsgiver om å forsikre seg om at de som blir valgt til å utføre utredningene har relevant 
faglig kompetanse. Faglig kompetanse er også en forutsetning for bruk av anerkjent metodikk.  

Oppdraget blir lagt ut på anbud i løpet av høsten 2020. Konsekvensutredningene skal 
utarbeides i tråd med det fastsatte planprogrammet jf. Forskriftens § 16. Utredningene skal 
normalt inngå i planbeskrivelsen, og det skal utarbeides et ikke-teknisk sammendrag av 
konsekvensutredningen.  

Temaene foreslås utredet på følgende måte: En beskrivelse av dagens situasjon, kartlegging 
og beskrivelse av virkningen tiltaket vil kunne få for hvert tema. Virkningene vektes etter 
områdets verdi og konsekvensgrad for hvert tema. Verdi- og konsekvensvurderingene 
sammenstilles i en tabell hvor det samlede vurderingen fremkommer. Det legges opp til en 
metode basert på Statens vegvesens standardmetodikk for en systematisk, samlet vurdering 
av temaet. Framgangsmåten er beskrevet i Håndbok V712 Konsekvensanalyse (Statens 
vegvesen, 2018).  

Konsekvensutredningens hovedhensikt er å avdekke tiltakets konsekvenser for miljø, samfunn 
og naturressurser. Sammenligningsgrunnlaget for konsekvensvurderingen er en forventet 
utvikling i henhold til 0-alternativet, det vil si dagens situasjon. Det foreligger verken private 
eller kommunale planer for området som gir grunn for å tro at området vil forandres 
nevneverdig fra i dag.  

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser: 
Verdi; påvirkning/omfang; og konsekvens.  

- Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdi uttrykt 
som tilstand, egenskaper eller utviklingstrekk for det aktuelle temaet i det området som 
prosjektet planlegges.  

- Tiltakets påvirkning – hvordan det samme området påvirkes som følge av et definert 
tiltak.  

- Virkningens konsekvens – fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om 
det berørte temaets verdi og omfanget av tiltakets påvirkning.  

For de fleste tema kvantifiseres verdien på en tredelt skala: Liten (eller lokal) verdi; middels 
(eller regional) verdi; stor (eller nasjonal verdi). Grunnlaget for å fastsette verdi er delvis 
skjønnsmessig, men der slik verdifastsettelse foreligger i skriftlige dokumenter, benyttes gjerne 
disse.  

Skalaen for den samlede vurderingen er gitt i en såkalt konsekvensvifte definert i Håndbok 
V712. I viften kommer det fram en konsekvensskala fra stor positiv til kritisk negativ 
konsekvens.  

Det er viktig å være klar over at den samlede konsekvensvurderingen, oppsummert i 
konsekvensviften, er gjort med utgangspunkt i området i sin helhet. Dersom konsekvensen 
vurderes til «lite til middels påvirkning» kan vurderingen allikevel skjule store konsekvenser for, 
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for eksempel, nærmeste naboer. Det forutsettes at den enkelte detaljsak ved slike 
konsekvenser håndteres, i direkte prosesser mellom tiltakshaver og den enkelte interessent.  

 

6.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med tiltaket må utredes. ROS-analysen baseres på 
godkjente beregningsverktøy i henhold til rundskriv fra DSB. Det skal utarbeides en 
risikomatrise. ROS-analysen vil inngå som en del av planbeskrivelsen.  

 

 



Fra: Liv S. Bjerkrem <LivSBjerkrem@hotmail.com> 
Sendt: fredag 8. mai 2020 15:35 
Til: Liss-Ane Simonsen 
Emne: Re: Svar på innspill til detaljreguleringsplan ved Ågifjellet 
 

Hei  

 

Takk for avklaringen. 

 

Hilsen 

Liv S. Bjerkrem 

 

Mob: 45851292 

 

 

8. mai 2020 kl. 13:40 skrev Liss-Ane Simonsen <liss-

ane.simonsen@fauske.kommune.no>: 

  
Hei.  
  

Reguleringsplanen vil ikke omfatte eiendom 1841/91/1. Eiendommen 91/1 
grenser mot 88/11, men vil ikke bli berørt av selve planen i og med at 
planavgrensningen kun omfatter selve deponiet og veien.  Se bilde nederst i 
e-posten, der planavgrensningen er den blåe stiplede linjen.  
  
Hvis du som grunneier vil ha en gjennomgang av grenser, så må du ta kontakt med 

oppmålingsingeniørene i kommunen for å få kartlagt grensepunktene: 
  

Oppmålingsingeniør Kjersti Neteland Fossheim 

Telefon: 75 60 40 58 

E-post: kjersti.fossheim@fauske.kommune.no 

Oppmålingsingeniør Svein Ove Hansen 

Telefon: 75 60 40 61 

E-post: svein.ove.hansen@fauske.kommune.no       
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Med vennlig hilsen  
  
Liss-Ane Simonsen 
Areal- og samfunnsplanlegger, FAUSKE KOMMUNE 
Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling 
  
+47 756 04 072  
liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no 
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Fra: DoNotReply@cms.custompublish.com <DoNotReply@cms.custompublish.com>  
Sendt: torsdag 7. mai 2020 11:41 
Til: Liss-Ane Simonsen <liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no> 
Emne: Svarskjema innspill plan - reply 2418137 

  

Melding om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram - 

detaljregulering for massedeponi ved Ågifjellet 

Skriv innspill her: Når det gjelder grense mellom 1881/88/11 som detalj reguleringen 

gjelder og min eiendom 1881/91/1 som ligger mot øst ønsker vi en ny 

gjennomgang av grensene mellom eiendommene. 

 

Vi kan ikke godta regulering som vil omfatter deler av eiendom 

1881/91/1. Vår eiendom skal holdes utenom regulering i denne 

forbindelse.  

Ditt navn Liv Sølvi Bjørkrem 

Din e-post 

adresse/adresse 

livsbjerkrem@hotmail.com  

183351 
 

Cat 501846 

Id 6308251 

Cpformid 16341 

 

 

https://www.fauske.kommune.no/?cat=501846&id=6308251  

Unique ID: 2418137 

Time: 2020-05-07 11:41:03 

IP: 193.214.*.* 

 
XML data is attached to this e-mail. 
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Deres dato: 05.05.2020 Anita Andreassen 

Deres ref.: 20/5693 

   

22959612/anan@nve.no 

1 

NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av 

planprogram - Detaljreguleringsplan for massedeponi ved Ågifjellet / 

Sjønståmoen - Fauske kommune 

Vi viser til varsel om planoppstart datert 05.05.2020. 

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

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

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdrag ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.  

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no. 

 NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:nve@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO 

20/2061 - 2 20/12407 20/5693 11.05.2020  

 

Uttalelse vedrørende høring - detaljregulering - Massedeponi ved 

Ågifjellet/Sjønståmoen, Gbnr 88/11, Fauske kommune.  
 
Vi viser til deres brev av 07.05.2020. 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til tiltaket. 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda i følge kml. § 
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 

 
 
 
Varrudagáj/Med hilsen 
 
 
 
Andreas Stångberg Sidsel Bakke 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi / seniorrådgiver 
 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:    
Fauske Kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 
Kopiija / Kopi til:    
Nordland fylkeskommune  8048 BODØ 

 

   

 

Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Ássjegiehtadalle/ 

saksbehandler 

Sidsel Bakke 

Tel: +47 78 47 41 79 

mailto:samediggi@samediggi.no


 

Vår dato:  28.05.2020 

Vår referanse:  

JournalpostId: 

20/9176- 3   

20/70829 

Deres dato:  05.05.2020 

Deres 

referanse:  

20/5693 

Org.nr: 964 982 953 
 

Adresse Postmottak Tlf.:  75 65 00 00  Transport og infrastruktur 

 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Forvaltning 

 8048 Bodø   Toril Barthel 

    Tlf: 75 65 52 25 

Besøksadresse    

 

Fauske Kommune 

Liss-Ane Simonsen 

Postboks 93 

 

8201 FAUSKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Innspill til varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram - 

detaljregulering for massedeponi ved Ågifjellet i Fauske kommune   
 

Vi viser til brev fra Fauske kommune med varsel om oppstart planarbeid og høring av planprogram 

for massedeponi ved Ågifjellet, eiendom gnr./bnr. 88/11. Området som skal reguleres, er avsatt til 

fremtidig massedeponi i kommuneplanens arealdel for Fauske. Detaljreguleringen er i tråd med 

overordnet plan. Området er tidligere brukt til masseuttak. Det planlegges deponi av rene og 

naturlige masser, med Fauske kommune som tiltakshaver. Omfanget av tiltaket utløser krav til 

planprogram og KU i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger. 

 

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

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 

innspill.   

 

Merknader 

Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kap. 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 

arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet.  

 

Vannmiljø 

Det er positivt at kommunen har tenkt til å konsekvensutrede tiltakets påvirkning på vannmiljø som 

kan bli berørt. I planområdet går det en bekk som renner ut i Sjønståelva. Deler av Sjønståelva har 

en anadrom strekning. For å ivareta laksen og den gode økologiske tilstanden er det høyst 

relevant å utrede hvordan et eventuelt masseuttak vil kunne påvirke vannmiljøet i Sjønståelva.  

 

Gjennom regional plan for vannforvaltning i henhold til EUs vannforskrift, er det vedtatt miljømål for 

vannforekomstene i planområdet. Det generelle miljømålet er at alle vannforekomster skal ha god 

økologisk tilstand innen 2021. Vi ber kommunen hente inn og ta hensyn til informasjon om risiko- 

og påvirkningsanalyse for vannforekomster som kan bli berørt av planleggingen. Informasjon om 

vannforekomster finnes på vann-nett portal. For mer informasjon om den regionale planen, 

vannområdene i fylket og videre veiledning, viser vi til vannportalens regionale side.   

 

 

 

 

https://www.nfk.no/_f/p34/i464c63a3-349d-4a28-a47e-cc086828280f/arealpolitiske-retningslinjer.pdf
https://vann-nett.no/portal/
http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/
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Friluftsliv og landskap 

I nærheten av planområdet er det et svært viktig friluftsområde. I tillegg er det hus og hytter i 

nærheten av planområdet. Det er viktig at friluftsområdet og miljøene rundt ikke forringes i større 

grad av støv, støy og landskapsinngrep.   

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Vi gjør oppmerksom på at Sulitjelmavegen (fv. 830) er et forskriftsfredet kulturminne, med 

kulturminne-id 128887 i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Eventuelle inngrep i 

kulturminnet kan bare skje etter at det er gitt dispensasjon fra kulturminneloven. Det er Nordland 

fylkeskommune som er dispensasjonsmyndighet. 

 

Planene ser ellers ikke ut til å berøre verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert 

forvaltningsansvar for. Vi har foreløpig ikke andre kulturminnefaglige merknader til planarbeidet og 

vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger. 

 

Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen vurdering fra Sametinget. 

 

Rammer for planarbeidet 

I tillegg til nevnte nasjonale og regionale føringer vil det være hensiktsmessig å se på Nasjonale 

forventinger til regional og kommunal planlegging, Regional plan for vannregion Nordland og Jan 

Mayen 2016-2021 og Regional plan - Klimautfordringene i Nordland, 2011-2020.  

 

Veiledning 

Konsekvensutredning 

Vi ber kommunen om å tydeliggjøre hvilken metodikk som vil bli anvendt for konsekvens-

utredningene. Det finnes veiledere til konsekvensutredning på regjeringen.no og Statens vegvesen 

har utarbeidet en håndbok. Planområdet ligger i et terreng som kan bli utsatt for skred. Fare for 

skred bør derfor utredes nærmere. Konsekvensutredning av mulig forurensning bør også 

inneholde støv siden planområdet ligger i nærheten av vei.  

 

Planprosess 

I nærheten av planområdet er det registrert reinbeite og flyttelei. Det blir viktig å ha en god dialog 

og medvirkning med reindriften som berørt part, for å ivareta deres interesser.  

 

Digital plandialog  

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av 

planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 

planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 

bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi 

ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder 

til plannordland@kartverket.no.  

 

Generelle bemerkninger 

• Fylkeskommunen forventer at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for 

samfunns- og arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger.  

• Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 

klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative 

energikilder bør alltid vurderes.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/ku/veiledning-om-konsekvensutredninger/id2437717/
https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1273191?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
mailto:plannordland@kartverket.no
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• Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 

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

• Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 

skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

• Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som 

sikrer god vannkvalitet.  

 

 

Veg 

På side 12 i forslag til planprogram, er det listet opp tema som skal utredes i KU. Noen av temaene 

i tabellen, som ikke vurderes som aktuelle i konsekvensutredningen, vil belyses i planbeskrivelsen. 

Vi forventer at tema kjøreatkomst og avkjørsel med fv. 830 blir omtalt i planbeskrivelsen, og at det 

vurderes eventuelle behov for tiltak på vegene der transport skal foregå. Avkjørselens utforming og 

siktforhold må vurderes med tanke på kjøring med store kjøretøy som skal brukes i planlagt 

massetransport. 

 

Atkomst til massedeponiet skal skje via eksisterende avkjørsel med fv. 830 og avkjørselen inngår i 

varslet planområde. Avkjørselen må reguleres slik at den er i henhold til vegnormalen, vi viser til 

Statens vegvesens håndbok N100. Avkjørselen må reguleres som offentlig kjøreveg og areal til 

skråningsutslag og grøfter, utenom kjørearealet reguleres til offentlig annen veggrunn, tekniske 

anlegg. Geometriske krav, både horisontalt og vertikalt og drenering må oppfylles. 

 

Fartsgrensen forbi planområdet er 80 km/t, trafikkmengde ca. ÅDT 1300 kjøretøy (år 2019) med    

9 % tunge kjt., i henhold til vegkart.no. Hensynssone frisikt i krysset må reguleres med 6m x 126m 

(=stoppsikt 105m x 1,2). Det må tas inn en reguleringsbestemmelse knyttet til hensynssone frisikt:  

Det tillates ikke sikthindrende elementer høyere enn 0.5 meter over vegbanen. 

 

Siden fv. 830 er et forskriftsfredet kulturminne, må det søkes til Nordland fylkeskommune om 

dispensasjon fra kulturminneloven for planlagte tiltak på vegen. Vi ber også om at vegeier blir 

informert før eventuelle godkjente tiltak på/inntil fylkesvegen blir iverksatt. 

 

   

Kontakter: 

Tema Navn Tlf. 

Øvrig Silje C. Wästlund 75 65 00 29 / 47 83 49 42 

Kulturminner  Martinus Hauglid 75 65 05 26 

Veg Toril Barthel 75 65 52 25 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ivar Magne Heggli 

prosjektleder 

       Toril Barthel 

       senioringeniør veg 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske Kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 

Kopi til:    

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 

 
 



 
 

 
 
   

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 FAUSKE 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  17.06.2020 
Vår ref:  20/02060-2 
Deres ref:     

 

Uttalelse til varsel om oppstart og offentlig ettersyn av 
planprogram - detaljregulering for massedeponi ved Ågifjellet i 
Fauske kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 5. mai 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Forvaltning av ikke-fornybare ressurser 
Bærekraftig forvaltning av mineralressurser innebærer å sikre tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster for fremtiden og kommende generasjoner. I dette ligger det at 
kommunen så langt det er mulig, bør unngå å båndlegge registrerte mineralressurser 
gjennom arealbruk som bygger ned forekomster, eller legger andre begrensninger for 
framtidig utnytting av ressursene. En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs 
som kun kan tas ut der den naturlig forekommer. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for massedeponi for rene (ikke-
forurensede) masser. Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig 
massedeponi. Tiltaket krever konsekvensutredning. 
 
Uttalelse fra DMF 
I følge Norges geologiske undersøkelse ligger området innenfor en registrert 
forekomst av sand og grus av lokal betydning1. Forekomsten er en breelvavsetning, og 
har sammenhengende utbredelse fra Sjønståelvas utløp og videre sørover på østsiden 

                                                           
 
1 Forekomst Sjønstå: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=83800 

Ladebekken 50 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 

http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=83800


 

 

 

2 

av elva over Trolldalen og til Kallmo. Det er tidligere tatt ut masser i planområdet. 
 
Utredning av mineralressurser 
DMF minner om at mineralressurser er et eget utredningstema jf. Forskrift om 
konsekvensutredninger (2017), § 21 Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og 
vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
 
DMF forventer at planbeskrivelsen gjør rede for den registrerte sand- og 
grusforekomsten (volum, mineraltype og kvalitet), og at konsekvensutredningen 
behandler hvilke konsekvenser deponering vil ha for utnyttelse av forekomsten på kort 
og lengre sikt. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 

 
 
 

Mottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

  

                                 

 
 

http://www.dirmin.no/
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Innspill til varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram- 
detaljregulering for massedeponi ved Ågifjellet i Fauske kommune 

Vi viser til brev datert 05. 05.2020 med varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram - 
detaljregulering for massedeponi ved Ågifjellet i Fauske kommune. Det var etter det vi kan se meldt 
oppstart av områderegulering for planområdet i juli 2019, men uten forslag til planprogram. 
 
Det fremgår av meldingen at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for massedeponi for 
rene (ikke-forurensede) masser. Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig 
massedeponi. Tiltaket krever konsekvensutredning med planprogram grunnet deponiets planlagte 
omfang og størrelse. 
 
Miljøfaglig uttalelse 
Fykemannen viser til innspill varsel om oppstart av områderegulering for massedeponi ved Sjønstå 
og i Trolldalen datert 03.09.2019. 
 
Her påpekte vi at overskuddsmasser som ikke kan gjenvinnes eller nyttiggjøres slik at de erstatter 
masser som ellers ville blitt brukt, er å anse som avfall jf forurensningsloven § 27. Massene må 
bringes til lovlig avfallsanlegg, jf. forurensningsloven § 32. Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller 
gjøre unntak fra kravet ved enkeltvedtak på nærmere fastsatte vilkår. 
 
Fylkesmannen kan likevel gi tillatelse etter forurensningsloven §§ 11 og 16 til å etablere deponi for 
ikke-forurensede masser. Deponering av ikke-forurenset jord er ikke omfattet av virkeområdet til 
avfallsforskriften Kapittel 9. Deponering av avfall, jf forskriften § 2, 3. ledd b). Dette innebærer at det 
kan stilles andre krav til deponiet enn de som fremkommer av vedlegg 1 til avfallsforskriften kapittel 
9, bl.a. gjelder dette krav til dobbel bunntetting.  
 
Miljødirektoratet har senere kommet frem til at dagens unntak i avfallsforskriften kap.9, § 9-2 for 
deponering av ikke forurenset jord, sannsynligvis må fjernes for å være i samsvar med 
deponidirektivet fra EU. Dette vil innebære endringer i avfallsforskriften kapittel 9. Endringen vil 
medføre at fom. juli 2020, må avfallsanlegg hvor det deponeres jord og steinmasser som ikke er 
forurenset, ha en tillatelse iht. avfallsforskriften kap.9.  
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En tillatelse til deponi etter avfallsforskriften kapittel 9 er omfattende og krever i forbindelse med 
søknadsprosessen ofte dyptgående utredninger bl.a. knyttet til vannbalanse og håndtering av 
sigevann.  
 
Kapittel 9 gjelder også deponi for inerte masser og har lempeligere vilkår enn ordinære 
avfallsdeponier. Det likevel slik at de riste- og kolonnetester som legges til grunn for at masser kan 
karakteriseres som inerte ofte viser at antatt rene masser likevel ikke kan karakteriseres som inerte. 
 
Så langt viser vi til Faktaark M-1243/2018 Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser 
som ikke er forurenset som redegjør for kravene forurensningsloven stiller til mellomlagring og 
sluttdisponering av overskuddsmasser i form av jord- og steinmasser som ikke er forurenset.  
 
Kommunen må søke Fylkesmannen om tillatelse til deponi for ikke forurensede masser. I søknaden 
må det bla. redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og håndtering av overvann.  
 
Fylkesmannen anser det som hensiktsmessig at kommunen også tar inn bestemmelser til 
reguleringsplanen som setter krav til mottakskontroll og håndtering av avrenning/sigevann. 
 
Vi ber om at det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at deponiet ikke kan tas i bruk før det 
foreligger tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen. 
 
 
Digitaliserte plankart 
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og bedre 
kvalitetssikring for bedre arealplaner»). 
 
Samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Fylkesmannen har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at 
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om 
arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. 
Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Sten D. Bruaas 
senioringeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1243/M1243.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1243/M1243.pdf
mailto:plannordland@kartverket.no
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/
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Oppstart av planarbeid - planprogram til høring og offentlig ettersyn - 
kommunedelplan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-12 og 11-13 vedtas planoppstart for kommunedelplan 
for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulijtlema, og planprogrammet legges ut til høring og 
offentlig ettersyn i seks uker.  

 
Vedlegg: 
31.08.2020 Forslag til planprogram - kommunedelplan for de gruveindustrielle 

kulturminnene i Sulitjelma 
1450940 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune vedtok 7. november 2019 kulturminneplan for de gruveindustrielle kulturminnene i 
Sulitjelma. Planprosessen startet i 2017 og planen var ute til høring og offentlig ettersyn på vårparten og 
tidlig sommer i 2018. Planen sto i bero fra 2018 til 2019. 
 
Nåværende plan er ikke fullstendig, men danner et godt og viktig kunnskapsgrunnlag for videre arbeid. 
Det gjenstår å få vedtatt planbestemmelser og hensynssoner som ivaretar kulturminnene, i tillegg til å 
integrere tilstandsregistreringen Nordland fylkeskommune har gjort – inn i planen. Fauske kommune 
ønsker derfor å varsle planoppstart for komplettering av planen, med planprogram til høring og offentlig 
ettersyn høsten 2020, slik at analyse- og utredningsarbeidet kan starte for fullt tidlig i 2021. Oppstart av 
planprosess i 2020/2021 er i tråd med forslag til kommunal planstrategi, som legges fram for politisk 
behandling samtidig som dette planprogram.  
 
Saksopplysninger: 
Gjennom Riksantikvarens prosjekt «Kulturminner i kommunen» mottok Fauske kommune støtte til å 
utarbeide en kulturminneplan. Målet var å styrke kompetansen om kulturminne i kommunene og få 
bedre oversikt over verneverdige kulturminner. Det ble i 2019 vedtatt kommunedelplan for de 
gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma. På grunn av kapasitetsmangel administrativt, inneholder 
ikke vedtatt plan verken planbestemmelser eller hensynssoner.  
 
I 2019 hadde planen stått i bero i over et år, og det var ønskelig å få planen vedtatt for å forsøke å sikre 
en komplettering på sikt. Kommunedelplanen må videreutvikles, slik at den går fra en tematisk til en 
arealmessig kommunedelplan som ivaretar kulturminnene, og gir en forutsigbarhet for framtidig 
bevaring, restaurering og utbygging.  
 
Denne revideringen og kompletteringen har som mål å ferdigstille det påbegynte arbeidet med de 
gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjlema. Ferdigstilling av Sulitjelma-delen av kulturminnene i Fauske 
kommune er førsteprioritet, før det  på sikt kan påbegynnes kartlegging av kulturminner i hele 
kommunen.  
 



Saksbehandlers vurdering: 
Selve hensikten med planen er å synliggjøre og tilgjengeliggjøre kulturminner og kulturarv, og bidra til at 
vår lokale historie blir gjort levende for innbyggerne.   
 
Målet for planarbeidet er å ferdigstille den allerede påbegynte kulturminneplanen som ble vedtatt i 
2019. For å få ferdigstilt planen, åpnes det ikke opp for å utvide allerede satt planavgrensning (både 
geografisk og tematisk) fra forrige planprosess.  
 
Denne kulturminneplanen fokuserer på fysiske kulturminner etter gruvevirksomheten og 
bergverksindustrien i Sulitjelma. Denne virksomheten preget store områder i fjellene omkring 
Sulitjelma tettsted og langs transportårene mellom Sulitjelma og utskiping av produkter fra 
gruvevirksomheten på Finneid ved Fauske. Ikke-materielle kulturminner fra denne perioden er også 
viktige for å forstå Sulitjelma-samfunnet og den betydningen og innvirkningen Sulitjelma hadde på 
utformingen av det moderne industrisamfunnet. 
 
Kulturminnet Sulitjelma dokumenteres i planen gjennom 4 deltema: 

1. Gruveindustrien og teknologiutviklingen 
2. Transportutviklingen – hvordan man løste og utviklet – transportutfordringen 
3. Administrasjon og bedriftshistorie 
4. Arbeidersamfunnet og arbeiderbevegelsen 

 

I kulturminneplanen vil utvalgte kulturmiljø og objekter som er utsatte på grunn av annen virksomhet 
eller forfall bli høyt prioritert. Kulturminner som «freder seg selv» eller som allerede er fredet eller 
vernet, vil bli lavere prioritert. 
 
Denne kulturminneplanen fokuserer ikke kulturminner knyttet til samisk kultur og gårdsdriften i 
området. Selv om det er klare relasjoner mellom gruvedriften, samisk kultur og gårdsdriften i området, 
faller samisk kultur og kulturmiljø knyttet til gårdsdriften utenfor fokus for denne kulturminneplanen. 
Dette vil bli aktuelt å innlemme i en senere revisjon av planen 
 
Det viktigste i planprosessen vil være å lage konkrete hensynssoner og planbestemmelser som bevarer 
allerede kartlagte kulturminner. Gjennom planprosessen må handlingsdelen revideres og konkretiseres. 
Det skal lages prioriteringsliste, som må gjenspeile kommunens økonomiske situasjon.  
 
Med andre ord vil planprosessen handle om å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget som allerede 
eksisterer, og se til at Fauske kommune får en god kulturminneplan som kan brukes av private aktører 
som grunnlag for å søke midler for å ivareta forfallet bygningsmasse som enten er fredet eller vernet. 
Nordland fylkeskommune har gjort en tilstandsvurdering av ca. 50 bygninger. Denne vurderingene må 
innlemmes i revideringen av kommunedelplanen.  
 
Innspillene som kom gjennom høringen i 2018, og som ikke ble tatt med i planvedtaket – vil vurderes på 
nytt i denne planprosessen.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Forord 

Fauske kommune vedtok 7. november 2019 kulturminneplan for de gruveindustrielle 

kulturminnene i Sulitjelma. Planprosessen startet i 2017 og planen var ute til høring og offentlig 

ettersyn på vårparten og tidlig sommer i 2018. Planen sto i bero fra 2018 til 2019. 

 

Nåværende plan er ikke fullstendig, men danner et godt og viktig kunnskapsgrunnlag for videre 

arbeid. Det gjenstår å få vedtatt planbestemmelser og hensynssoner som ivaretar 

kulturminnene, i tillegg til å integrere tilstandsregistreringen Nordland fylkeskommune har gjort 

– inn i planen. Fauske kommune ønsker derfor å varsle planoppstart for komplettering av 

planen, med planprogram til høring og offentlig ettersyn høsten 2020, slik at analyse- og 

utredningsarbeidet kan starte for fullt tidlig i 2021. Oppstart av planprosess i 2020/2021 er i 

tråd med forslag til kommunal planstrategi, som legges fram for politisk behandling samtidig 

som dette planprogram. 
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1. Bakgrunn for planarbeidet  

Gjennom Riksantikvarens prosjekt «Kulturminner i kommunen» (KIK) mottok Fauske 

kommune støtte til å utarbeide en kulturminneplan. Målet var å styrke kompetansen om 

kulturminne i kommunene og få bedre oversikt over verneverdige kulturminner. Det ble i 2019 

vedtatt kommunedelplan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma. På grunn av 

kapasitetsmangel administrativt, inneholder ikke vedtatt plan verken planbestemmelser eller 

hensynssoner. På daværende tidspunkt hadde planen stått i bero ett år, og det var ønskelig å 

få planen vedtatt for å forsøke å sikre en komplettering på sikt. Kommunedelplanen må 

videreutvikles, slik at den også inkluderer planbestemmelser og hensynssoner, og går fra en 

tematisk til en arealmessig kommunedelplan som ivaretar kulturminnene, og gir en 

forutsigbarhet for framtidig bevaring, restaurering og utbygging.  

Denne revideringen og kompletteringen har som mål å ferdigstille det påbegynte arbeidet med 

de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjlema. Ferdigstilling av Sulitjelma-delen av 

kulturminnene i Fauske kommune er førsteprioritet, før det på sikt kan påbegynnes kartlegging 

av kulturminner i hele kommunen.  

2. Hva er et planprogram?  

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram for 

kommunedelplaner:  

§ 4-1.Planprogram  

        For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart 

utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Kongen kan ved zforskrift gjøre 

unntak fra kravet om planprogram for reguleringsplaner.  

       Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med 

frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli 

særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.  

      Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt 

samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av 

planmyndigheten.  

    Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram 

vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal 
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dette framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram. Dersom planen kan få vesentlige 

miljøvirkninger i en annen stat, skal planmyndigheten sende forslag til program for 

planarbeidet til berørte myndigheter i denne staten til uttalelse. 

 

Et planprogram kalles ofte «en plan for planen», og skal sammenfatte planarbeidet som skal 

utføres. Planprogrammet skal utarbeides i tråd med både Plan- og bygningsloven og skal 

redegjøre for aktuelle problemstillinger. Formålet med planprogrammet er å sikre en 

oversiktlig, forutsigbar og effektiv planprosess som legger til rette for god medvirkning fra 

myndigheter, grunneiere og andre berørte. Planprogrammet skal legges ut på høring samtidig 

som det varsles planoppstart, og planen skal utarbeides i tråd med det fastsatte 

planprogrammet. 

Figuren nedenfor gir en oversikt over hvordan den formelle planprosessen skal foregå. 

Erfaring viser at det kan bli endringer i prosessen underveis, for eksempel dersom det kommer 

merknader til planen som fører til at den må ut på ekstra høringsrunder. 

 

Figur 1: Framstilling av planprosess etter plan- og bygningsloven 
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3. Om planforslaget som skal utarbeides  

3.1 Mål og hensikt for planarbeidet 
Selve hensikten med planen er å synliggjøre og tilgjengeliggjøre kulturminner og kulturarv, og 

bidra til at vår lokale historie blir gjort levende for innbyggerne.   

Målet for planarbeidet er å ferdigstille den allerede påbegynte kulturminneplanen som ble 

vedtatt i 2019. For å få ferdigstilt planen, åpnes det ikke opp for å utvide allerede satt 

planavgrensning (både geografisk og tematisk). Det viktigste vil være å lage konkrete 

hensynssoner og planbestemmelser som bevarer allerede kartlagte kulturminner. Gjennom 

planprosessen må handlingsdelen revideres og konkretiseres. Det skal lages prioriteringsliste, 

som må gjenspeile kommunens økonomiske situasjon.  

Med andre ord vil planprosessen handle om å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget som allerede 

eksisterer, og se til at Fauske kommune får en god kulturminneplan som kan brukes av private 

aktører som grunnlag for å søke midler for å ivareta forfallet bygningsmasse som enten er 

fredet eller vernet. Nordland fylkeskommune har gjort en tilstandsvurdering av ca. 50 

bygninger. Denne vurderingene må innlemmes i revideringen av kommunedelplanen.  

Innspillene som kom gjennom høringen i 2018, og som ikke ble tatt med i planvedtaket – vil 

vurderes på nytt i denne planprosessen.  

3.2 Valg av planform  
Ved utarbeiding av kulturminneplaner kan kommunene velge to ulike planformer; temaplan og 

kulturminneplan. Planformen Fauske kommune har valgt er kommunedelplan. Denne 

plantypen følger de samme saksbehandlingsreglene som ved utarbeiding av kommuneplan. 

Hovedforskjellen ved plantypene er at temaplaner er veiledende, men kommunedelplaner kan 

gjøres juridisk bindende i form av planbestemmelser og hensynssoner. 

I kommunedelplanen kan utvalgte kulturminner og kulturmiljø vernes gjennom bruk av 

hensynssoner jf. Plan- og bygnngsloven § 11-8. Det kan gis om begrensninger av virksomhet 

og vilkår for tiltak for å ivareta interessen i sonen. Bestemmelser til denne sonen kan fastsette 

at flere eiendommer i et område skal undergis felles planlegging, og at det skal brukes 

særskilte gjennomføringsvirkemidler. 

Kommunedelplanen skal ha en handlingsdel, som skal gi grunnlag for prioriteringer. 

Kulturminneplanen skal innarbeides i kommuneplanen ved første revisjon.  
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3.3 Planavgrensning 
Denne kulturminneplanen fokuserer på fysiske kulturminner etter gruvevirksomheten og 

bergverksindustrien i Sulitjelma. Denne virksomheten preget store områder i fjellene omkring 

Sulitjelma tettsted og langs transportårene mellom Sulitjelma og utskiping av produkter fra 

gruvevirksomheten på Finneid ved Fauske. Ikke-materielle kulturminner fra denne perioden er 

også viktige for å forstå Sulitjelma-samfunnet og den betydningen og innvirkningen Sulitjelma 

hadde på utformingen av det moderne industrisamfunnet. 

Dette er kulturminner i form av;  

 Organisasjonsutvikling –i første rekke betydningen for utviklingen av 

Arbeiderbevegelsen.  

 Viktige innovasjoner og teknologiutvikling. 

 

Denne kulturminneplanen fokuserer ikke kulturminner knyttet til samisk kultur og gårdsdriften i 

området. Selv om det er klare relasjoner mellom gruvedriften, samisk kultur og gårdsdriften i 

området, faller samisk kultur og kulturmiljø knyttet til gårdsdriften utenfor fokus for denne 

kulturminneplanen. Dette vil bli aktuelt å innlemme i en senere revisjon av planen.  

3.4 Definisjoner  
Et kulturminne kan fredes etter lov om kulturminner  

 Kulturminner eldre enn reformasjonen (1537) er automatisk fredet etter 

Kulturminnelovens § 4 

 Automatisk fredning gjelder også stående byggverk eldre enn 1650 (Kulturminnelovens 

§ 4) 

 Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet(Kulturminnelovens § 4) 

 Skipsvrak eldre enn 100 år er vernet, og dersom ingen eier kjennes, er slike skipsvrak 

automatisk statens eiendom (kulturminnelovens §14) 

 Faste anlegg yngre enn 1537 og fartstøyer kan fredes gjennom enkeltvedtak etter 

kulturminnelovens § 15 og 14 

 Byggverk og anlegg i statens eie og kulturmiljøer kan fredes ved forskrift (hhv 

kulturminnelovens §§22a og 20). Forskriftsfredning innebærer normalt en forenklet 

prosedyre i forhold til fredning ved enkelttiltak. 

 

Et kulturminne kan vernes etter andre lover (plan- og bygningsloven PBL). 

Hensynssoner (PBL § 11-8 pkt c) 
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 I hensynssoner kan det gis bestemmelser og retningslinjer. Bestemmelser er juridisk 

bindende. Retningslinjer er politiske uttrykk for hvordan planmyndigheten (kommunen) 

ønsker å ivareta kulturminnet. 

 Bruk av hensynssoner og bestemmelser 

 

Det skilles med andre ord mellom vern av kulturminner gjennom plan- og bygningsloven, og 

fredning gjennom kulturminneloven.  

3.5 Dagens plan 

3.5.1 Valg av tema  
Kulturminnet Sulitjelma dokumenteres i planen gjennom 4 deltema: 

1. Gruveindustrien og teknologiutviklingen 

2. Transportutviklingen – hvordan man løste og utviklet – transportutfordringen 

3. Administrasjon og bedriftshistorie 

4. Arbeidersamfunnet og arbeiderbevegelsen 

 

I kulturminneplanen vil utvalgte kulturmiljø og objekter som er utsatte på grunn av annen 

virksomhet eller forfall bli høyt prioritert. Kulturminner som «freder seg selv» eller som allerede 

er fredet eller vernet, vil bli lavere prioritert. 

3.5.2  Visjon og målsetting 
Visjon: Kulturminnene fra gruvedriften i Sulitjelma forteller en viktig historie om utviklingen av 

det moderne Norge, og må derfor gjøres kjente og ivaretas. 

Mål: Kulturminner i Sulitjelma skal vernes og utvikles gjennom et «vern gjennom bruk». 

3.5.3 Strategier 
For å oppnå målet, ble det valgt fire strategier: 

1. Kulturminner og miljøer kan vernes gjennom bruk av Plan- og bygningslovens 

«hensynssoner» - eventuelt med reguleringsplaner i tillegg 

2. Kulturminner kan fredes gjennom bruk av kulturminneloven. 

3. Kulturminner kan bevares gjennom utvikling: gjennom tilstandsvurdering, istandsetting, 

bruk, informasjon mv. 

4. Kulturminneplanens tiltak finansieres gjennom etablering av en finansieringsordning for 

istandsetting og utvikling av kulturminner i Sulitjelma. 

Disse strategiene forankrer handlingene i planens handlingsdel opp mot målsettingen. 

Strategier blir derfor de veivalg som må tas for å oppnå målet, og handlingene blir det som må 

gjøres for å gjennomføre veivalgene. 
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3.5.4 Handlingsdel 
I handlingsdelen knyttes det konkrete handlinger til de strategier som er valgt for 

måloppnåelse. Et viktig element for måloppnåelse er at kulturminnet Sulitjelma oppnår en 

større forståelse og anerkjennelse som et kulturminne av nasjonal verdi. Kulturminnet 

Sulitjelma ivaretas i dag alt vesentlig av private eierinteresser. Det er private hus- og 

grunneiere som - basert på idealisme og interesse og ved hjelp av egen innsats og egne 

midler - ivaretar dette nasjonale kulturminnet. De vesentlige her er at kulturminnene har en 

funksjon – enten som bolig eller fritidsbolig og at eierne har midler og er interessert i å holde 

kulturminnet ved like I et perspektiv fram mot år 2030, vil de viktigste utviklingsmotorene i 

Sulitjelma være basert på disse mulighetene; 

 Kraftproduksjon 

 Reiseliv / turisme / fjellturisme 

 Gjenåpning av gruvedrift i Sulitjelma 

 Private eierinteresser 

Handlinger 

 Det bør etableres et eget prosjekt som har sin oppgave å iverksette denne 

kulturminneplanen og strategiplanen knyttet til museumsområdet i Fagerli. Dette bør 

initieres av et møte med Nordlandsmuseet, Nordland fylkeskommune, Fauske 

kommune og interessenter knyttet til utviklingsmotorene nevnt foran. 

 Det bør etableres en finansieringsordning for kulturminner i Sulitjelma der det ikke kan 

forventes at private interesser ivaretar «vern gjennom bruk». Denne 

finansieringsordningen bør etableres av Statlige programmer, Fylkeskommunen, 

Fauske kommune og Nordlandsmuseet. 

 Initiere og Iverksette et arbeid for å implementere Sulitjelma i Riksantikvarens 

bevaringsprogram for «tekniske og industrielle kulturminner» fra og med 2020. 

 Ta nødvendige beslutninger om hva som bør saneres / ryddes / fjernes i Finneid – 

Sulitjelma, og sørge for at dette blir iverksatt 

 Det bør nedsettes en egen organisasjon som ivaretar dette arbeidet. Denne 

organisasjonen bør forankres i Fauske kommune, men ha representanter fra; 

- Nordland fylkeskommune 

- Nordlandsmuseet 

- Brukerinteresser i Sulitjelma. 

Parallelt med utvikling av denne planen, har Nordland fylkeskommune gjennomført en 

tilstandsvurdering av utvalgte bygninger / kulturmiljø som framgår av denne planen. Denne 
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tilstandsvurderingen samt denne planen legges til grunn for videre arbeid med å ivareta 

kulturminner i Sulitjelma knyttet til gruvedriften. Siden oppstarten av kulturminneplanen, er tre 

bygninger aktuelle i kulturminnesammenheng - blitt helt eller delvis ødelagt i Sulitjelma:  

- Festiviteten på Jakobsbakken (delvis ødelagt av snø - våren 2017) 

- Lossehuset på Finneid (stormen Ylva – november 2017) 

- Direksjonsvillaen i Furulund (brann 6. februar 2018 

4. Planer, pågående prosesser og dokumenter 

med betydning for planarbeidet  

Noen av de mest sentrale lover og forskrifter, rammer og planer som legger føringer for 

planarbeidet er følgende; 

4.1 Nasjonale og regionale føringer  

Forskrift om begrensnning av forurensning (Forurensingsforskriften) 

Forskrift om konsekvensutredninger  

Kulturminneloven  

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

Lov om kulturminner (kulturminneloven) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 

Nasjonale miljømål  

Nasjonale mål for vann og helse  

Regional plan for Nordland (Fylkesplan 2013-2025) 

Statlig planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning 

Vannforskriften  

4.1.1 Lovgrunnlag og føringer på kulturminneområdet  
Følgende lover er styrende for oppfølging av kulturminner: 

- Lov 1978-06-09 nr. 50: Lov om kulturminner («kulturminneloven») 

- Lov 2007-06-29 nr. 89: Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomheter 

(«kulturloven») 

- Lov 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling («plan- og 

bygningsloven»)  

- St.meld.nr. 16 (2004-2005): Leve med kulturminner 
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- Riksantikvaren: Veileder om Kulturminner i kommunen (Kulturminneplan), Håndbok for 

lokal registrering. 

4.1.2 Riksantikvarens målsetninger 
Alle har et felles ansvar for å ta vare på kulturminner, kulturmiljøer og landskap for kommende 

generasjoner. Den offentlige forvaltningen har et særskilt ansvar for å sikre at de nasjonale 

målene for kulturminneforvaltningen oppfylles.   

Regjeringen har forventninger om at kommunene registrerer og verdisetter kulturminner og 

kulturmiljøer som har lokal verdi, og innarbeider disse i planer etter plan- og bygningsloven. 

Fylkeskommunene bistår med veiledning. En kommunedelplan for kulturminner vil være et 

godt verktøy og gi et solid grunnlag for arbeidet.  

Riksantikvaren har som mål at alle kommuner skal ha en kulturminneplan innen 2020. 

Riksantikvaren bidrar med rådgivning og økonomiske midler, og Fauske kommune har tidligere 

mottatt økonomisk støtte for å utarbeide nåværende plan.  

4.2 Kommunale planer  
Følgende kommunale planer legges til grunn for Kulturminneplan for Sulitjelma-området: 

 Reguleringsplan for Jakobsbakken (2012) 

 Områdereguleringsplan for Ny drift i Sulitjelma gruver (2016) 

 Kommuneplanens arealdel (2015-2027) for Fauske kommune  

 Områdereguleringsplan for Sulitjelma gruver. Planident 2015001. Relevant her er 

fagrapportene «Kulturminner og kulturmiljø», «Friluftsliv og nærmiljø» og 

«Samfunnsmessige forhold». Norconsult 2015. Vedtatt i Fauske kommunestyre 

29.09.2016 

 Utarbeiding av ny kommuneplanens samfunnsdel for Fauske kommune 

4.3 Kunnskapsgrunnlag og viktige 
bakgrunnsdokumenter 

 Norsk arkitektmuseum. Rapport fra en registrering i Sulitjelma (1981) 

 Thor Bjerke: Sulitjemabanen. Norsk Jernbaneklubb 1983. 

 Turistplan Sulitjelma. Horwath & Horwath Norge AS (oktober 1985) 

 Fauske kommune. Forslag til bygningsvedtekter og verneplan for Sulitjelma-området. 

Enerhaugen Arkitektkontor AS (1987) 

 Seminarrapport 2004. Fauske. Skrift nr 29. Kjell Lund Olsen. Kobbersmelting i 

Sulitjelma. 
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 Kulturvern ved bergverk 2009. Rapport fra nasjonalt seminar på Røros. 

Bergverksmuseet. Skrift nr 42. (2010) 

 Kulturminnet Sulitjelma gruver. Foreløpig rapport utarbeidet på oppdrag fra Nærings- 

og kulturdepartementet. Norsk bergverksmuseum (2010) 

 Div. dokumentasjon fra Sulitjelma Historielag. http://www.sulisavisa.no/historielag/ 

 Sæland, F. 2016. Sulitjelma gruver, i Berg (red) 2016. Bergverk i Norge, kulturminner 

og historie. Fagbokforlaget, Bergen 

4.4 Prosjekter 
- Bergverksmuseet – prosjektet kulturminner ved norske bergverk 

- Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner 

Nordlandsmuseet har tatt initiativ til å gjennomføre nødvendige sikringstiltak og igangsette 

idéutvikling knyttet til museumsområdet / industriområdet i Fagerli. Det er videre tatt initiativ til 

en tilstandsanalyse for Samfunnshuset i Charlotta. Det vil opprettes kontakt med Norsk 

Bergverksmuseum for å avklare status og fremdrift for landsverneplan for «Kulturminner ved 

norske bergverk», og Sulitjelmas eventuelle rolle i en slik plan. Den foreløpige vurderingen i 

delrapporten «Kulturminnet Sulitjelma gruver» er at Sulitjelmas bergverksrelaterte minner bør 

følges opp gjennom plan- og bygningslovens muligheter for vern. 

 

I tillegg arbeider Fauna KF med med prosjeketet Opplev Sulis, og Nordlandsmuseumet har 

gjennomført forprosjektet «Sulitjelma Museum 2030).  

 

5. Hvordan skal planarbeidet utføres?  

5.1 Om planforslaget som skal utarbeides  
Planforslaget som skal utarbeides vil bestå av følgende dokumenter: 

 Planbeskrivelse 

 Planbestemmelser 

 Plankart  

5.2 Organisering av planarbeidet 

5.2.1 Styringsgruppe  
Plan- og utviklingsutvalget foreslås som styringsgruppe for kommunedelplanen.  

http://www.sulisavisa.no/historielag/
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5.2.2 Arbeidsgruppe  
Som arbeidsgruppe foreslås det følgende: 

- Byggesaksbehandler ved Fauske kommune 

- Arealplanlegger ved Fauske kommune 

- Enhetsleder kultur ved Fauske kommune 

- Representant fra Nordlandsmuseum 

- Tove Wensell  

- Wenche Spjelkavik  

5.2.3 Samarbeidspartnere 
Aktuelle samarbeidspartnere i planarbeidet vil være følgende:  

- Nordland fylkeskommune v/ avd. Kulturminner i Nordland  

- Nordlandsmuseum  

- Sulitjelma nærmijøutvalg  

- Sulitjelma historielag  

- Fauna KF 

- Statsskog  

5.3 Opplegg for informasjon og medvirkning 
Plan- og bygningsloven gir klare føringer for medvirkning i planprosessen. Grunneiere, naboer, 

offentlige myndigheter og andre berørte skal varsles direkte om forslag til tiltak. I tillegg 

annonseres planarbeidet i minst én lokalavis, samt på kommunens hjemmeside, jf. Plan- og 

bygningsloven § 12-8.  

 

Samtidig som det varsles oppstart av planarbeid, legges planprogrammet ut til høring og 

offentlig ettersyn. Fristen for å komme med merknader til planoppstarten er satt til seks uker. 

Etter dette fastsettes planprogrammet av  kommunestyret. På bakgrunn av innkomne innspill 

og annen informasjonsinnhenting utarbeides planforslaget. Planforslaget legges til høring og 

offentlig ettersyn i seks nye uker.  

 

I tillegg til Plan- og bygningslovens prosesskrav, vil det bli aktuelt å holde folkemøter eller 

andre møter med lokale interessegrupper og innbyggerne.   

5.4 Framdriftsplan 
Nedenfor ligger forslag til framdriftsplan for planarbeidet. Framdriftsplanen vil mulig justeres 

underveis i planarbeidet, men dette er den foreløpige tidsplanen kommunen ser for seg. 

 



Fauske kommune // Forslag til planprogram  - revidering og komplettering av kommunedelplan for de 
gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma  // Side 15 

 

Framdriftsplan  2020                                2021 

Måned 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Utarbeide forslag til planprogram 
              

Politisk behandling av forslag til 

planprogram (plan- og utviklingsutvalg) 
 

  
            

Varsel om oppstart og utlegging av 

planprogram til høring 
 

    
           

Høring og offentlig ettersyn                

Revidering av planprogram               

Vedtak/fastsetting av planprogram 

(kommunestyret) 
    

  
         

Analyser og utredning 
  

      
         

Sammenstilling planmateriale 
    

      
       

Politisk behandling av planforslag (plan- 

og utviklingutsvalget) 
         

  
    

Høring av planforslag 
          

    
  

Bearbeiding av planforslag + ferdigstilling 
           

      

Vedtak av plan (kommunestyret). 
              

 

6. Hvordan kan du sende innspill til 

planprogrammet? 

Innspill til forslag til planprogram for kommunedelplan for de gruveindustrielle kulturminnene i 

Sulitjelma kan sendes elektronisk til postmottak@fauske.kommune.no , eller via brev til 

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske.  

 

mailto:postmottak@fauske.kommune.no
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Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det framlagte forslaget til «Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2021 -
2024 Fauske kommune» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 
 

 
Vedlegg: 
31.08.2020 Strategier for miljø 1450603 

31.08.2020 Alvenes 51-1 51-2 51-3 1450604 

31.08.2020 Holstad 45-19 1450605 

31.08.2020 Kvitblik 110-3 110-17 1450606 

31.08.2020 Rødås 107-1-2-6-7-12 1450607 

31.08.2020 Røvik 44-1 44-2 1450608 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune skal vedta nye tiltaksstrategier for 2021 – 2024 i forbindelse med tildeling av midler 
etter Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak 
i skogbruket og Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (NMSK) .  
   
 
Saksopplysninger: 
Ansvaret for Nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket ble fra 1.1.2004 overført til kommunene. 
Grunnlaget for bruk av midlene er «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket» (SMIL), 
«Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket» og «Forskrift om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer» (NMSK) som ble vedtatt av Landbruksdepartementet 
4.2.2004.  
  
Virkemidlene tildeles kommunene via Fylkesmannsembetene. Fylkesmannen skal fordele midlene til 
spesielle miljøtiltak i jordbruket sammen med midlene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i en årlig 
disposisjonsramme til kommunene. I fordelingen av midlene skal det ikke spesifiseres særskilte rammer 
til bestemte tiltak, men det skal framgå hvilke formål/tiltak det kan gis tilskudd til. Rammen til den 
enkelte kommune skal fastsettes ut fra flerårige tiltaksstrategier som kommunene utarbeider.  
  
Fauske kommune har revidert tiltaksstrategiene flere ganger, senest i 2017 i sak 051/17 i plan- og 
utviklingsutvalget og sak 050/17 i kommunestyret.  
  
Det ble avholdt møte med faglagene i landbruket den 24 august, 2020. Møtet konkluderte med at 



strategiene, med noen endringer, kunne videreføres i en ny 4 – års strategiperiode. Strategiene legges 
fram for godkjenning.  
  
Foreslåtte satsingsområder for jordbruket i miljømessig sammenheng er knyttet til kulturlandskapet og 
jordbrukets miljøverdier. Det skal arbeides for å i størst mulig grad opprettholde kulturlandskapet og 
legge til rette for at allmennheten skal få oppleve et vakkert og variert kulturlandskap, samt ivareta 
kulturminner og kulturmiljøer. Tiltak som hindrer eller reduserer forurensning til bekker og vassdrag vil 
også bli prioritert.  
 
Områder for « Lokalt verdifullt jordbrukslandskap» er rullert og tatt inn i de lokale tiltaksstrategiene. 
  
Prioriterte områder i skogbruket er lauvrydding og avstandsregulering av yngre skogreisningsfelt samt 
skogreising, suppleringsplanting og motormanuell 1. gangs tynning i granskog. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kommunen har gjennomført en ny rulleringsprosess der faglagene i landbruket ble invitert til møte den 
24. august, 2020. Møtet konkluderte med at strategiene i stor grad kunne videreføres i en ny periode. 
Noen endringer er gjort i bl.a ihht endring av forskriftene.  
  
Ordningen er lite byråkratisk og fleksibel innenfor formålet med midlene. I jordbruket er flest søknader 
innen ordningene «Motvirke gjengroing», «Tilretteleggingstiltak» og «Forurensningstiltak». I skogbruket 
er tilskuddsmidlene i «hovedsak prioritert brukt til «Foryngelse etter hogst/nyplanting», 
«Ungskogpleie/rydding» og «Veibygging». 
  
En endring av Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket innebærer at det nå også kan gis 
tilskudd til eiere av landbrukseiendommer hvor det foregår en produksjon som oppfyller vilkårene i 
Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd § 2 og § 4. Hvis søker ikke er eier må det fortsatt 
foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier.  
  
For at de tilskuddsmidlene som blir tildelt kommunen skal bli brukt fullt ut det enkelte år, vil det være 
nødvendig at administrasjonen mot slutten av året kan omdisponere bruken av midlene hvis det skulle 
vise seg nødvendig.  
  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1.Bakgrunn  

Kommunene fikk ansvaret for nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket (SMIL OG NMSK) med 

virkning fra 01.01.2004. Kommunene utarbeider flerårige tiltaksstrategier som skal danne grunnlaget 

for fylkesmannens fordeling av midler til kommunene.    

Strategier for miljø- og næringstiltak skal rulleres hvert 4. år Fauske kommune har utarbeidet 4-års 

strategier for periodene 2005 – 2008, 2009 – 2012, 2013 – 2016 og perioden 2017 - 2020. 

Strategiene er i stor grad videreføring av strategiene fra forrige periode.    

Til grunn for de lokale strategiene ligger følgende:  

 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

Formålet i denne ordningen er å «fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdier i 

jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket». Dette gjennom tiltak utover 

det som er vanlig jordbruksdrift. 

 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 

I følge forskriftens §1. Formål skal «…det ut fra regionale og lokale prioriteringer stimuleres til økt 

verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangford, landskap, 

friluftsliv og kulturminner i skogen bllir ivaretatt og videreutvikliet».  

 Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 

Ordningen er et virkemiddel for å fremme et bærekraftig skogbruk og aktiv utnytting av ressursene 

på både kort og lang sikt.  

 Miljøprogram for landbruket i Nordland 

Dette programmet er utarbeidet og fastsatt av Fylkesmannen med bakgrunn i «Nasjonalt 

miljøprogram» med en visjon om levende bygder i Nordland. 

Hovedmålet er å «bidra til å redusere klimautslipp og forurensing fra jordbruket, og sikre at 

biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap ivaretas. Dette 

skal skje samtidig med at det legges til rette for økt matproduksjon basert på en bærekraftig 

utnyttelse av gårdens ressurser». 

 Samarbeid med landbruket sine faglag i Fauske kommune 

Bondelaget, Bonde- og småbrukerlaget og Allskog kalles inn til møte og deltar i utformingen av de 

prioriteringer som Fauske kommune skal legge til grunn i sin behandling av søknader om tilskudd. 

 Andre lover og forskrifter 

I tillegg vil Naturmangfoldloven, Kulturminneloven, Skogloven og Jordloven, med forskrifter, legge 

føringer for forvaltningen av tilskuddene. 

2.Vilkår 

Fra 01.01.2020 er det eiere, med eller uten foretak, eller leietakere på landbrukseiendom, der det 

foregår en tilskuddsberettiget produksjon, som kan søke om tilskudd. 

Miljøplan trinn 2 skal vedlegges søknaden for søkere som er pålagt å ha miljøplan for foretaket. 



Det settes en tidsfrist for gjennomføring av prosjekt på 3 år. Kommunen kan sette kortere tidsfrist 

ved behandling av søknaden. Kommunen kan, etter søknad, også forlenge fristen for gjennomføring, 

men ikke ut over 5 år. 

Tilskuddene er beregnet på tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdier i jordbrukslandskapet. 

Det kan også innvilges tilskudd til gjennomføring av tiltak som bidrar til å hindre eller redusere 

forurensing og risiko for forurensing fra landbruket. 

Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjente kosnadsoverslag for gjennomføring av tiltaket. Det gis 

engangstilskudd med inntil  __% av godkjent kostnadsoverlag. For spesielle tiltak for å bevare 

biologisk mangfold, kan det gis inntil __% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. 

Det kan ikke innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på landbrukseiendommer som eies og drives av 

stat, fylke eller kommune med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberetigede 

landbrukseiendommer er med. 

Tilskudd kan gis alle skogeiere, også offentlige, som har mer enn 10 dekar produktiv skog. 

 

Tiltak og bruk av midler i perioden 2005 – 2019 

2004   SMIL Innvilget 116 600 

2005   SMIL Innvilget 298 600 

2006   SMIL Innvilget 99 500 

2007   SMIL Innvilget 255 900 

2008   SMIL Innvilget 136 744 

2009   SMIL Innvilget 101 957 

2010   SMIL Innvilget 100 000 

2011   SMIL Innvilget 180 000 

2012   SMIL Innvilget 198 000 

2013   SMIL Innvilget 82 000 

2014   SMIL Innvilget 216 000 

2015   SMIL Innvilget 95 000 

2016   SMIL Innvilget 61 475 

2017   SMIL Innvilget 0 

2018   SMIL Innvilget 40 000 

2019   SMIL Innvilget 0 

    Sum totalt 2004 - 2019 1 981 776 
Tabell 1. Oversikt over innvilgede SMIL-midler 2004 – 2019. (Alle beløp i kroner) 

Som det fremgår av tabellen har det vært en nedgang i bruken av SMIL-midler de siste årene. Noe 

kan nok forklares med at det i 2015 bare ble mulig for foretak som var berettiget 

produksjonstilskudd å søke om disse midlene. Dette medførte at eiere av landbrukseiendommer 

som leide bort jorda ikke lenger kunne søke om SMIL-midler. Fra 2020 er dette endret til at også 

eiere av landbrukseiendom kan søke om SMIL-midler såfremt det foregår en tilskuddsberettiget 

produksjon på eiendommen. 

 



2004   NMSK Innvilget 32 155 

2005   NMSK Innvilget 120 643 

2006   NMSK Innvilget 212 676 

2007   NMSK Innvilget 52 294 

2008   NMSK Innvilget 71 111 

2009   NMSK Innvilget 69 298 

2010     0 

2011     0 

2012     0 

2013   NMSK Innvilget 81 884 

2014     0 

2015     0 

2016   NMSK Innvilget 9 500 

2017     0 

2018     0 

2019     0 

    Sum totalt 2004 - 2019 558 177 
Tabell 2. Oversikt over innvilgede NMSK – midler 2004 – 2019. (Alle beløp i kroner) 

Også innenfor skogskjøtsel har det vært en merkbar nedgang i innvilgede tilskuddsmidler de siste 

årene. Investeringene i skogen burde vært høyere for å opprettholde og øke produksjonen. Det 

langsiktige perspektivet, at den som planter, fjerner lauvskjerm, driver ungskogpleie og tar første 

tynning, sannsynligvis ikke deltar når slutthogst skal tas, er fort å glemme. Skogen er ikke stedet for 

raske penger og bør tas ut i takknemlighet for tidligere generasjoners vilje til innsats for 

etterkommere. 

 

3.Visjon og hovedmål 

Aktivt landbruk i Fauske kommune. 

HOVEDMÅL 

Fauske kommune ønsker å opprettholde et aktivt, variert og bærekraftig landbruk som 

produserer mat i fremtiden, samtidig som kulturlandskap og biologiske mangfold blir 

ivaretatt for kommende generasjoner. 

 

4.Beskrivelse av jordbruksforholdene i Fauske 

Jordressursene 

Berggrunnen i Fauske består i hovedsak av glimmerskifre, glimmergneis, kalkspatmarmor og 

dolomittmarmor.  Rundt Sulitjelmavassdraget finner en kalkglimmerskifer og kalkfylitt.  Dette er 

bergarter som gir opphav til et næringsrikt og lite surt jordsmonn og dermed gode vekstforhold i 

skog og mark.  Rishaugfjellet med omland og fjellet vest for Valnesfjord består av granitt og 

granodioritt. 



Størstedelen av kommunens areal er dekket av berggrunn.  Av det totale landarealet på i overkant 

av 1,2 millioner dekar er bare 2 % jordbruksareal. Ca. 14 % av arealet er produktiv skog. 

Med unntak av enkelte tørre år er det tilstrekkelig nedbør i vekstsesongen. Det er i første rekke 

temperaturen i sommerhalvåret, og mangel på snødekke i enkelte områder om vinteren, kombinert 

med frost, som setter begrensninger på hvilke vekster som kan dyrkes.  

Fauske har et bedre klima for planteproduksjon enn mange vil forvente ut fra geografisk 

beliggenhet.  Sammenlignet med Bodø er veksttidas lengde bare to dager kortere og det er mer 

klarvær i vekstsesongen. Sammenlignet med Værnes er middeltemperaturen i vekstsesongen 1.3°C 

lavere, mens andelen klarvær er på samme nivå.  Veksttida er normalt 19 dager kortere i Fauske enn 

på Værnes og 25 dager kortere enn på Ås i Akershus (Tabell 2). 

Husdyrhold basert på fôrproduksjon, og reindrift, er mest robuste mot variasjoner i været fra år til 

år.  Husdyrholdet danner ryggraden i kommunens jordbruk. 

Kommunen har en sentral plassering i forhold til store befolkningskonsentrasjoner.  Dette gir særlige 

fordeler når det gjelder markedstilgang for ferskvarer som bær og grønnsaker.  Stort befolknings-

grunnlag og sentral beliggenhet i forhold til vei og jernbane gir også gode muligheter for friluftsliv og 

turisme.  Samtidig må en være oppmerksom på de begrensninger som hensynet til tradisjonelt 

landbruk og slitasje på naturen legger på slik aktivitet.  

Aktiviteten i jordbruket 

 Jordbruk og husdyrhold er samlet sett den største landbruksproduksjonen i Fauske. I august 2011 

var det totalt 62 søkere om produksjonstilskudd i jordbruket mens det i oktober 2019 var redusert til 

rundt 50 søkere. Det er 12 melkebruk igjen i kommunen, og et av disse har økologisk produksjon. En 

del av de brukene som har lagt ned melkeproduksjonen har fortsatt drift, enten med produksjon av 

fôr for salg, eller overgang til kjøttproduksjon på storfè. Sauebrukene er enda i flertall, med 15 aktive 

bruk. Det er også etablert en del aktivitet rundt hest og hestehold i kommunen de siste årene. Både 

private hobbyhester og steder med kursaktiviteter basert på ridning og hestestell. 

Det dyrkes også grovfôr for salg på en del av jordbruksarealet. For en del år tilbake ble det produsert 

tørrhøy for salg på flere gårder i Valnesfjord, men det er ikke mange igjen nå. Dette til tross for at 

markedet i regionen har vært godt med økning i hestehold. 

Bærdyrking finnes det litt av i kommunen. Både bringbær og jordbær selv om brukene er små. Dette 

er en arbeidsintensiv produksjon hvor været er en risikofaktor i større grad enn i tradisjonelt 

jordbruk med eng og grovfôr til husdyr.  

Potetproduksjonen i kommunen er nok gått tilbake de siste årene. Èn produsent har sluttet og det er 

ikke kommet nye til. Det dyrkes fremdeles en god del gulrøtter i Valnesfjord med salg kanalisert 

gjennom daglivarekjeder.  

Kommunen har èn produsent av egg som ganske nylig har flyttet hønene inn i ny driftsbygning med 

frigang og utsikt.  

Husdyrproduksjonen er likevel viktigst både når det gjelder verdiskaping og sysselsetting.  

I området øst for Fauskeeidet skaper rovdyr, og da fortrinnsvis jerv, problemer i forhold til 

beitebruken.  Det er satt i verk tiltak i samarbeid med  Fylkesmannens miljøvernavdelingen  som 

omfatter  oppsetting av sperregjerde for å hindre at sauen trekker inn i de mest rovdyrutsatte 



områdene. I løpet av de siste årene er det registrert tap av sau forårsaket av gaupe i vestsiden av 

kommunen. 

Det har de seneste årene vært flere generasjonsskifter/eierskifter på gårder i kommunen. Dette er 

positivt for den fremtidige aktiviteten i landbruket. Både innenfor melkeproduksjon og saueholdet 

har det vært flere bruksoverdragelser. 

Det blir også omsatt landbrukseiendommer i kommunen. Både små og store. Enkelte av de brukene 

som har skiftet eier kunne nok vært drivverdige enheter med de rette personene som kjøpere, men i 

et forholdsvis fritt marked vil ofte lønnsomheten ved landbruksdrift tape i forhold til kjøpere med 

andre intensjoner. Dagens praktisering av konsesjon, driveplikt og deling av eiendommer ser ut til å 

ha en akkumulerende effekt for eiendomsstrukturen. 

For omsetninga av jordbruksprodukter er det en trend i tiden med flere måter å nå kundene og 

forbrukerne. I Fauske er det etablert Reko-ring som har direktesalg via internett og hentepunkter for 

utlevering av bestilte varer. Det arbeides med å etablere andelslandbruk i Valnesfjord. Her deles 

risiko og gevinst mellom bonden og forbrukerne gjennom en åpen økonomi og dialog. Begge disse 

tiltakene er en del av arbeidet i det kommunale foretaket Fauna sitt prosjekt Matauk.  Det er også i 

emning et prosjekt med parsellhager i kommunen. Dette er småskala produksjon hvor deltakerne 

leier en jordlapp som de disponerer til å dyrke det de selv vil.  Bondens marked ble etablert i 2003 

og har etablert seg flere steder over hele landet. Vårt nærmeste er i Bodø og gir en fin mulighet for 

direkte kontakt mellom forbrukere og produsenter. 

 

Enda finnes hesjer. Rødås 2020.       (Foto: Jan Ole Øverland) 

 

5.Miljømessige og klimatiske utfordringer 

Fauske er en betydelig landbrukskommune. Landbruket har også betydning langt utover den 

verdiskaping som ligger i tradisjonell jordbruks- og skogbruksdrift. Landbruket bidrar også til  

sysselsetting, matvaresikkerhet, bosetting på bygdene og stell og vedlikehold av kulturlandskapet.  



I Fauske kommune er grunneiersamarbeid organisert gjennom 18 grunneierlag/utmarkslag som 

dekker praktisk talt hele kommunen. Alle lagene er samlet i et utmarksråd. Dette gir kommunen et 

unikt utgangspunkt og gjør grunneierne godt rustet til å utvikle samarbeidstiltak innen næring, miljø, 

rekreasjon og bevaring av kultur- og artsmangfoldet. 

Klima og vær 

Forventede endringer i klimaet vil sannsynligvis gi utfordringer  for landbruket også i Fauske 

kommune på lengre sikt. Et varmere og våtere klima, med større variasjon i været kan komme til å 

utfordre oss. Intense perioder med nedbør kan gjøre det vanskeliger å gjennomføre våronn og 

innhøsting i de tidsvinduene vi er avhengig av i en fremdeles kort vekstsesong. Lengre tørkeperioder 

er også en mulig konsekvens av klimaendringer, og selv om mye av landarealet som brukes til 

jordbruk er tung og tørkesterk jord vil det nok kunne bli mer variasjon i forholdene å drive jordbruk 

under. Vintrene vil nok også bli mer vekslende, med større nedbørsmengder og lengre perioder uten 

beskyttende snødekke mot frost og tele. Generelt vil nok behovet for velfungerende grøftesystemer 

og kanaler være sterkt tilstede i framtidens jordbruk. 

Gjengroing 

Kulturlandskapet er skapt av generasjonenes skjøtsel og bruk av arealene gjennom århundrene. 

Kulturlandskapet er ikke statisk og det som er skapt gjennom århundre trues nå på grunn av endrede 

driftsformer og nedleggelse av bruk. Kravene til rasjonalisering og effektivitet har medført store 

endringer i landskapet med gjengroing og tap av variasjon og mangfold som et resultat.   

Den mest iøynefallende siden er den estetiske. Det folk flest ser er at mark som ikke blir høstet 

enten med slått eller beite gror igjen, og tilgjengeligheten blir vanskelig for turgåere og sopp- og 

bærplukkere. Det kulturlandskapet som brukes som rekreasjonssted står i fare for å bli borte.   

Mindre synlig men ikke mindre viktig er kulturlandskapets betydning for artsmangfoldet i naturen. 

Gjengroing og mer ensformig jordbruksdrift har endret livsbetingelsene for både planteliv og dyreliv.  

Tilgjengelighet og opplevelseskvalitet 

Kulturlandskapet er en viktig trivselsfaktor for allmennheten. O1pinion med innsikt i og forståelse for 

verdien av kulturlandskapet, hvordan det er blitt til og hvordan det forvaltes vil kunne være gode 

støttespillere når kulturlandskapet blir truet.   

Informasjon og holdningsskapende arbeid bidrar til å øke allmennhetens kunnskap om sammenheng 

og verdier i naturen. En del av dette arbeidet vil være å gi folk positive opplevelser og øke 

tilgjengeligheten til kulturlandskapet.    

Bonden er ikke bare produsent av mat men produserer og forvalter også miljøgoder. Både i 

bygdemiljøet og blant folk flest må det skapes bevissthet om hvilke verdier vi har, og som vi må ta 

vare på før det er for seint.   

Registrering av verdier 

Kartlegging av verdier i kommunen, kulturminner, kulturmiljøer og verdifulle kulturlandskap er 

nødvendig for å kunne danne seg et bilde av hvilke verdier som finnes, og se hvilke områder som 

utmerker seg og som er av spesielt høy verdi. Gjennom god kartlegging vil vi få dokumentert hva 

som finnes av verdier, og vi vil være bedre i stand til å prioritere og rette innsatsen mot  de mest 

verdifulle områdene.   



 

6.Andre viktige forhold 

Kommunen har flere viktige miljømessige utfordringer som det må settes fokus på. Noen av disse 

kan vi arbeide med gjennom annet regelverk og ordninger.   

Jordvern 

Presset på jordbruksarealene for bruk til andre formål er størst i tettstednære strøk, men vi 

registrerer også en viss interesse for spredt bebyggelse. I kommuneplanens arealdel er det satt av 

områder hvor en tillater spredt boligbygging. Utfordringen ligger i å håndheve planen slik at det ikke 

gis for mange dispensasjoner. Også fra sentrale myndigheter er det et uttalt ønske om å redusere 

nedbyggingen av dyrka og dyrkbar jord. Ved å ha et aktivt jordbruk og et godt vedlikeholdt 

kulturlandskap kan det være lettere å motstå endring og omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. 

Bosetting i hele kommunen 

Vedlikehold og skjøtsel av kulturlandskapet er avhengig av at det opprettholdes aktiv jordbruksdrift i 

bygdene. Større og færre bruk medfører at landbrukets betydning for bosettingen i bygdene 

reduseres. Betydningen av annen fast bosetting i bygdene bidrar til å opprettholde bygdemiljøet og 

offentlige servicefunksjoner. Å opprettholde bosetting i hele kommunen er et viktig virkemiddel for 

å forvalte natur- og kulturlandskapet. 

Samtidig må ikke bosetting i aktive landbruksområder organiseres slik at det oppstår unødige 

konflikter og interessemotsetninger. Utviklingen i landbruket har beveget seg i retning av større 

enheter og da medfører det ofte større ulemper for omgivelsene i form av mer støy, støv og lukt. 

Arbeidsdagen for de aktive utøverne av næringa strekkes gjerne mer ut over døgnet sine timer, og 

helgefred kan bli et fagert ønske i den del av nærområdet som ønsker dette.  

Avfallshåndtering 

Oppsamling av skrot på egen og andres eiendom og villfyllinger er et generelt problem i 

kommunene. Fauske kommune er i en startfase når det gjelder å utvikle en strategi for å håndtere 

slike saker på en offensiv måte og utvikle forebyggende tiltak. Avfallshåndtering på gårdsbruk skal 

inngå som et element i miljøplanene som skal utarbeides på hvert bruk. 

Årlige innsamlingsaksjoner ser ut til å ha effekt, og sammen med endret holdning både hos 

yrkesutøverne og generelt i befolkningen kan det se ut som om kursen er endret. 

 

7.Overordnede lokale miljømål 

Fauske kommune har som mål å være en positiv landbrukskommune med en god utnyttelse av 

ressurser og produksjonsmuligheter. Dette skal skje på en bærekraftig og miljømessig forsvarlig 

måte gjennom: 

 Å ha fokus på god agronomi 

 Å  ta vare på kulturarv i form av kulturlandskap, bygninger, ferdselsårer og biologisk 

mangfold 

 Å hindre forurensing 

 Å øke verdiskapingen i skogbrukets primærledd 



 

8.Satsingsområder for miljøtiltak i jordbruket 

I kommende 4-års periode vil Fauske kommune rette innsatsen mot konkrete tiltak innen prioriterte 

områder. Kommunen vil konsentrere bruken av midlene og prioritere tiltak som rettes mot områder 

hvor utfordringene er størst og hvor en forventer å kunne oppnå resultater 

 

Satsingsområde: Motvirke gjengroing  

Formål: Holde kulturlandskapet mest mulig åpent gjennom å legge til rette for beiting og mekanisk 

rydding. Området skal ha kvalitet utover å være viktig som rent beite.   

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer.  

Tilskuddsats: Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.  

Omfang for 2019:     Kr. 45.000,-  Behov 2021-2024:      «   50.000,-  

  

Satsingsområde: Planleggings- og tilretteleggingstiltak  

Formål: Legge til rette med tiltak som bedrer mulighetene for allmennhetens ferdsel til fots og 

opplevelse av et variert og vakkert kulturlandskap. 

Midler som brukes til planlegging av helhetlige prosjekter over større områder, for eksempel ei bygd, 

ei grend eller et vassdrag. Planleggingsmidlene skal bidra til gode og konkrete tiltak innen 

forurensing og kulturlandskap.  

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer.  

Tilskuddsats:  Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.  

Omfang for 2019:     Kr. 40.000,-  Behov 2021-2024:      Kr.   40.000,-  

  

Satsingsområde:  Kulturminner og kulturmiljøer, inkludert  verneverdige bygninger  

Formål: Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, samt istandsetting av verneverdige 

bygninger der formålet med istandsettingen kan være å legge til rette for næring, eller ta vare på 

gamle bygge- og næringstradisjoner. 

Dette kan være gamle slåttemarker som vedlikeholdes, rydding av stier, informasjonstavler, benker 

og generell adkomst som bedrer allmennhetens muligheter for ferdsel i kulturlandskapet. Også 

skjøtsel av kulturminner som gamle tufter, sommerfjøs, utløer, jordkjellere og lignende vil være 

aktuelle tiltak. Istandsetting og vedlikehold av vernede bygninger som kan nyttes i landbruksdriftene 

eller annen næring på landbrukseiendommene, men da i samråd med Fylkeskonservator for 

vurdering av søknader.    

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer.  

Tilskuddsats:  Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.  



Omfang for 2019:     Kr. 40.000,-  Behov 2021-2023:   Kr.  50.000,-  

 

Satsingsområde: Forurensningstiltak og miljø  

Formål 1: Redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp for å redusere avrenning av 

næringsstoffer fra jordbruksarealer eller redusere forurensende utslipp fra jordbruket. 

Tiltak kan være utbedringer i hydrotekniske anlegg, særskilte bygningsmessige tiltak, innsamling av 

piggtråd, oppsamlingsplasser for rundballer. 

 

Formål 2: Hindre spredning av uønskede arter i naturen.  

Tiltak kan være kjemisk og mekanisk bekjempelse og kan være aktuellt for områder med utbredelse 

av uønskede arter. 

 

Formål 3: Hindre avrenning og punktutslipp til vassdrag fra jordbruk og husdyrhold. 

Tiltak kan være forbedring eller fornying av gjødselager. Fokus på kantsoner mot vassdrag med tanke 

på jordarbeiding, gjødsling og høsting. 

 

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer. 

Tilskuddsats: Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.  

Omfang for 2019:     Kr. 25.000,-  Behov 2021-2024:      Kr.   80.000,-  

  

9.Lokalt verdifulle jordbrukslandskap 

Gjennom ordningen med regionalt miljøprogram i Nordland er det bestemt at kommunene kan 

definere inntil 2% av jordbruksarealet som lokalt verdifullt areal. Arealet kan omfatte både innmark 

og utmark. Jfr. Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland §5 og §6. Det er kommunen som 

setter vilkår for skjøtsel av lokalt verdifulle jordbrukslandskap. 

Dette videreføres i den nye strategiplanen og i miljøprogrammet vil det vektlegges tre ordninger: 

1. Beiting av verdifulle jordbrukslandskap på innmark (§6) 

2. Beiting på verdifulle jordbrukslandskap i utmark (§7) 

3. Slatt av verdifulle jordbrukslandskap (§8) 

Bare foretak som søker produksjonstilskudd kan søke på dette tilskuddet ved regionalt miljøtilskudd 

i Nordland. 

Områdene som velges ut skal oppfylle minst et av de følgende kriteriene: 

 Viktige frilufts og rekreasjonsverdier 

 Nærhet til viktige turistmål 

 Helhetlig kulturmiljø 



 Viktige landskapskvaliteter 

 Viktige biologisk verdier 

Følgende areal/landskap har blitt valgt ut for perioden 2021 – 2024 

Område Type Areal 

Røvik Landskapskvaliteter 62 daa 

Holstad Kulturmiljø 17 daa 

Alvenes Friluft og rekreasjon 57 daa 

Rødås Landskapskvaliteter 131 daa 

Kvitblik Kulturmiljø 25 daa 
Tabell 3 

Det vil også være mulig for kommunen å rullere mellom de utvalgte områdene i planperioden. 

Foreløpige satser for tilskudd til beiting på innmark er satt til Kr. 250 pr.sau/geit uten 

lam/kje, Kr. 1250 pr.ku/okse og Kr. 750 pr.hest/ungdyr av storfè. Maksimalt tilskudd er Kr. 

25 000. 

Foreløpige satser for tilskudd til beiting på utmark er satt til Kr. 300 pr. småfe og Kr. 1000 

pr.storfè/hest. Maksimalt tilskudd er Kr. 35 000. 

Foreløpige satser for slått av verdifulle jordbrukslandskap er satt til Kr. 300 pr.dekar. 

Maksimalt tilskudd er Kr. 25 000. 

 

10.Skogbruk  

Beskrivelse av skogbruksforholdene i Fauske kommune  

Fauske kommune ligger i et område hvor bjørk er det dominerende naturlige treslag.  Lauvskogen 

dekker ca. 130.000 dekar av det produktive skogsarealet i kommunen.  Det finnes også spredte 

forekomster av naturlig furuskog. Granskogen er plantet og forynger seg i motsetning til den 

allmenne oppfatning,  naturlig når den blir gammel nok. Det er plantet over 30.000 dekar norsk gran 

og vel 1.000 dekar andre bartreslag.  Gjenstående areal som er egnet til skogplanting er anslått til 

omkring 15.200 dekar. 

Alpin skoggrense i Fauske ligger mellom 350 - 640 meter over havet.  På grunn av forholdsvis 

beskyttet beliggenhet er skadelig påvirkning fra sjørokk og vind relativt liten.  Denne påvirkningen 

kan normalt sees innen en avstand på 50 meter fra sjøkanten. 

Det foreligger ingen nøyaktig skogstakst som viser bonitetsfordelingen for skogsmarka i Fauske 

kommune. Boniteten angir arealets evne til å produsere skog ut fra klima og jordbunn. Kommunens 

skogforvaltning har foretatt en vurdering av det økonomisk drivbare arealet og kommet frem til at 

omkring 30 % har høy, 50 % middels og 20 % lav bonitet.  

Produktiv skogsmark er definert som arealer med en gjennomsnittlig produksjonsevne for 

skogsbestandets omløpstid på minst 0,1 fastkubikkmeter pr. dekar og år.  Det er mye brattlendt 

skogsmark i kommunen, og nærmere 15 % av den produktive skogen er regnet som ikke drivbar 

etter dagens driftsmetoder og krav til inntjening.  En grov oppmåling viser at  det økonomisk 

drivverdig arealet er på i overkant av 140.000 dekar.  Av dette er over 100.000 dekar lauvskog. 



Årlig løpende tilvekst for granskogen i kommunen er beregnet til vel 19.000 fastkubikkmeter.  

Årsmelding og statistikk fra kommunens skogforvaltning gir en oversikt for utviklingen innen 

skogbruket. Tilstanden for yngre plantefelt er stort sett god, men det er likevel behov for fjerning av 

lauvkratt og lauvskjerm i en del områder.  

  

Aktiviteten i skogbruket  

Den organiserte skogplantingen har lange tradisjoner i kommunen.  Det første såkalte 

fredsskogfeltet ble påbegynt i 1908 med tilplanting av 1 dekar. De såkalte fredsskogfeltene dekker i 

dag et areal på 2.100 dekar.   Planteaktiviteten (fredskogplantingen) holdt seg under 100 dekar pr. år 

frem  til 1954.  I perioden 1954 til 2014 ble det plantet 29.409 dekar med en årsrekord på 2.528 

dekar i 1963. I de etablerte granfeltene blir det etter hvert stort behov for tynning. 

En del av den eldre lauvskogen er noen steder i ferd med å råtne ned og bør slik sett avvirkes snarest 

mulig. Det er også et behov for tynning i yngre lauvskog der denne står tett. 

Det hogges bartrevirke til sagbruk og papirproduksjon, og lauvtrevirke og dels bartrevirke til brensel 

og produksjon av ferrosilicium. Hogst til brensel har i mange år vært størst. I år 2007 ble det 

imidlertid en endring i dette idet det ble gjennomført uvanlig mye salgshogst i flere av de eldre 

granfeltene i kommunen. Dette medførte at salgshogsten til industri og vedsentraler samlet nesten 

nådde 6.000 fm3 (5.510 bartretømmer og 372 lauvtretømmer). 

Førstehåndsverdi m3 Kr 

   
2 014 2693 773 001 

2 015 1594 474 226 

2 016 2548 642 746 

2 017 3034 759 414 

2 018 3248 986 103 

2 019 11023 2 655 989 

   
Totalt 2014-19 24140 6 291 479 

Tabell 4. Verdi av skogsvirke avvirket 2014-2019 i Fauske. (Tall fra ØKS) 

Som tabellen viser er det store årlige variasjoner i uttak av virke fra skogen i Fauske. Tallene 

inneholder både sagtømmer, massevirke og ved til brensel. Det må også påpekes at det nok blir tatt 

ut virke til ulike formål som ikke er med i denne statistikken. Det bør også nevnes at gjennom 

videreforedling øker verdien på skogsvirke betraktelig slik at skogens bidrag til samfunnsøkonomien 

er betydelig høyere enn tallene i første omgang forteller.  

Det er større etterspørsel etter trevirke i området enn det som avvirkes.  Det er laget prognoser som 

viser forventet produksjon av tynningsvirke og sluttavvirket tømmer fra plantet gran i årene 

fremover.  Prognosen bygger på forutsetningen om middels bonitet og at sluttavvirkning foretas når 

trærne er 80 år gamle. I praksis vil nok en del plantefelt kunne hogges allerede i en alder av 70 – 75 

år p.g.a. god skogbonitet. Det har faktisk vist seg i praksis i de senere år at skogsentreprnører 

sluttavvirker granfelt allerede i en alder av mellom 50 og 60 år, noe som er for tidlig og medfører at 

skogeier får økonomisk tap. Dette bør kunne unngås gjennom dialog mellom skogeier, entrepenører 

og skogforvaltningen i kommunen. 



Prognosen viser at behovet for tynningshogst øker sterkt fra 2008 og holder et høyt nivå frem til 

omkring 2023 (Figur 1).  Samtidig øker potensialet for sluttavvirkning som får en kraftig stigning fra 

ca. år 2031 og når en topp på i overkant av 79.000 fastkubikkmeter pr. år omkring år 2040.  I praksis 

vil hogstforløpet ikke komme til å forløpe slik det fremgår av figur 1.  Hogsten vil jevne seg mer ut 

over tid og heller ikke bli samlet sett fullt så stor som figuren viser. 

 

Figur 1.  Prognose for sluttavvirkning og tynning i granskog i Fauske fra 2000 til  2055. Akkumulert kurve.(Kilde: 

Skogbrukssjefen i Fauske).  

Det er lagt ned betydelige innsats og midler til bygging av skogsveier.  Pr. 1. januar 2015 er det bygd 

omkring 126 km traktorvei og 10 km bilvei i hele kommunen.  Det foreligger forslag til bygging av 

ytterligere 132 km traktorvei og 6 km bilvei. Det er nå utarbeidet en hovedplan for skogsveier i 

kommunen.  I denne blir det lagt større vekt på å bygge bilveier og noe mindre vekt på 

traktorveibygging enn i tidligere skogplaner. Eksisterende og planlagte veier vil betjene i overkant av 

140.000 dekar økonomisk drivverdig skog.  Se figur 2. 

 

Figur 2. Skogsveibygging i Fauske kommune i tidsrommet 1987 – 2014. (Kilde: Skogbrukssjefen i Fauske)  

  

11.Skogbruket og miljøverdier 

Hele skogarealet i Fauske er definert som vernskog for å beskytte områder hvor skogen har stor 

betydning for lokalklimaet.  Dette fører til en generell meldeplikt for skogshogst med unntak for 

hogst til egen husholdning og for hogstflater under 5 dekar i nærmere angitte områder.  Dette 
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innebærer ikke naturvern i vanlig forstand, men er å anse som et vern av skogbruksnæringens eget 

ressursgrunnlag hvor det også tas rimelig hensyn til andre berørte interesseområder.     

Skogbruket berører store områder og har innvirkning på bruken av utmarksarealene. Plantefelt kan 

f.eks. føre til dårligere fremkommelighet og skjerme for utsiktspunkter.  Samtidig virker granskog 

lunende og gir både dyr og mennesker ly mot vær og vind og øker mangfoldet i skogen. Bygging av 

skogsveier fører til at store områder blir lettere tilgjengelig for allmenheten.  For reindriften skaper 

planting og økt tilgjengelighet for allmenheten problemer i enkelte områder.  Skogreisingen kan også 

komme i konflikt med jordbrukets beiteinteresser. Skogsveier kan imidlertid også være til god nytte 

for reindriften og deler av jordbrukets husdyrhold. 

Det er her viktig å huske på at skogreisingen på dramatisk vis øker skogarealenes økonomiske verdi. 

Det kan bli snakk om en 8 – 12 dobling av skogarealenes nettoverdi. Fauske kommune vil i fremtiden 

bli selvforsynt med tømmer til produksjon av trelast. 

Ser vi på skogbruket i Fauske kommune i forhold til miljøvern- og friluftsinteressene, så er det først 

og fremst skogreisingen med utstrakt planting av gran som kan sies å ha medført noe konflikt. Det 

meste av tilplanting har vært med vanlig norsk gran, og da er konflikter knyttet til fremmede og 

uønskede arter som sitka- og lutzgran ungått. Vi ønsker fortsatt å gjennomføre mer skogreising, noe 

som også vil være i samsvar med sentrale myndigheters ønske om å bruke skogen til å binde mest 

mulig CO2. Ingen ting tyder likevel på at det vil bli det samme omfanget på skogreisingen som 

tidligere.  

Siden den samlede mengden av skogsdrift i Fauske fortsatt er forholdsvis beskjeden og skogsdriften i 

tillegg i stor grad er fordelt på mange ganske små skogsdrifter, forårsaker skogsdrift liten konflikt 

med miljøvern- og friluftsinteressene. Ved forvaltningen av vernskogbestemmelsene har kommunen 

og skoglovens miljøbestemmelser i de senere år medført at det ved flere skogsdrifter tas mer hensyn 

til skogsmiljøet. Det synes nå derfor ikke spesielt påkrevet i vårt område å bruke så mye 

tilskuddsmidler til særskilte miljøtiltak i tilknytning til skogbruket. Skogbildet i kommunen er i liten 

grad preget av store markerte hogstflater. Skogbrukstiltak så som tynning i hogstklasse III og 

avstandsregulering/rydding i ungskogfelt (hogstklasse II) vil imidlertid i flere tilfeller kunne ha en 

positiv virkning for friluftslivet og i noen tilfeller for det øvrige miljøvern i skogen. 

Det er planer for å lage utskipingskai for tømmer ved Salten verk i Sørfold. Dette er et samarbeid 

mellom Salten verk og Sørfold kommune, hvor også de andre kommunene i Indre Salten er blir bedt 

om å bidra økonomisk. Gjennom en tinglyst rett skal kaien fungere som prioritert tømmerkai slik at 

skogeierne er sikret plass for lagring og lasting ved behov. Utover dette kan Salten verk nytte 

anlegget som terminal for flising av trevirke brukt i produksjon av ferrosilisium. Salten verk bruker 

årlig 100 000 m3 trevirke, og bare 5 000 av disse hentes lokalt. For de framtidig anslåtte mengder 

skogsvirke vil et slikt tiltak være av stor betydning så lenge det ikke er utsikter til at det skal startes 

videreforedling av skog i nærområdet. 

 

 

 

 

 



12. Utfordringer – Målsettinger- Strategier 2020-2023  

Nærings og miljøtiltak i skogbruket 

 

  

Tiltak 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Planting  daa       

Ungskogpleie  daa       

Tynning   m3       

Skogsveier  ant anlegg 3 1 0 0 1 0 

Avvirkning alt virke   m3 2693 1594 2548 3024 3248 11023 

Skogbruksstatistikk 2014– 2018 – Fauske kommune (Tall for planting, ungskogpleie og tynning ikke 

klare) 

 

Utfordringer i skogbruket i Fauske 

 behov for planting 

 behov for lauvrydding i plantefelt  

 behov for rydding av lauvtreskjerm   

 behov for oppbygging av lokal skogbrukskompetanse  

 behov for større investeringer i skogsveier   

 behov for økt dialog med skogeierne  

 behov for økt lokal verdiskaping  

 

Målsettinger for perioden 2020 – 2023  

 reetablering av skog etter hogst med treslag som gir høy kvalitet og produksjon 

 arbeide for økt nyplanting av skog som gir høy kvalitet og produksjon sørge for rask 

  øke avvirkningen av bartrevirke til et gjennomsnitt på 10000  m3 pr år  

 øke avvirkningen av lauvtrevirke til et gjennomsnitt på 6000  m3 pr år  

 øke aktiviteten i ungskogpleie/skjermhogst til minst 300 daa pr år   

 sørge for økt aktivitet på bygging og oppgradering av skogsveier  

   



Strategier for perioden 2020 - 2023              

For å nå målene for økt avvirkning ønsker vi å:  

 Stimulere prosjekter som har økt avvirkning som mål  

 Samarbeid med næringsaktørene i skogbruket  

 Stimulere til økte investeringer i infrastruktur  

  Ha en god dialog med skogeierne  

 

For å nå målene med foryngelse etter hogst og nyplanting ønsker vi å:  

 Etablere god dialog med skogeierne og entreprenørene-skjema meldeplikt  

 Følge opp resultatkontroll  

 Sørge for at skogeierne utnytter skogfondsordningen på best mulig måte gjennom dialog og 

informasjon 

 Sørge for gode tilskuddsrammer  

  

For å nå målene for ungskogpleie/skjermrydding ønsker vi å:  

 Etablere et samarbeidsprosjekt med kommunene i Salten  

 Organisere bruk av ekstern kompetanse  

 Kartlegge og prioritere ryddefelt  

 Stimulere skogeiere til ryddeaktivitet i egen skog  

 Øke tilskuddssatsene   

  

For å nå målene for veibygging ønsker vi i å:  

 Øke tilskuddsrammene   

 Prioritere veier knyttet til avvirkning av barskog   

 Prioritere ombygging av traktorveier til skogsbilveier   

 Følge opp hovedplaner for skogsveier  

  

Skogbruksetaten vil arbeide aktivt for at alle ordningene gjøres kjent hos skogeierne og 

næringsutøverne. Oppsøkende virksomhet vil fortsatt prioriteres.  

  

Prioriteringer   

 Tildelte midler vil bli brukt etter følgende prioritering  



 Planting etter hogst/nyplanting  med tilskudd inntil 80% på lauvskog og 50 % på gran. 

 Ungskogpleie inntil 60% tilskudd. 

 Skogsbilveier opptil statlig tilskudd. Maks 40%. 

 Drift i bratt og vanskelig terreng. 

 

  

OPPSUMMERING 

Behov for årlige kommunale virkemidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak 

i skogbruket 2021 - 2024  

Fauske Kommune 2017-2020 2021 - 2024 

SMIL – spesielle miljøtiltak 
i jordbruket 

 
Kr. 150 000,- 

 
Kr. 220 000,- 

Nærings- og miljøtiltak 
i skogbruket 

 
Kr. 110 000,- 

 
Kr. 120 000,- 

 
Skogbruksplanlegging 

 
                Kr.              0,- 

 
                Kr.              0,- 

Spesielt verdifulle 
jordbrukslandskap 

 
                Kr.              0,- 

 
                Kr.    65 000,- 

 
Sum 

 
                Kr.  260 000,- 

 
                Kr.  405 000,- 

 

 

 Vedlegg: Utvalgte spesielt verdifulle jordbrukslandskap. 

  

  

  

  

  

  

  

Sted……………………………..Dato……………. Underskrift……………………………  

          



Landbrukseiendom 1841-51/1/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:2500 ved A4 liggende utskrift

Dato: 24.08.2020 16:47 - Eiendomsdata verifisert: 24.08.2020 16:40 - Side 1 av 3



Arealstatistikk for landbrukseiendom 1841-51/1/0 og eiendommer lagt til

Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 1841-51/1/0
1 tilknytta grunneiendommer: 51/1/0

Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 1 av 1

Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-51/1/0 Landbrukseiendom
51/1/0 4 11,5 0,0 2,6 52,9 537,0 2,9 0,0 606,9

Sum 4 11,5 0,0 2,6 52,9 537,0 2,9 0,0 606,9

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).

Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar): Nei

Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-51/2/0 Landbrukseiendom
51/2/0 1 24,9 0,0 0,5 69,0 348,2 4,4 0,0 447,0

Sum 1 24,9 0,0 0,5 69,0 348,2 4,4 0,0 447,0
Dato: 24.08.2020 16:47 - Eiendomsdata verifisert: 24.08.2020 16:40 - Side 2 av 3



Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-51/3/0 Grunneiendom
51/3/0 4 21,4 2,9 4,1 42,5 536,8 6,5 0,0 614,2
Sum 4 21,4 2,9 4,1 42,5 536,8 6,5 0,0 614,2
Tabellen "Eiendom lagt til (dekar):" viser arealtall for eiendom lagt til landbrukseiendommen og som entydig kan kobles til én
eiendom (M eller F). Eiendommene er sortert etter matrikkelnummer i stigende rekkefølge.

Andre tilknyttede arealer lagt til (dekar): Nei

For mer informasjon om eierforholdene, velg arealfordeling på teignivå ved utskrift.

Eierforhold M: Teiger med en matrikkelenhet
Eierforhold F: Teiger med flere matrikkelenheter
Eierforhold Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
Eierforhold S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Eierforhold Sx: Uregistrert jordsameie, ikke alle enheter kjent
Eierforhold T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet

Dato: 24.08.2020 16:47 - Eiendomsdata verifisert: 24.08.2020 16:40 - Side 3 av 3



Landbrukseiendom 1841-45/19/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:1500 ved A4 stående utskrift

Dato: 24.08.2020 16:57 - Eiendomsdata verifisert: 24.08.2020 16:54 - Side 1 av 3



Arealstatistikk for landbrukseiendom 1841-45/19/0

Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 1841-45/19/0
1 tilknytta grunneiendommer: 45/19/0

Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 1 av 1

Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-45/19/0 Landbrukseiendom
45/19/0 4 110,6 0,0 36,4 152,4 277,0 5,9 0,0 582,3

Sum 4 110,6 0,0 36,4 152,4 277,0 5,9 0,0 582,3

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).

Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar): Nei

Dato: 24.08.2020 16:57 - Eiendomsdata verifisert: 24.08.2020 16:54 - Side 2 av 3



For mer informasjon om eierforholdene, velg arealfordeling på teignivå ved utskrift.

Eierforhold M: Teiger med en matrikkelenhet
Eierforhold F: Teiger med flere matrikkelenheter
Eierforhold Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
Eierforhold S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Eierforhold Sx: Uregistrert jordsameie, ikke alle enheter kjent
Eierforhold T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet

Dato: 24.08.2020 16:57 - Eiendomsdata verifisert: 24.08.2020 16:54 - Side 3 av 3



Landbrukseiendom 1841-110/5/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:2000 ved A4 liggende utskrift

Dato: 24.08.2020 17:06 - Eiendomsdata verifisert: 24.08.2020 17:02 - Side 1 av 3



Arealstatistikk for landbrukseiendom 1841-110/5/0

Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 1841-110/5/0
3 tilknytta grunneiendommer: 110/3/0, 110/5/0, 110/117/0

Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 3 av 3

Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-110/5/0 Landbrukseiendom
110/3/0 8 28,7 0,0 0,0 342,6 116,2 3,4 0,0 490,9

110/5/0 6 82,5 0,0 0,5 256,1 138,8 3,8 0,0 481,7

110/117/0 4 17,3 0,0 5,2 46,2 17,3 3,8 0,0 89,8

Sum 18 128,5 0,0 5,7 644,9 272,3 11,0 0,0 1062,4

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).

Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar): Nei
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For mer informasjon om eierforholdene, velg arealfordeling på teignivå ved utskrift.

Eierforhold M: Teiger med en matrikkelenhet
Eierforhold F: Teiger med flere matrikkelenheter
Eierforhold Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
Eierforhold S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Eierforhold Sx: Uregistrert jordsameie, ikke alle enheter kjent
Eierforhold T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet

Dato: 24.08.2020 17:06 - Eiendomsdata verifisert: 24.08.2020 17:02 - Side 3 av 3



Landbrukseiendom 1841-107/12/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:5000 ved A4 stående utskrift

Dato: 24.08.2020 17:48 - Eiendomsdata verifisert: 24.08.2020 17:17 - Side 1 av 5



Arealstatistikk for landbrukseiendom 1841-107/12/0 og eiendommer lagt til

Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 1841-107/12/0
2 tilknytta grunneiendommer: 107/6/0, 107/12/0

Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 2 av 2

Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-107/12/0 Landbrukseiendom
107/6/0 4 27,0 0,0 25,1 375,5 112,8 2,3 0,0 542,7

107/12/0 12 114,3 5,2 32,4 523,0 274,5 5,0 0,0 954,4

Sum 16 141,3 5,2 57,5 898,5 387,3 7,3 0,0 1497,1

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).

Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar):
Eierforhold Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka

jord
Innmarksbeite Produktiv skog Annet

markslag
Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-107/12/0 Landbrukseiendom
S 2 0,0 0,0 0,0 0,0 1545,8 40,0 1321,0 2906,8

Sum 2 0,0 0,0 0,0 0,0 1545,8 40,0 1321,0 2906,8
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Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar):
Eierforhold Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka

jord
Innmarksbeite Produktiv skog Annet

markslag
Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

Tabellen "Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar):" viser arealtall for teiger som kan kobles til flere enn én eiendom. Det kan
være teiger registrert som uregistrert jordsameie (S og Sx), tvisteteig (T) eller teig med flere matrikkelenheter (gnr/bnr) og som er
tilknyttet mer enn ett hovednummer i Landbruksregisteret (Ff).

Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-107/1/0 Landbrukseiendom
107/1/0 4 33,2 0,0 1,5 626,1 162,8 4,4 0,0 828,0
Sum 4 33,2 0,0 1,5 626,1 162,8 4,4 0,0 828,0
1841-107/2/0 Landbrukseiendom
107/2/0 4 36,0 0,0 66,7 462,9 213,7 4,3 0,0 783,6
Sum 4 36,0 0,0 66,7 462,9 213,7 4,3 0,0 783,6
1841-107/5/0 Landbrukseiendom
107/5/0 7 25,5 0,0 10,1 130,5 271,9 2,8 0,0 440,8
Sum 7 25,5 0,0 10,1 130,5 271,9 2,8 0,0 440,8
1841-107/7/0 Landbrukseiendom
107/7/0 8 63,8 0,0 16,8 461,2 231,5 3,3 0,0 776,6
107/14/0 1 23,8 0,0 4,2 32,5 2,6 0,4 0,0 63,5
Sum 9 87,6 0,0 21,0 493,7 234,1 3,7 0,0 840,1
Tabellen "Eiendom lagt til (dekar):" viser arealtall for eiendom lagt til landbrukseiendommen og som entydig kan kobles til én
eiendom (M eller F). Eiendommene er sortert etter matrikkelnummer i stigende rekkefølge.

Andre tilknyttede arealer lagt til (dekar):
Eierforhold Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka

jord
Innmarksbeite Produktiv skog Annet

markslag
Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-107/5/0 Landbrukseiendom
S 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
Sum 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
1841-107/1/0 Landbrukseiendom
S 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
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Andre tilknyttede arealer lagt til (dekar):
Eierforhold Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka

jord
Innmarksbeite Produktiv skog Annet

markslag
Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

Sum 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
1841-107/2/0 Landbrukseiendom
S 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
Sum 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
1841-107/7/0 Landbrukseiendom
S 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
Sum 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
Tabellen "Andre arealer tilknyttede arealer lagt til (dekar):" viser arealtall for teiger som kan kobles til flere enn én eiendom. Det kan
være teiger registrert som uregistrert jordsameie (S og Sx), tvisteteig (T) eller teig med flere matrikkelenheter (gnr/bnr) og som er
tilknyttet mer enn ett hovednummer i Landbruksregisteret (Ff).

Total (dekar):
Type Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka

jord
Innmarksbeite Produktiv skog Annet

markslag
Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

Arealstatistikk
og eiendom
lagt til

40 323,6 5,2 156,8 2611,7 1269,8 22,5 0,0 4389,6

Andre
tilknyttede 6 0,0 0,0 0,0 0,0 4637,4 120,0 3963,0 8720,4

Sum 46 323,6 5,2 156,8 2611,7 5907,2 142,5 3963,0 13110,0
Vi gjør oppmerksom på at totalsummene i nederste linje i tabellen "Total" vil kunne være misvisende. Det gjelder i tilfeller hvor en
og samme teig er knyttet til to eller flere av de valgte eiendommene (f.eks. T, Ff og S-teiger). Samme areal vil i så fall være
inkludert i totalarealet for flere av de aktuelle eiendommene, og totalsummen for alle eiendommer som er lagt til vil dermed bli for
stor.
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For mer informasjon om eierforholdene, velg arealfordeling på teignivå ved utskrift.

Eierforhold M: Teiger med en matrikkelenhet
Eierforhold F: Teiger med flere matrikkelenheter
Eierforhold Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
Eierforhold S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Eierforhold Sx: Uregistrert jordsameie, ikke alle enheter kjent
Eierforhold T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet
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Landbrukseiendom 1841-44/1/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:2000 ved A4 liggende utskrift
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Arealstatistikk for landbrukseiendom 1841-44/1/0 og eiendommer lagt til

Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 1841-44/1/0
2 tilknytta grunneiendommer: 44/1/0, 44/3/0

Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 2 av 2

Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-44/1/0 Landbrukseiendom
44/1/0 4 172,2 0,0 10,8 593,1 664,1 36,7 0,0 1476,9

44/3/0 5 14,6 0,0 33,1 236,2 91,7 1,9 0,0 377,5

Sum 9 186,8 0,0 43,9 829,3 755,8 38,6 0,0 1854,4

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).

Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar): Nei

Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-44/2/0 Landbrukseiendom
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Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

44/2/0 6 20,6 0,0 14,3 244,1 120,7 3,9 0,0 403,6
Sum 6 20,6 0,0 14,3 244,1 120,7 3,9 0,0 403,6
Tabellen "Eiendom lagt til (dekar):" viser arealtall for eiendom lagt til landbrukseiendommen og som entydig kan kobles til én
eiendom (M eller F). Eiendommene er sortert etter matrikkelnummer i stigende rekkefølge.

Andre tilknyttede arealer lagt til (dekar): Nei

For mer informasjon om eierforholdene, velg arealfordeling på teignivå ved utskrift.

Eierforhold M: Teiger med en matrikkelenhet
Eierforhold F: Teiger med flere matrikkelenheter
Eierforhold Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
Eierforhold S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Eierforhold Sx: Uregistrert jordsameie, ikke alle enheter kjent
Eierforhold T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/11995     
 Arkiv sakID.: 20/1737 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
091/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
20/1737 Ferdselshindrende skilting Sjønstådalen 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Sperring og påskrift oppleves som innskrenkende på allmenhetens ferdsel og er derfor å anse som  
et ulovlig stengsel etter friluftslovens § 13. 
  
Hjemmelshavere gis en tidsfrist på 3 uker til fjerning av sperring/skilting.  
 
Om så ikke skjer sendes forhåndsvarsel om pålegg til hjemmelshavere med tidsfrist på 2 uker til å 
fjerne sperring/skilting. Det sendes samtitig varsel ileggelse av tvangsmulkt om ikke pålegget 
etterkommes til angitt frist. 
 

 
Vedlegg: 
19.08.2020 Ferdselshindrende skilting ved bro over Sjønståelven 1450077 

17.08.2020 Ferdselshindrende skilting ved bro over Sjønståelven 1449560 

13.08.2020 Ferdselshindrede skilting ved Fjellmo i Sjønstådalen 1449387 

20.08.2020 Ferdselshindrende skilting bro Sjønståelva 1449555 
 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune har 26. juni mottatt en henvendelse om oppsatt sperring/skilting på bro over 
Sjønståelven ved Sjønstådalen er i henhold til gjeldene lovverk i lov om friluftsliv. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Slik det fremgår av vedlegg er en hjemmelshaver kontaktet muntlig på telefon. Saksbehandler ble 
meddelt på telefon at sperringen ville bli tatt ned. Så er ikke skjedd, sperrebom er fortsatt på broen, 
men teksten er snudd til motsatt side. Administrasjonen har forespurt Salten Friluftsråd om deres syn på 
sperring/skilting. Fauske kommune har mottatt et entydig svar med oppfordring til oppfølging fra 
kommunens side. 
 

Saksbehandler mener saken er av prinsipiell karakter og strider mot friluftslovens § 2;  

I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.  

Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller lignende på veg eller sti i 
utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren 



har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger 

Saker etter denne paragraf er ikke delegert og behandles direkte i Plan- og utviklingsutvalg. 

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Salten Friluftsråd sin oppfordring til å forfølge saken bifalles. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Bjørn Godal <Bjorn.Godal@salten.no> 

Sendt: mandag 17. august 2020 10:16 

Til: Georg de Besche dy 

Kopi: Annette Digermul Hals 

Emne: SV: 20/11653 Ferdselshindrende skilting ved bro over Sjønståelven 

 

Hei og takk for henvendelse! 

 

Ut fra en helhetsvurdering av områdets karakter, er det ikke tvil om at brua ligger i utmark. Dvs at det 

er allmenn umotorisert ferdselsrett i området på begge sider av brua. 

Det følger av friluftslovens § 2: «I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer 

hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. 

Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i 

utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren 

har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger.» 

 

Jeg går ut fra at kommunen ikke har gitt samtykke til innskrenking av ferdselsretten i denne 

sammenhengen. 

 

Grunneier kan med dette utgangspunktet ikke hindre folks umotoriserte ferdsel over brua, med 

mindre den er farlig. Ut fra bildet ser brua nyoppusset ut og jeg vil tro eierne benytter den for sin 

atkomst. Snølast er trolig også den største påkjenningen på konstruksjonen. Det er derfor rimelig å 

anta at brua er trygg.  

 

Uavhengig av eiendomsforhold, har derfor folk fri rett til å ferdes over brua.  

 

Opplysningen om at det er privat eiendom er i så måte irrelevant. Det berører ikke ferdselsretten. 

Det er likevel klart at sperringen og påskriften oppleves som innskrenkende på allmennhetens ferdsel 

og derfor er å anse som et ulovlig stengsel etter friluftslovens § 13 og dermed kan kreves fjernet av 

kommunen etter § 40.  

 

Hvis grunneierne ønsker å hindre motorisert ferdsel på brua så er de ved sin fulle rett til det, men da 

skal sperringen innrettes på en måte som sperrer det og ikke allmenn umotorisert ferdsel. Hvis 

grunneierne er bekymret for sikkerheten, kan de opplyse om det, for eksempel som Statskog gjør på 

sine hengebruer, med å henstille om at det ikke er mer enn en person på brua om gangen. 

 

Vi vil oppfordre kommunen til å ta tak i saken og kan bistå dersom dere har ønske om det. 

 

 

Med hilsen 
 

Bjørn Godal 
faglig leder 
Salten friluftsråd 
Telefon: 95068985 



https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1k7aJ7-0006pl-
3p&i=57e1b682&c=hzZNAvUVwMIXzX69kLdrajEjkUnnhkBkbCuR_XOuTjg8GxyFR5u5SeqfPrxLTs2hAns
ACHJJ9XK9KAoYMTpbai6kS4rIAZUJ0ZSMHTqvXWdt_lTDshLflOuHH2GDeP07wWM5Pk5eUkqJT9HT6N
MII5bWJfm9SP9XJHIS7Xq-jGG56d2UIxSOkh3XJP52DG5Z7BPYF-A8LQWOQ_uHGw0byMJe-9wWX-
kAYC8x3DF6ULM

Av frilufsloven

Fra: Georg de Besche dy <Georg.De.Besche@fauske.kommune.no>
Sendt: mandag 17. august 2020 07:47
Til: Bjørn Godal <Bjorn.Godal@salten.no>
Emne: 20/11653 Ferdselshindrende skilting ved bro over Sjønståelven

Du har mottatt en epost fra Fauske kommune.

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

Enhet Plan/Utvikling 
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Salten Friluftsråd v/ Bjørn Godal 
 
 
 
 

Ferdselshindrende skilting ved bro over Sjønståelven 
Da den vedlagte epost kom til meg tok jeg kontakt med en av hjemmelshaverne bosatt i 
Sulitjelma og spurte om det var han som hadde satt opp dette skiltet/sperring. Til svar fikk jeg 
at skilt om privat eiendom også hadde stått der tidligere, men da på siden av overgangen og 
ikke på tvers som sperring. Jeg anmodet om at skiltet ble tatt ned da det er kommet en 
henvendelse til kommunen om sperring av adgang til utmark. Jfr. Lov om friluftsliv. I motsatt 
fall vil kommunen henvende seg til Salten friluftsråd for uttalelse om skiltet er å anse som 
brudd på ferdselsretten. I telefonsamtale sa hjemmelshaver at skiltet <PRIVAT EIENDOM> 
ville bli tatt bort som sperring når han var tilbake fra en pågående reise.  
 
Saksbehandler har ikke foretatt befaring om så ble gjort. Men det har ikke kommet ytterligere 
henvendelser om skiltet. Fauske kommune har derfor antatt at skiltet er fjernet som sperring. 
 
11. august mottok jeg telefon fra en annen hjemmelshaver. Hjemmelshaverne til 
grunneiendommen hadde vært samlet i sommer og ble da informert om kommunens 
henvendelse vedrørende skiltet. I telefon ble det fremsatt klage på at ikke øvrige 
hjemmelshavere var blitt tilskrevet og reagert på kun min muntlige henvendelse til en 
hjemmelshaver. Videre ble det hevdet at broen ikke var åpen for fri ferdsel og at 
hjemmelshavere var i sin rett til å sette opp skilt og sperring. 
 
Bilder er fra befaring 12. august. Planken/sperring er ikke fastmontert, men ligger løst på en 
holder på hver side.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sett fra Fv 830 og over broen. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sett fra broen og mot Fv 830. 



 

 

 

 
 
 
Fauske kommune anmoder om en uttalelse fra Salten Friluftslov om denne sperring kan 
være i konflikt med Lov om friluftsliv § 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR 
 

 
 
Med vennlig hilsen 

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

 
 
Vedlegg: 

Ferdselshindrede skilting ved Fjellmo i Sjønstådalen  

 

 

Kopi til hjemmelshavere: 

Anne Marie Selstad Vollenveien 108 1389 HEGGEDAL 

Bjørn Robert Jensen Myrveien 13 8230 SULITJELMA 

Greta Selstad Damsgårdveien 41 5058 BERGEN 

Liv Sivertsen Reitanveien 3 8210 FAUSKE 

May Elise Larsen Helsetunet 11, leil. 30 8200 FAUSKE 

Roald Selstad Humlestien 1 1443 DRØBAK 

Terje Selstad Stensrudvegen13 2651 ØSTRE GAUSDAL 



Fra: Roger Strøm <roger.stroem@hotmail.com> 
Sendt: fredag 26. juni 2020 11.54 
Til: Postmottak 
Emne: Alamannsretten/ ulovlig sperring og skilting? 
 
Last ned bilder med full opplsning 
Tilgjengelig til 26. jul. 2020 
 
 
Sender vedlagt bilder og info vedrrende Sperring/skilting ved g岤en Fjellmo i Sjnst夡len.  
Dette er vel ikke i.h.h.t. gjeldende lovverk? 
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Ferdselshindrende skilting bro Sjønståelva  
 
Da denne epost kom til meg tok jeg kontakt med en av hjemmelshaverne - Bjørn Jensen -  i 
Sulitjelma og spurte om det var han som hadde satt opp dette skiltet/sperring. Til svar fikk jeg 
at skilt om privat eiendom også hadde stått der tidligere, men da på siden av overgangen og 
ikke på tvers som sperring. Jeg anmodet om at skiltet ble tatt ned da det er kommet en 
henvendelse til kommunen om sperring av adgang til utmark. Jfr. Lov om friluftsliv. I motsatt 
fall vil kommunen henvende seg til Salten friluftsråd for uttalelse om skiltet er å anse som 
brudd på ferdselsretten. I telefonsamtale sa hjemmelshaver at skiltet <PRIVAT EIENDOM> 
ville bli tatt bort som sperring når han var tilbake fra en pågående reise.  
 
Saksbehandler har ikke foretatt befaring om så ble gjort. Men det har ikke kommet ytterligere 
henvendelser om skiltet. Fauske kommune har derfor antatt at skiltet er fjernet som sperring. 
 
11. august mottokf jeg telefon fra en annen hjemmelshaver, Anne Selstad. Hjemmelshaverne 
til grunneiendommen hadde vært samlet i sommer og ble da informert om kommunens 
henvendelse vedrørende skiltet. I telefon fremsatte hun klage på hun at ikke øvrige 
hjemmelshavere var blitt tilskrevet og reagerer på kun min muntlige henvendelse til Bjørn 
Jensen.  
 
Bilder fra befaring 12. august: 
 
 



 
 

 
 
 
 



Georg de Besche d.y. 
Ingeniør 
 
 
 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/11204     
 Arkiv sakID.: 19/2743 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
092/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Dispensasjon for opphevelse av vilkår om salg av 
tilleggsjord - Ny behandling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Vilkår om salg av eiendom som tilleggsjord opprettholdes. 
 

 
Vedlegg: 
20.04.2020 Retur til kommunen for ny behandling - klage deling - gbnr 48/3 1439026 

20.04.2020 Retur til kommunen for ny behandling - klage deling gnr/bnr 48/3 i Fauske 1439025 

20.04.2020 AcosSvarInn.xml 1439027 

03.04.2020 Ber om kopi av bekreftelse fra gårdbrukere - klage opphevelse av vilkår - 
gnr/bnr 48/3 i Fauske 

1438239 

03.04.2020 AcosSvarInn.xml 1438240 

31.03.2020 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Klage på vedtak om opprettholdelse av tidligere 
vedtak 

1437069 

28.10.2019 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om dispensasjon for opphevelse av 
vilkår om salg av tilleggsjord 

1424762 

02.12.2019 Gbnr 48/3 - Forespørsel om å bygge nytt hus fra Heidi Paula Myrvoll 1428176 

02.12.2019 1158_001 1428177 

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

1428178 

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

02.12.2019 Gamle fradelingssak 1999 1428189 

12.03.2020 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om opphevelse av vilkår. 1434456 

12.03.2020 Klage på vedtak - kopi av brev til Fylkesmannen 1434840 

18.03.2020 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Klage på vedtak om opprettholdelse av tidligere 
vedtak 

1435150 

 
Sammendrag: 
 
I 1999 ble det søkt fradeling av bygningsmassen på eiendommen. Det ble innvilget fradeling av 2,5 daa 
som boligtomt og satt vilkår om at resterende del skulle avhendes som tilleggsareal til annen 
landbrukseiendom. Dette vilkåret er ikke oppfylt. Vilkåret ble heller ikke påklaget den gang det ble gitt. 
Eieren har nå fremlagt plan om videre utbygging på eiendommen og søkt byggetillatelse. Det er gitt 
avslag på søknaden begrunnet med tidligere ikke innfridd vilkår.  
Eier har i 2019 søkt opphevelse av vilkåret om avhending av resterende del som tilleggsareal til annen 
landbrukseiendom. Fauske kommune har avslått søknad om opphevelse av vilkåret. Begrunnelsen for 
avslaget var manglende dokumentasjon på oppfyllelse av gitt vilkår om avhending av resterende del som 
tilleggsareal. Fauske kommune mottok klage på vedtaket.  Plan- og utviklingsutvalget opprettholdt 
vedtaket i sak 031/20, hvoretter klagen med vedtak ble oversendt Fylkesmannen.  

Til behandlingen hos Fylkesmannen har søkeren sendt dokumentasjon på at salg har vært forsøkt 
gjennomført og at oppfyllelse av vilkår ikke lar seg gjennomføre. Fylkesmannen har deretter sendt saken 



tilbake til kommunen for ny behandling.  

 
 
Saksopplysninger: 
 
Dokumentasjonen som er oversendt fra Fylkesmannen viser at søker har kontaktet to nærliggende 
gårdbrukere i juli 2017 og forspurt om de er interessert i tilleggsareal. Det er ikke fremlagt 
dokumentasjon på en avhending til tidspunkt for fradeling i 1999 da vilkåret ble stilt.  
Fauske kommune mottok i 2019 – 20 år etter gjennomført fradeling – søknad om bygging av boliger på 
restareal. 

Området som eiendommen ligger i er et LNFR område. I kommuneplanen. Kommuneplan ble revidert i 
2018 og det kom ikke innspill med forslag om endring av arealformål der eiendommen befinner seg. 
Utlegging av areal til boligformål som omsøkt i juli 2019, er ikke i samsvar med arealplan. For at 
eiendommen skal kunne benyttes til videre fradeling til boligformål må det gis dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel eller det må foreligge en godkjent reguleringsplan. Den mest ryddige 
saksbehandling vil være å ikke fravike bestemmelsene i kommuneplan med oppstykking av eiendommen 
med dispensasjonsvedtak.  

Saksbehandlers vurdering er at søker ikke har gjort tilstrekkelig anstrengelse for oppfyllelse av vilkåret. 
Det begrunnes med at det er gått om lag 20 år fra vedtak med vilkår til dokumentert første forsøk på 
avhending og at eiendommen ikke er utlyst for salg på det åpne marked. Det er ikke opplyst hva 
eiendommen er tilbudt/forsøkt omsatt for eller fremlagt en verdivurdering av restareal. For 
saksbehandler fremstår den tilbakeholdne interesse for oppfyllelse av vilkår om avhending av restareal 
mer som et ønske om å beholde eiendommen og stykke den opp i videre fradeling til boligformål.  

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 

Saksbehandler vurderer det dithen at vilkåret om avhending bør opprettholdes. 

 
 
 
 
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: 

  16.04.2020  2020/2268 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Margrethe Benson, 75 54 78 62 
  
 
 
  

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 
 

  

 

Retur til kommunen for ny behandling - klage deling gnr/bnr 48/3 i Fauske 

Fylkesmannen viser til kommunens brev av 25.03.2020 samt til e-post fra Georg de Besche dy 
02.04.2020.  
 
Heidi Myrvoll har nå sendt oss skriftlig bekreftelse fra Ragnhild Bjørkum og Wenche Fredriksen som 
viser at de ikke er interesserte i å kjøpe jordbruksareal fra gnr 48 bnr 3. Bekreftelsen og e-post fra 
Heidi Myrvoll vedlegges. 
 
Vi oppfatter kommunens vedtak om å avslå søknad om opphevelse av delingsvedtak med vilkår om 
videresalg av eiendom som tilleggsjord med at det ikke er fremlagt dokumentasjon på salgsprosjekt 
eller annen dokumentasjon som viser at eiendommen har vært lagt ut for salg. 
 
Med bakgrunn i dokumentasjonen vi har fått fra Heidi Myrvoll ber vi om at kommunen behandler 
saken på nytt. 
 
 
Med hilsen 
 
Stein Tage Domaas (e.f.) 
underdirektør 

  
 
Margrethe Benson 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 Bekreftelse 

 
 
Kopi til: 
Heidi Paula Myrvoll Kosmovassveien 116 8215 Valnesfjord 
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Fra: Heidi Paula Myrvoll[heidi.paula.myrvoll@fauske.kommune.no]
Sendt: 13. apr 2020 07:30:39
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: 2020/2268

Hei
 
Ang. sak 2020/2268
 
Sender kopi av bekreftelse fra gårdbrukere, slik dere etterspør. Dette dokumentet var jeg egenhendig og leverte
til Fauske Kommune, og som dere ser av dato er det en stund siden. Jeg har i samtale med saksbehandler Georg de
Besch, referert til dette dokumentet ,siden det var han som anbefalte meg å få dette skriftlig.
Det er derfor merkelig at dokumentet ikke er registrert i kommunes saksarkiv.
 
Håper selvfølgelig at utfallet fra deres vurderinger går i min favør, slik at eiendommen kan utnyttes og folk kan
bosette seg der.
 
Vennlig hilsen Heidi Myrvoll
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E-postadresse: 
fmnopost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Statens Hus 
Moloveien 10 

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

  Vår dato:  Vår ref: 

  02.04.2020  2020/2268 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Margrethe Benson, 75 54 78 62 
  
 
 
  

Heidi Paula Myrvoll 
Kosmovassveien 116 
8215 Valnesfjord 
 
 

  

 

Ber om kopi av bekreftelse fra gårdbrukere - klage opphevelse av vilkår - 
gnr/bnr 48/3 i Fauske 

Fylkesmannen har mottatt din klage over Fauske kommunens vedtak om å avslå din søknad om å 
oppheve vilkår om salg av restarealene for et gitt delingssamtykke. 
 
I klagen redegjør du for at du har vært i kontakt med gårdbrukere i området for å tilby dem 
tilleggsjorda, og du skriver: «jeg har etter anbefalinger fra kommunen sendt dem en skriftlig henvendelse 
og fått underskrift på at de ikke er interessert. Dette dokumentet ble levert til kommunen i fjor». 
 
Fylkesmannens saksbehandler ba i e-post til kommunens saksbehandler Georg de Besche d.y. i dag 
om å få tilsendt dette dokumentet. de Besche svarer at de i kommunens saksarkiv ikke har registrert 
et slikt dokument. 
 
Vi ber om at du – snarest mulig – sender en kopi av dette dokumentet til oss. Et slikt underskrevet 
dokument kan få avgjørende betydning for vår klagebehandling.  
  
 
 
Med hilsen 
 
Stein Tage Domaas (e.f.) 
underdirektør 

  
 
Margrethe Benson 
juridisk seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske 
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Vår ref.: 20/4499 

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

Enhet Plan/Utvikling 
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Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405 
8002 BODØ 
 
 
 
 

48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Klage på vedtak om opprettholdelse 
av tidligere vedtak 
 
Plan- og utviklingsutvalg- 031/20, har i møte 18.03.2020 fattet følgende vedtak i saken: 
 
Vedtak: 

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

 
 
Saken oversendes Fylkesmannen for videre behandling. 
 
Med vennlig hilsen 

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

 
 
Vedlegg: 

48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om dispensasjon for opphevelse av vilkår om salg av tilleggsjord  

Gbnr 48/3 - Forespørsel om å bygge nytt hus fra Heidi Paula Myrvoll  

1158_001  

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

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

Gamle fradelingssak 1999  

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

Klage på vedtak - kopi av brev til Fylkesmannen  

48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Klage på vedtak om opprettholdelse av tidligere vedtak  

 

 
 

  

Kopi til 

Heidi Paula Myrvoll Kosmovassveien 116 8215 VALNESFJORD 
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 20/3364     

 Arkiv sakID.: 19/2743 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 

 

Sak nr.   Dato 

031/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020 

 
 

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

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 031/20 Vedtak: 

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

 
Vedlegg: 

28.10.2019 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om dispensasjon for opphevelse av 
vilkår om salg av tilleggsjord 

1424762 

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

1428178 

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

02.12.2019 Gamle fradelingssak 1999 1428189 

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

12.03.2020 Klage på vedtak - kopi av brev til Fylkesmannen 1434840 

 

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

 



Til Fauske Kommune

S¢knad om  dispensasjon.

Jeg søker herved om dispensasjon for opphevelse av vilkåret om salg

av tilleggsjord på eiendom på Hestdekker i Valnesfjord, med gnr og

bnr 48/ 3.

Bakgrunnen for min søknad er at jeg ønsker å selge eiendommen,slik

at det skal bo folk der.

Eiendommen er såpass liten og har derfor ikke noen

næringsgrunnlag for å drives. Jorda har kun vært brukt til dyrking av

egne poteter og grønnsaker  i  alle år det har bodd folk der.

Jeg har tidligere vært i kontakt med bønder i nærområdet ang.

overtagelse av tilleggsjord, men ingen har vært interessert i dette. Jeg

har nå, etter oppfordring fra dere, fått en skriftlig bekreftelse på

dette.

Det er stadig familier som vil bo landlig, og som ønsker muligheter til

å dyrke egne grønnsaker. Håper kommunen ser positivt på at folk vil

bosette seg, og at verdier kan skapes ute på bygda.

Valnesfjord 14.10.19
”LCLk—RLEM (  YVBWÅÅÅ

Mvh Heidi Paula Myr



Fra: Janne Bjørnbakk 
Sendt: fredag 12. juli 2019 15:02 
Til: Hilde Holtan; Georg de Besche dy 
Emne: Gnr.43 bnr.3 - forespørsel om å bygge nytt hus fra Heidi Paula Myrvoll 
Vedlegg: 1158_001.pdf 
 
Hei. 
 
Oversender denne henvendelsen til dere, da jeg vil ha hjelp til å vurdere saken. Etter en prat med 
Hilde kom vi fram til at dette er en prinsipiell sak som burde vært lagt fram for Planutvalget, eller 
leder for Planutvalget. 
 
Jeg sender foreløpig svar til Heidi P. Myrvoll og sier at pga. ferieavvikling vil ikke saken bli vurdert før 
månedsskifte august/september. 
 
 

-- 
// Vennlig hilsen Janne Bjørnbakk 
Byggesaksbehandler Plan/utvikling, Fauske kommune 
 
+47 75 60 40 70 
janne.bjornbakk@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
 
 
 

mailto:janne.bjornbakk@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/


Til Fauske kommune den 01/07 2019

v/Janne Bjørnbakk

Forespørsel om bygging av  nytt  hus/evnt. to nye hus.

Sender herved forespørsel om å bygge nytt hus på eiendommen

med gnr/bnr 48/3 Hestdekker veien 10 på Nes  i  Valnesfjord, evnt

dele eiendommen i to slik at det blir to boliger.

På eiendommen står det ett hus som er bygd på 1920 tallet, huset er

ikke beboelig og må rives/totalrenoveres. Huset står veldig nært

inntil nabohuset, noe som ikke er helt ideelt hvis andre skal bosette

seg her.

Etter befaring fra kommunen  i  fjor, ble det tilrådd en lokasjon til ny

tomt som er merket X på kartet. Denne tomten blir da  i  naerheten av

vei, vann tilknytning.

Siden eiendommen er av en slik størrelse, serjeg at det er mulighet

for minst ett hus til, og ber dere vurdere dette. Se merket

X 2 ,som ett forslag til plassering av hus nr 2. Siden jeg ikke tenker å

bygge eller bo her selv, ønskerjeg å selge eiendommen med hus

påtegnet.

Tenker det er positivt at det bygges og flytter folk til bygda og vil med

dette bidra til det med å selge eiendommen.

Mvh Heidi Paula Myrvoll

Mib:41699093



n82 

ien?

=t 

Minn 

io:

25 
.35

» 

51:: 

.mx—iii // 

S..

/ 
/ 
A 

l 
K 

i.

1 
/ 
A 

k 

x 

1 
x 

x

// 

5.t 

.\\

 

NW 

l—

 



Fra: Heidi Paula Myrvoll 

Sendt: onsdag 18. september 2019 08:11 

Til: Georg de Besche dy 

Emne: SV: 19/13336 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Svar på forespørsel om bygging 

av nytt hus i Hestekkerveien 10, Valnesfjord. 

 

Hei igjen 

Jeg er klar over det tidligere vedtaket. Da du var på befaring ,ble jeg ble oppfordret av deg, til å skaffe 

en skriftlig dokumentasjon fra bøndene om at de ikke var interessert i å kjøpe tilleggsjord hos meg. 

Dette svaret fra bøndene hadde jeg fått hos dem muntlig tidligere, men du mente hvis jeg fikk det 

skriftlig, ville det åpne seg muligheter til å sett opp nytt hus på ny tomt. Derfor ble jeg overrasket  

 

Mvh Heidi Myrvoll 

 

 

Fra: Georg de Besche dy <Georg.De.Besche@fauske.kommune.no>  
Sendt: mandag 16. september 2019 08:25 
Til: Heidi Paula Myrvoll <heidi.paula.myrvoll@fauske.kommune.no> 
Emne: SV: 19/13336 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Svar på forespørsel om bygging av nytt hus i 
Hestekkerveien 10, Valnesfjord. 
 

Janne har vært i kontakt med meg. Og det er jeg som har formidlet tidligere vedtak til henne. Da jeg 

var på befaring med deg var jeg ikke kjent med at du hadde et tidligere vedtak som ikke er fulgt opp. 

Du fikk tilbakemelding fra meg at det du fremla ikke kunne gjennomføres da du fra tidligere hadde et 

vilkåret som er satt i tidligere fradeling. Den opplysning fant jeg i kommunens arkiv. Dette burde på 

ingen måte overraske. 

 

 

//Vennlig hilsen Georg de Besche dy 
Plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE 
 
+47 75604808 / 99276468 
georg.de.besche@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 

 

 

 

Fra: Heidi Paula Myrvoll <heidi.paula.myrvoll@fauske.kommune.no>  
Sendt: mandag 16. september 2019 07:33 
Til: Georg de Besche dy <Georg.De.Besche@fauske.kommune.no> 
Emne: VS: 19/13336 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Svar på forespørsel om bygging av nytt hus i 
Hestekkerveien 10, Valnesfjord. 
 

Hei 

Du var på befaring på min eiendom på Hestdekkerveien 10,på Nes i Valnesfjord (for ett par år 

siden,tror jeg.) 

mailto:georg.de.besche@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/
mailto:heidi.paula.myrvoll@fauske.kommune.no
mailto:Georg.De.Besche@fauske.kommune.no


Jeg har nå fått av slag på å bygge nytt hus på denne eiendommen, pga. av noe som kom 

overraskende på meg, siden du var så positiv til dette. Jeg kan ikke huske om du fikk tilsendt 

dokumentasjon fra meg, på at bonden som har jord rundt min eiendom, ikke er interessert i å kjøpe 

dette som tilleggsjord. Jeg vil uansett sende en kopi til Janne Bjørnbakk som jeg har vært i kontakt 

med. 

 

 

Fra: Heidi Paula Myrvoll  
Sendt: mandag 16. september 2019 07:14 
Til: Janne Bjørnbakk <Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no> 
Emne: SV: 19/13336 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Svar på forespørsel om bygging av nytt hus i 
Hestekkerveien 10, Valnesfjord. 
 

Hei 

 

Jeg har opplyst dere tidligere, da jeg hadde befaring på eiendommen, at de som er aktuelle kjøpere 

på tilleggsjord , ikke er interessert i dette. Dette har jeg fått skriftlig bekreftelse på, og kan sende det 

til dere, hvis det ikke ligger allerede på landbruks avd? Jeg fikk klare signaler fra person,(mener det 

var en Georg fra landbruksavd,) som var på befaring på eiendommen, at det ikke ville bli noe 

problem å få bygge nytt hus. Han var veldig positiv til dette og jeg fikk tilrådninger hvor det var mest 

hensiktmessig å bygge i forhold til vei, vann og kloakk. Ut fra disse signalene jeg fikk, er det noe 

merkelig at dere nå gir meg avslag. Har du vært i kontakt med han? 

 

Mvh Heidi Myrvoll 

 

 

 

Fra: Janne Bjørnbakk <Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no>  
Sendt: søndag 15. september 2019 18:37 
Til: Heidi Paula Myrvoll <heidi.paula.myrvoll@fauske.kommune.no> 
Emne: 19/13336 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Svar på forespørsel om bygging av nytt hus i 
Hestekkerveien 10, Valnesfjord. 
 

Du har mottatt en epost fra Fauske kommune. 

 

Se vedlegg. 

 

mailto:Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no
mailto:Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no
mailto:heidi.paula.myrvoll@fauske.kommune.no


 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 19/17847     

 Arkiv sakID.: 19/2743 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

009/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020 

 
 

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

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Vilkår om salg av eiendom som tilleggsjord opprettholdes. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
Behandling: 

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

Vedtak: 
Vilkår om salg av eiendom som tilleggsjord opprettholdes. 

 
Vedlegg: 

02.12.2019 Gamle fradelingssak 1999 1428189 

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

1428178 

28.10.2019 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om dispensasjon for opphevelse av 
vilkår om salg av tilleggsjord 

1424762 

 

Sammendrag: 
 
I 1999 ble det søkt om fradeling av bygningsmassen på eiendommen. Det ble innvilget fradeling av 2,5 
daa som boligtomt og satt vilkår om at resterende del skulle avhendes som tilleggsareal til annen 
landbrukseiendom. Dette vilkåret er ikke oppfylt.  Vilkåret ble heller ikke påklaget den gang det ble gitt. 
Eieren har nå fremlagt plan om videre utbygging på eiendommen og søkt byggetillatelse. Det er gitt 
avslag på søknaden begrunnet med tidligere ikke innfridd vilkår. 
 
Saksopplysninger: 
 
Saksbehandler har ikke blitt forelagt, som etterspurt, dokumentasjon på salgsprospekt eller annen 
dokumentasjon som viser at eiendommen har vært lagt ut for salg. Det gjelder både fra den gang og nå 
når det søkes om ny bebyggelse. 
 
Det er i dag et eldre hus påstående eiendommen. Søker opplyser i brev av 1. juli 2019 at huset ikke kan 
regnes som beboelig. Ved et salg vil eiendommen være konsesjonspliktig og prisen skal godkjennes av 
kommunen. Kommunens landbruksansvarlige har ikke mottatt noen henvendelser. 



 

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Eiendommen ligger i kommuneplanens arealdel innenfor LNFR område på Hestekker. I disse områdene 
skal tiltak kun tillates om de er tilknyttet næringsgrunnlaget på gården.  
Saksbehandler mener eieren må opplylle vilkåret, selv om det har gått mange år siden fradeling av 
bygninger ble gjennomført. Det var forutsetningen for å tillate fradeling. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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å FAUSICE KOMMUN E

SEKTOR DRIFT/TEKNISK

HEIDI  MYRVOLL

HELSKOG

8215 VALNESFJORD

Saksbehandler:  BJØRG KARBØL

Telefon:  756 00 600 -Telefax:  75600763  -  Besøksadresse: TORGGT.  21

Myndighet: vedtaksdato: Saksnr:
DELEGERT  SAK  SEKTORSTYRE 01.12.1999 38
DRIFT/TEKNISK

Deres  ref: Vår  ref:  BYGGBK /1999/ 7353  Arkiv: /L33// Data:  01.12.99

HEIDI MYRVOLL - SØKNAD  OM  TILLATELSE  TIL  FRADELING  AV CA.

2,5 DAA AV  EIENDOMMEN GNR.  48  BNR.  3.

Søknaden gjelder tillatelse til fradeling av en parsell med areal ca. 2,5 daa av eiendommen

gnr. 48 bnr. 3. Parsellen skal benyttes til tomt for bestående bebyggelse på eiendommen,

og igjenværende del skal selges som tilleggsjord.

Søknaden er behandlet av næringssjefen som i sak DL-18/99 på visse vilkår har gitt samtykke

til omsøkte fradeling.

Sektorleder har ingen merknader til søknaden.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med  dette  tillatelse til fradeling av en

parsell med areal ca. 2,5 daa av eiendommen  gnr.  48 bnr. 3 på  følgende  vilkår:

*  Tomtegrensene må  utgås i  samråd med landbrukskontoret.
*  Tomta må  sikres  veirett.

M  d hilsen
,...

P u akei‘ii
seksjonsleder plan

..-—(.—'

Kopi;Landbrukskontoregijär -oppm.avd.,her
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Side: 2

Eiendommens bygningsmasse:

Faktiske opplysninger:

Eiendomstypen er landbruk. Eiendommen eies i/av eneeie.

Det er ikke  drift  på bruket.  Drift i  området er husdyrhold,

planteproduksjon, skogbruk.

Området bruket ligger  i  har gode jordbruksvilkår.

Området bruket ligger  i  har gode skogbruksvilkår.

Hjelpesaker:

184199 00051 KVA Søknad om konsesjon

Saksutredning:

Søknaden gjelder fradeling av en parsell på 2,5 —  3 dekar fra en eiendom
på Hestekker  i  Valnesfjord. Fradelingen omfatter eiendommens bebyggelse —

resten av eiendommen skal selges som tilleggsjord.

Eiendommen består av en teig og ligger vel 300 meter fra fylkesvegen. Alt
areal er dyrka. Bebyggelsen består av et gammelt og et nytt boligus og et

uthus. Tunet ligger  i  et hjørne av eiendommen og fradeling gjør liten
skade for resten av eiendommen.

Dyrkajorda har  ikke  vært drevet  i  egen regi på årtider og er heller  ikke
blitt høstet av andre de siste årene.
Det er ikke så lenge  siden  den ble grøftet.

Vurdering:

Eiendommens areal er lite og har begrenset mulighet til å gi noen særlig
avkastning hvis bruket skulle bestå som egen driftsenhet.
Det foreligger søknad om konsesjon for erverv av resteiendommen som
tilleggsjord til eiendom som er  i  selvstendig drift og som har behov for

tilleggsjord.

Fradeling av tomt med eiendommens bygninger ville  ikke  ha vært forsvarlig
ut fra omsynet til den avkastning eiendommen kan gi hvis eiendommen
skulle ha bestått som egen driftsenhet. Når resten av eiendommen, som  i
dette tilfelle, skal selges som tilleggsjord stiller det seg annerledes.
Kjøper av eiendommen har ikke behov for bebyggelsen som står der.

Fradelingen vil neppe føre til noen driftsmessige ulemper for utnyttelsen

av resten av eiendommen, men det kan oppstå noen miljømessige ulemper.
Det tenkes da på med eventuell spredning av husdyrgjødsel på arealet som

Møtedato :  02/11/1999 Sakslisten: : DK, .. /X/QØ .Qakqnummør - 19A1nn nnn14 «..-«



Side:

ligger inntil  den fradelte tomteparsell. Men denne ulempe ansees ikke å
være så stor at fradeling bør nektes.

Næringssjefens vedtak (delegasjon):

Fradelingen ansees å være forsvarlig såfremt resten av eiendommen selges
som tilleggsjord.

Den vil heller ikke medføre drifts— eller miljømessige ulemper av noen

større grad for landbruket i området og vil heller ikke skade
kulturlandskapet.

Næringssjefen gir samtykke til omdisponering og fradeling av en parsell
på vel 2,5 dekar med påstående hus som omsøkt fra eiendommen gnr. 84,
bnr. 3 i Fauske, jfr. jordlovens  § 9 og 12.

Det settes som vilkår for fradelingen at resten av eiendommen skal selges
som tilleggsjord.

Oppmåling/tinglysning av tomta skal ikke iverksettes før kjøper av
eiendommen har fått konsesjon.

Det settes også som vilkår at tomtegrensene under oppmåling fastsettes i
samråd med landbrukskontoret.
Tomta må sikres veirett.

Saksbehandler: Svein Jensen

Kopi sendt til:

Heidi Myrvoll

Helskog

8215 Valnesfjord

Fauske kommune, drifts—teknisk.

Fylkesmannen i Nordland,Landbruksavdelingen.

Sign.  Kommune:. .[Mm/f/ØÅQMJZQé/Fylke .  . .  ..........  .  .  .....

Møtedato:  02/11/1999 Sakslistenr  : ØL —- ///?(? cannumm .  104100 mm“ M.

1
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Dato:  24.02.2020 
Vår ref.: 20/2937 

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

Enhet Plan/Utvikling 
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Heidi Paula Myrvoll 
Kosmovassveien 116 
8215 VALNESFJORD 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 



Til Fylkesmannen i Nordland

Moloveien 10

8002 BodØ/

Enhet Plan-utvikling Fauske kommune.

Klage på vedtak jfr. FVL  §  28, jfr. FVL § 29 den 27.02.20

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

Jeg klager herved på vedtaket som ble gjort den 18.02.2020, på min søknad om opphevelse

av vilkår om salg av tilleggsjord.

Jeg ber dere se på saken igjen, fordi jeg mener salg av eiendommen som tilleggsjord ikke er

gjennomførbart, da det ikke er noen bønder som ser nytte av jorda. Jeg har siden jeg bygde

huset, vært i sporadisk kontakt med bøndene som holder til i området rundt Nes/Stemland,

for å tilby dem tilleggsjorda, men uten at noen har vært interessert. Jeg har etter

anbefalinger fra kommunen ,sendt dem en skriftlig henvendelse, og fått underskrift på at de

ikke er interessert. Dette dokumentet ble levert til kommunen i fjor.

Det var min farfar som i 1914 kjøpte tomta på 11 mål ,og bygde hus der. Familien bodde der

i ca 60 år, der de dyrket potet og grønnsaker til eget bruk. Jeg har full forståelse for at

dyrkbar jord må forvaltes på en bærekraftig måte, og min intensjon om nettopp dette var

god da jeg slo meg ned der. Jeg fikk fradelt tomt til å bygge nytt hus der, og hadde planer om

å bruke jorda. Jeg hadde kontakt med landbrukskontoret flere ganger, og de var på befaring

og kom med anbefalinger om bla. jordbærdyrking.

Det er ikke alltid ting går som de skal, og jeg ble etter hvert dessverre alene med to barn og

nytt hus. Jeg klarte ikke å ivareta dette alene, og ble derfor nødt til å selge huset. Dette har

vært ett sårt kapittel for meg, da jeg ønsket å bo der som min far hadde vokst opp. Det

hadde betydd mye for meg om andre kunne bo der og drive jorda, slik min farfar gjorde. Jeg

har fått henvendelser fra familier som gjerne vil slå seg ned i Valnesfjord, og som ønsker å ha

muligheten til å dyrke egne poteter og grønnsaker. Slik jeg ser det kan følgende skje med

eiendommen:

1. Bygge nytt hus på en annen lokasjon på eiendommen, slik at en familie kan bo der og

bruke jorda aktivt.

2. Tilrettelegge kolonihager der flere har muligheter til å dyrke det de måtte ønske.

3. Totalrenovere huset som allerede står der, og selge til noen som vil bruke jorda.

4. Eiendommen blir liggende slik den ligger i dag.

Håper at dere nå, ut fra disse opplysningene kan se på min søknad med nye øyne. Med ett

positivt utfall på denne saken, vil dere være med på å kanskje øke antallet innbyggere i

kommunen, og samtidig ivareta kommens visjon om en folkehelse kommune der alle trives.

lf- (L  L  .
Mvh Héiai Patna Myrva HS” Q(



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 20/3364     

 Arkiv sakID.: 19/2743 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

031/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020 

 
 

48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Klage på vedtak om opprettholdelse av tidligere 
vedtak 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 031/20 Vedtak: 

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

 
Vedlegg: 

28.10.2019 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om dispensasjon for opphevelse av 
vilkår om salg av tilleggsjord 

1424762 

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

1428178 

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

02.12.2019 Gamle fradelingssak 1999 1428189 

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

12.03.2020 Klage på vedtak - kopi av brev til Fylkesmannen 1434840 

 

Sammendrag: 
 
Søknad om opphevelse av tidligere vedtak med vilkår om salg av restareal som tilleggsjord er tidligere 
behandlet av Planutvalget – sak 009/20 
 
Saksopplysninger: 
 
Begrunnelsen for innstilling til vedtak om opprettholdelse av tidligere gitt vilkår var at det ikke er 
fremlagt dokumentasjon på oppfyllelse av vilkår om salg av restareal som tilleggsjord.  
I klagen fremsettes den samme påstand om at eiendommen ikke er salgbar. Det legges også frem 
muligheter for fremtidig utnyttelse av eiendommen i egen regi. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 



Det er ingen nye opplysninger i klagen som etter saksbehandlers vurdering skal tilsi å endre tidligere 
vedtak. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/12037     
 Arkiv sakID.: 20/1492 Saksbehandler: Fredrik Rendall Berg 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
093/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
107/38 - Bjørnar A. Pettersen / Lisbeth Bernhardsen - Sak til utvalgsbehandling - 
Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte Stemmarka 25, Fauske 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 
1-8 for det omsøkte tiltaket. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § § 20-1 a) og 20-2 innvilges tillatelse til oppføring av tilbygg 
til hytte i Stemmarka 25, Fauske, gnr. 107 bnr. 38 med følgende vilkår: 
 

· Bygging defineres som å skje på naturtomt i tråd med Fylkesmannen i Nordlands 
høringsuttalelse. Det vil si at terrenginngrepene holdes på et minimum. Dette for å unngå 
avrenning og begrense inngrep i kantsonen til naturreservatet Vallvatnet er del av. 
Eksisterende natur, vegetasjon og grunnforhold skal ivaretas i størst mulig grad. 
Overtredelse av dette kan medføre at kommunen trekker tilbake byggetillatelsen, som vil 
resultere i et ulovlig forhold kommunen er pliktig til å etterfølge. 

· Tiltaket skal ikke føre til hinder for allmenn ferdsel langs vassdraget i tråd med NVEs 
vurdering i saken. Tiltakshaver og framtidige eiere må være bevist på at bygget og bruken 
av det ikke kan brukes for å hindre allmenn ferdsel i 100-metersbeltet til vassdraget 
(Vallvatnet). 

 
Vedlegg: 
20.08.2020 Høring – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 

oppføring av tilbygg til hytte – Gnr 107 bnr. 38, Stemmarka 25 – Fauske 
kommune 

1450217 

20.08.2020 AcosSvarInn.xml 1450218 

18.08.2020 Uttalelse- Dispensasjon fra kommuneplanen - tilbygg til hytte - 107/38 - 
Fauske 

1449949 

20.07.2020 Nordland fylkeskommune - Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om 
dispensasjon for tilbygg til hytte - gbnr 107/38 i Fauske kommune 

1448558 

20.07.2020 AcosSvarInn.xml 1448559 

15.07.2020 Info om sak tilbygg hytte Vallvatnet 1448147 
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27.05.2020 Vedlegg Q - 7 - Tillatelse fra grunneier - motorferdsel 1442773 
 
1. Sammendrag: 
Det er tidligere i år søkt om tilbygg på samme hytte som ble avslått av kommunen i vedtak av 
02.03.2020 i sak 20/388. Tidligere vedtak om avslag er ikke vedlagt da det vurderes som irrelevant for 
denne søknaden. 
 
Det søkes nå om tilbygg som er betydelig annerledes utformet som kan sies å i mindre grad bryte med 
planbestemmelser i kommuneplanens arealdel. 
 
Samtidig med den nye byggesøknaden søkes det nå dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 
grunnet at tiltaket ligger innenfor 100-metersbeltet til sjø- og vassdrag. Hytta ligger også svært nært 
(cirka 6 meter) fra Vallvatnet som er vernet som naturreservat. Ifølge kommuneplanen skal dette også 
tas med i vurderingen ved tiltak som ligger utenfor reservatet, men nært nok til å kunne ha påvirkning 
på reservatet. 
Det søkes også samtidig dispensasjon for motorferdsel i utmark på barmark tilknyttet dette tiltaket. 
Denne behandles i egen separat sak, men vil avhenge av utfallet av denne byggesaken. 
 
Saken har vært på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Norges vassdrags- 
og energidirektorat (heretter NVE). 
Alle tre har sendt høringsuttalelse i saken til kommunen. 
 
2. Saksopplysninger: 
Bjørnar A. Pettersen og Lisbeth Bernhardsen søker om tillatelse til å bygge tilbygg til sin hytte i 
Stemmarka 25, Fauske, gnr. 107 bnr. 38. 
 
Nabo er varslet og har ingen merknader til tiltaket og nabos frist for å komme med merknader er gått ut. 
 
Tilbygget det søkes om er oppgitt til å være på 35m2 –BYA (bebygd areal) og 27m2 –BRA (bruksareal). 
Ved gjennomgang av tegninger i søknaden finner saksbehandler derimot at bruksarealet må være feil 
beregnet og ligger på 32m2 –BRA for tilbygget. Totalt blir hytta da på 63m2 –BYA og 51m2 –BRA hvis 
dispensasjoner og byggetillatelse innvilges. Tilbygget vil være på ett plan og ligge lengre bort fra 
Vallvatnet enn dagens bebyggelse. 
 
Tilbygget slik det er omsøkt er etter plan- og bygningslovens § 20-4 a) og byggesaksforskriftens § 3-1 a) 
unntatt krav om ansvarsrett. 
 
Hytta ligger svært nært Vallvatnet som er vernet som naturreservat. Avstanden fra dagens hytte til 
naturreservatet er cirka 6 meter på korteste avstanden. 
 
Dispensasjonssøknaden fra plan- og bygningslovens § 1-8 forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag er 
begrunnet med følgende i søknaden: 
 

· «Det er allerede eksisterende bygning her, oppsatt i 1963, som ønskes utvidet. Eksisterende 
bygning er lita, bare på rundt 20 m2, og inneholder ikke soverom. Dette ønsker vi å få mulighet for 
i et påbygg» (saksbehandlers anmerkning: søker antas å mene tilbygg, ikke påbygg). 

· «Det er foretatt bygningsendringer andre steder tett inntil strandlinja ved Vallvatnet, på vestsiden 
av vannet, og vi søker om mulighet til å kunne få gjøre tilpasninger på linje med disse.» 

 
2.1 Sektormyndigheters uttalelser 
 



2.1.1. Fylkesmannen i Nordlands uttalelse 
Fylkesmannen i Nordland har uttalt seg om saken i høringssvar av 18.08.2020. Høringssvaret i sin helhet 
er vedlagt saken. Følgende er relevante utdrag fra høringssvaret: 
 
«Vallvatnet er en svært viktig forekomst av naturtypen «Rik kulturlandskapssjø», og er en sentral del av 
våtmarkssystemet på Fauskeeidet. Vatnet er artsmangfoldig, velutviklet og produktivt. Vannet inngår i 
Fauskeeidet naturreservat, hvis fredningsformål er å bevare et produktivt og artsrikt våtmarksområde og 
et vakkert landskapsområde, spesielt av hensyn til det varierte plantelivet og et særdeles rikt og 
interessant fugleliv. 
[…] Dersom en utenforliggende virksomhet, som trenger tillatelse etter annen lov enn 
naturmangfoldloven og som kan innvirke på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til 
verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis og ved fastsetting av eventuelle 
vilkår, jf. naturmangfoldloven § 49. For økosystemet og naturreservatet er det blant annet viktig at det 
ikke legges til rette for virksomhet som kan medføre økt næringstilførsel og eventuell forurensning av 
vannforekomsten. Videre bør tilrettelegging for tiltak som kan medføre forstyrrelser på fugl unngås. 
 
I det omsøkte tilfellet er det snakk om et forholdsvis stor tilbygg, sammenliknet med størrelsen på 
eksisterende bygning. Denne utbyggingen er imidlertid vendt vekk fra Vallvatnet. Selv om utbyggingen vil 
medføre tilrettelegging for mer bruk, ansees ikke denne å være vesentlig annen enn dagens etablerte 
bruk. I så måte vil ikke tiltaket gi vesentlig økt innvirkning på verneverdiene i Fauskeeidet naturreservat.  
 
Når det gjelder selve utbyggingen, bør det stilles krav om bygging på naturtomt. Det vil si at 
terrenginngrepene holdes på et minimum. Dette for å unngå avrenning og begrense inngrep i 
kantsonen.» 
 
2.1.2 Nordland Fylkeskommunes uttalelse 
Nordland Fylkeskommune har sendt høringssvar med en kulturminnefaglig uttalelse for det omsøkte 
tiltaket og dispensasjonene den 20.07.2020. Høringssvaret er vedlagt saksfremlegget. Deres svar kan 
oppsummeres med følgende sitat: 
 
«Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente verneverdige 
kulturminner.» 
 
Fylkeskommunen minner samtidig på om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under 
markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. 
 
2.1.3. NVEs uttalelse 
NVEs uttalelse av 20.08.2020 kan oppsummeres i deres vurdering i høringssvaret. Hele svaret er vedlagt 
saksfremlegget. Deres vurdering:  
 
«Tiltaket ligger ved Vallvatnet. NVE mener at det i utgangspunktet ikke skal gis tillatelse til tiltak og 
fradeling i strandsonen til vassdrag. Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og 
bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. I tillegg er det viktig at 
allmenn ferdsel langs vassdrag ikke hindres. I dette tilfellet er det imidlertid snakk om tilbygg til 
eksisterende hytte. Tilbygget søkes ført opp på den siden av bygget som vender fra vassdraget. Ut fra 
dette, og dersom kommunen vurderer at tiltaket ikke vil føre til økt eller hyppigere bruk i forhold til 
dagens situasjon, har ikke NVE ytterligere merknader til omsøkte tiltak. 
 
Vi ber videre kommunen om å stille krav om at kantsonen langs vassdraget skal bevares og at allmenn 
ferdsel langs vassdraget ikke skal hindres.» 
 
3. Saksbehandlers vurdering: 



Det er saksbehandlers vurdering at tiltakshavere har tilpasset prosjektet fra tidligere søknad med avslag 
til denne søknad på en god måte. 
Det nå omsøkte tiltaket ivaretar omsyn det tilgrensende naturreservatets i større grad og bryter ellers 
ikke med andre bestemmelser i kommuneplanens arealdel for fritidsboliger i LNFR-områder. 
 
Saksbehandler er enig i høringsuttalelser fra Nordland fylkeskommune, NVE og Fylkesmannen i 
Nordland om at tiltaket ikke vil føre til vesentlig økt bruk av hytta enn det dagens situasjon allerede 
tillater. Dette innebærer også at Fylkesmannen i Nordlands råd om å stille krav om bygging på 
naturtomt bør følges slik at tiltaket ivaretar omkringliggende natur så skånsomt som mulig. 
NVEs råd om å stille krav til at særlig kantsonen langs vassdraget skal bevares og at tiltaket ikke skal føre 
til hinder for ferdsel langs vassdraget. 
 
Saksbehandlers vurdering er at det kan innvilges dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 i denne 
saken da det ikke er snakk om en nyetablering, men utvidelse av eksisterende bygg. En nyetablering i 
området ville stilt seg annerledes. Dette er i tråd med søkers egen begrunnelse for dispensasjon. 
Det er saksbehandlers videre vurdering at tiltaket ikke er i et slik omfang at det vil være til større hinder 
for friluftsliv og andre allmenne interesser enn det eksisterende hytte allerede gjør fra før av. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Høring – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 

oppføring av tilbygg til hytte – Gnr. 107 bnr. 38, Stemmarka 25 – 

Fauske kommune 

Vi viser til høringsbrev datert 10.07.2020 og telefonsamtale med saksbehandler den 17.08.2020. 

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

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

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner og enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.  

Bakgrunn 

Det søkes om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 for tilbygg til eksisterende hytte på gnr. 

107. bnr. 38 ved Vallvatnet i Fauske kommune. Eksisterende hytte er ca 20 m² og omsøkte tilbygg er 35 

m². Eksisterende hytte ligger ca 6 meter fra Vallvatnet som i kommuneplanens arealdel er avsatt som 

båndleggingssone H720_7 (vernet i medhold av Naturvernloven, jfr. Plan- og bygningsloven § 11-8, 

bokstav d). Tilbygget søkes ført opp på den siden av bygget som vender fra vassdraget. 

NVEs vurdering 

Tiltaket ligger ved Vallvatnet. NVE mener at det i utgangspunktet ikke skal gis tillatelse til tiltak og 

fradeling i strandsonen til vassdrag. Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og 

bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. I tillegg er det viktig at 

allmenn ferdsel langs vassdrag ikke hindres. I dette tilfellet er det imidlertid snakk om tilbygg til 

eksisterende hytte. Tilbygget søkes ført opp på den siden av bygget som vender fra vassdraget. Ut fra 

dette, og dersom kommunen vurderer at tiltaket ikke vil føre til økt eller hyppigere bruk i forhold til 

dagens situasjon, har ikke NVE ytterligere merknader til omsøkte tiltak.  

Vi ber videre kommunen om å stille krav om at kantsonen langs vassdraget skal bevares og at allmenn 

ferdsel langs vassdraget ikke skal hindres. 

 



 
Side 2 

 

 

 

NVEs generelle veiledning vannressursloven 

Vannressursloven har flere alminnelige regler om vassdrag. Disse er gitt i vannressursloven kapittel 2, 

og gjelder for alle tiltak i vassdrag. NVE viser spesielt til aktsomhetsplikten i vannressursloven § 5 som 

pålegger at vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe 

for allmenne og private interesser. 

Vi gjør oppmerksom på at dersom planen endres, i dette tilfellet at tiltaket plasseres nærmere vassdraget 

enn eksisterende bygg, og det viser seg at allmenne interesser kan bli berørt av tiltaket, kan dette utløse 

konsesjonsplikt jf. vannressursloven § 8. Planen må i så tilfelle sendes NVE for vurdering. Ved utførte 

tiltak som er konsesjonspliktige etter vannressursloven vil NVE med hjemmel i vannressursloven § 59 

vurdere pålegg om retting.  

Oppsummering 

Ut fra overstående, og dersom kommunen vurderer at tiltaket ikke vil føre til økt eller hyppigere bruk i 

forhold til dagens situasjon, har ikke NVE merknader til at det gis dispensasjon for oppføring av tilbygg 

tilhytte på gnr. 107 bnr. 38.  

Vi ber kommunen om å stille krav om at kantsonen langs vassdraget skal bevares og at allmenn ferdsel 

langs vassdraget ikke skal hindres. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Fra: Skogstad, Ole Christian <fmnoosk@fylkesmannen.no>
Sendt: tirsdag 18. august 2020 11:14
Til: Postmottak
Emne: Uttalelse- Dispensasjon fra kommuneplanen - tilbygg til hytte - 107/38 -

Fauske

Viser til oversendelse datert 10.07.20 (deres ref.: 20/10741).

Saken gjelder tilbygg til fritidsbolig på mnr. 107/38. Eksisterende fritidsbolig ligger ca. syv meter fra
Vallvatnet, og evt. tilbygg til denne vil betinge dispensasjon fra LNFR- formålet i kommuneplanens
arealdel og den generelle byggegrensen på 100 meter mot sjø og vassdrag gitt i planbestemmelsenes
§ 6.1 andre ledd første punktum.

Vallvatnet er en svært viktig forekomst av naturtypen «Rik kulturlandskapssjø», og er en sentral del
av våtmarkssystemet på Fauskeeidet. Vatnet er artsmangfoldig, velutviklet og produktivt. Vannet
inngår i Fauskeeidet naturreservat, hvis fredningsformål er å bevare et produktivt og artsrikt
våtmarksområde og et vakkert landskapsområde, spesielt av hensyn til det varierte plantelivet og et
særdeles rikt og interessant fugleliv.

Det er ikke kjent konkrete trusler mot området, men vannet er potensielt noe påvirket av tilsig av
næringsstoffer fra landbruk i nedslagsfeltet. Dette er hittil ikke vurdert å ha vesentlig effekt.
Vallvatnet ble senket med anslagsvis 1-2 meter på 1920-tallet. Dette har påvirket strandlinja
vesentlig, samt gitt en del sumpvegetasjon mulighet til å ekspandere utover i vatnet.

Dersom en utenforliggende virksomhet, som trenger tillatelse etter annen lov enn
naturmangfoldloven og som kan innvirke på verneverdiene i et verneområde, skal
hensynet til verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis og ved fastsetting av
eventuelle vilkår, jf. naturmangfoldloven § 49. For økosystemet og naturreservatet er det blant annet
viktig at det ikke legges til rette for virksomhet som kan medføre økt næringstilførsel og eventuell
forurensning av vannforekomsten. Videre bør tilrettelegging for tiltak som kan medføre forstyrrelser
på fugl unngås.

I det omsøkte tilfellet er det snakk om et forholdsvis stor tilbygg, sammenliknet med størrelsen på
eksisterende bygning. Denne utbyggingen er imidlertid vendt vekk fra Vallvatnet. Selv om
utbyggingen vil medføre tilrettelegging for mer bruk, ansees ikke denne å være vesentlig annen enn
dagens etablerte bruk. I så måte vil ikke tiltaket gi vesentlig økt innvirkning på verneverdiene i
Fauskeeidet naturreservat.

Når det gjelder selve utbyggingen, bør det stilles krav om bygging på naturtomt. Det vil si at
terrenginngrepene holdes på et minimum. Dette for å unngå avrenning og begrense inngrep i
kantsonen.

Med vennlig hilsen

Ole Christian Skogstad
seniorrådgiver
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Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om dispensasjon for tilbygg til 

hytte - gnr 107 bnr 38 i Fauske kommune   
 

Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til Lov om 

kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 2008. 

 
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente 
verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge 
søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en 
under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det 
under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller 
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. 
Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.  
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Geir Davidsen 

seksjonsleder for Kulturminner 

       Martinus Hauglid 

       arkeolog 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 

Kopi til:    

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 



 

 

2 

 
 



Fra: Fredrik Rendall Berg 
Sendt: tirsdag 14. juli 2020 15:31 
Til: 'bap@sorfold.kommune.no' 
Emne: Info om sak tilbygg hytte Vallvatnet 
 
Hei. Viser til telefonsamtale i dag 14.07.2020 cirka kl. 12.20. 
 
Saken deres med saksnummer 20/1492 er sendt på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland 
Fylkeskommune og NVE. Saken vil så sendes over til planutvalget for behandling. Jeg fikk nylig info 
om at planutvalgsmøtet den 01.09.2020 er flyttet til 08.09.2020, dette vil utsette behandling enda 
litt. 
Angående avkjøring fra E6 for eventuell frakt av materiell bør du kontakte Statens vegvesen om. 
 
Angående dispensasjon for motorferdsel i utmark har jeg sendt denne til Lise Gunn Hansen som 
jobber med dette i kommunen. Hun ser nok på dette så snart hun er tilbake fra ferie. 
 
Håper dette er oppklarende. 
 

-- 
// Vennlig hilsen Fredrik R. Berg 
Byggesaksbehandler Plan/utvikling, Fauske kommune 
 
+47 75 60 40 63 
fredrik.berg@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 

 

mailto:fredrik.berg@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/


 
 
 
 

Dato:  10.07.2020 
Vår ref.: 20/10741 

Deres ref.:  
Saksb.: Fredrik Rendall Berg 

Enhet Plan/Utvikling 
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Fylkesmannen i Nordland 
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107/38 - Bjørnar A. Pettersen/Lisbeth Bernhardsen - Sak til 
høring tilbygg hytte m/søknad om dispensasjon - Stemmarka 
25, Fauske 
 
Innledning 
Fauske kommune sender over søknad om tilbygg av hytte til høringsuttalelse. 
 
Det er tidligere i år søkt om tilbygg på samme hytte som ble avslått av kommunen i vedtak av 
02.03.2020. Det søkes nå om tilbygg som er betydelig annerledes utformet som kan sies å i 
mindre grad bryte med planbestemmelser i kommuneplanens arealdel. Det er kun vedlagt 
vedtak av denne tidligere saken da saksbehandler vurderte at å vedlegge hele den tidligere 
saken med vedlegg kunne føre til misforståelser av den nye saken høringsbrevet gjelder. 
Ønsker høringsinstanser denne tidligere saken i sin helhet kan forespørsel sendes til 
saksbehandler som kan sende denne over i separat sending. 
 
Saksutredning 
Arealet tilbygget utgjør er oppgitt til 35m2 –BYA (bebygd areal) og 27m2 –BRA (bruksareal). 
Ved gjennomgang av tegninger innsendt i saken finner derimot saksbehandler at 
bruksarealet må være feil beregnet og ligger på cirka 32m2 –BRA for tilbygget. BYA ser ut til 
å være korrekt oppgitt. I tillegg er det vist flere opparbeidede uteplasser, slik som terrasser, 
som saksbehandler ikke har vurdert utstrekningen av. 
 
Det omsøkte tiltaket ligger nært, cirka 6 meter fra, innsjø ved navn Vallvatnet i Fauske 
kommune og er således innenfor 100-metersbeltet til sjø og vassdrag. 
Søker har søkt om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 i sammenheng med 
dette. Begrunnelser fra søker er kort oppsumert til at det allerede ligger eksisterende hytte 
her fra før og omsøkt tilbygg til denne vil ligge lengre unna vannkanten enn eksisterende 
hytte, at eksisterende hytte er liten og anslått til 20m2 av søker uten dedikert soverom, samt 
at søker viser til at det er foretatt endringer på andre bygg på vannets vestside og de ønsker 
å gjøre endringer i tråd med dette. 
 
Søker søker også om tillatelse til motorferdsel i utmark for frakt av materiale under en 
eventuell byggeperiode for tiltaket. Det er av grunneier og nabo til tiltaket gitt tillatelse for slik 
eventuell kjøring. 
 
Vallvatnet er ifølge kommuneplanens arealdel en båndleggingssone med områdekode 
H720_7. Hytten det søkes oppført tilbygg til ligger som nevnt nært dette området i plankartet, 
cirka 6 meter. H720-områder generelt er ifølge planen områder som «[…] er vernet i 
medhold av Naturvernloven, jfr. Plan- og bygninglovens § 11-8, bokstav d» 
Kommuneplanen sier følgende om H720_7 spesifikt: 
 
«Våtmarksområdet på Fauskeeidet er båndlagt med varig vern som naturreservat etter 
Naturvernloven (kgl. res. dat. 16.12.1983) med hensikt om å bevare et produktivt og artsrikt 



 

 

våtmarksområde og vakkert landskapsområde, spesielt av hensyn til det varierte plantelivet 
og et særdeles rikt og interessant fugleliv. 
 
Innenfor naturreservatene H720_5 –H720_7 tillates det ikke tiltak som kan endre de 
naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av 
båt, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og 
annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av 
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og 
bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. 
Naturmangfoldlovens § 49 krever også at det skal legges vekt på hensynet til verneområder 
når det vurderes om det skal gis tillatelser til utenforliggende virksomheter.» 
 
Ifølge Miljødirektoratets karttjeneste Miljøstatus er det tidligere observert truet fugleart av 
typen horndykker like ved hytta saken gjelder. 
 
Kommunens vurdering 
Kommunens vurdering er at det bør legges særlig vekt på tiltakets nærhet til Vallvatnet som 
verneområde. Kommunen har derimot ikke nok relevant fagkompetanse til å kunne vurdere 
hvordan tiltaket kan virke inn med hensyn til områdets vern og vil i stor grad støtte seg på 
høringsuttalelser fra regionale myndigheter. 
Et viktig moment i vurderingen er om utvidelse (slik som tilbygg, uthus, anneks og lignende) 
av eksisterende bebyggelse nært vatnet også skal omfattes av forbudet mot oppføring av 
bygninger som nevnt i andre avsnitt sitert fra kommuneplanen over. 
 
Det er viktig å påpeke at saken vil kunne ha prinsippiell betydning for håndteringen av 
framtidige søknader om tiltak i området. Kommunen ber, om mulig, om retningslinjer for hvor 
stor avstand utenfor verneområdets geografiske avmerkning i kommuneplanens arealdel 
bestemmelsene også skal gjelde. 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Fredrik Rendall Berg 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Søknaden gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse

Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m2, jf. pbl § 20-4 bokstav b) og SAK10 § 3-2

Tiltakets art

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4 og SAK kap. 3

Postnr. Poststed

Side 1 av 2

Bygningsnr. Bolignr.

Arealdisponering

Grad av
utnytting

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet

Planstatus
mv.

Beskriv
Planlagt bruk/formål

Kommune

Tilbygg < 50 m2 Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2 Skilt/reklame (SAK10 § 3-1 d)

Mindre tiltak til bebygd eiendom, pbl § 20-4 og SAK kap. 3

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Blankett 5153 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.01.2019

Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)

Annet:

Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes på www.dibk.noeller kontakt kommunen

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Navn på plan

Plassering
av tiltaket

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Ja NeiKan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? Vedlegg nr.

Q –

Kan vann- og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja Nei

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Vedlegg nr.

Q –

Plassering

Avstand

Minste avstand til nabogrense

Minste avstand til annen bygning

Minste avstand til midten av vei

m

m

m Dette skal vises på situasjonsplanen

Areal
TomtearealBRA eksisterendeSum BYABYA eksisterende Sum BRABYA nytt BRA nytt

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere?

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. pbl § 21-7 tredje ledd

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan?

NeiJaEr det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet?

NeiJa

Riving av tiltak som nevnt i SAK10 § 3-1

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Sett kryss for gjeldende plan

Oppretting/endring
av matrikkelenhet

Grunn-
eiendom

Anleggs-
eiendom

Festegrunn
over 10 år Arealoverføring

NeiJa



Side 2 av 2

Erklæring og underskrift

Navn

Adresse Postnr.

Underskrift

Telefon (dagtid)

Dato

Gjentas med blokkbokstaver

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til

Dispensasjonssøknader/innvilget dispensasjon

Situasjonsplan/avkjøringsplan

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende)

Tegninger plan, snitt, fasade (ny)

Uttalelse/vedtak fra annen myndighet SAK10 § 6-2 og pbl § 21-5

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Andre vedlegg

–

–

–

–

–

–

–

–

B

C

D

E

E

I

J

Q

Ikke
relevant

E-post

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift og gitt tillatelse.

Mobiltelefon

Poststed

Tiltakshaver

Eventuelt organisasjonsnr.

Nei

Nei

Nei

Ja

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Tilknytning til veg og ledningsnett

Kommunal veg

Riksveg/fylkesveg

Privat veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Ja

Ja

Gir tiltaket ny/endret
adkomst

NeiJa

Adkomst

vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Overvann Takvann/overvann føres til: TerrengAvløpssystem

Nei

Offentlig avløpsanlegg

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk Privat vannverk* * Beskriv

Annen privat vannforsyning, innlagt vann*

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann*

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja

Foreligger utslippstillatelse? NeiJa

Vann-
forsyning

pbl §§ 27-1,
27-3

Avløp

pbl §§ 27-2,
27-3

NeiJa

Ja

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller
krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

Nei

Vedlegg nr.

Q –

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning
eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Vedlegg nr.

Q –

Feltene "Vannforsyning" og "Avløp" skal kun fylles ut for driftsbygning i landbruket, midlertidige tiltak eller oppretting av matrikkelenhet.

Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)

Flom

(TEK17 § 7-2) JaNei

Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?

Skred

(TEK17 § 7-3) JaNei
Vedlegg nr.

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?

Vedlegg nr.

Andre natur-
og miljøforhold
(pbl § 28-1)

JaNei
Vedlegg nr.

Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til
nabomerknader

Foreligger det vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold?

Blankett 5153 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.01.2019

bapet
NB! Se kommentar på oversikt avstand til vei.



Fra: Bjørnar  A. Pettersen <bjornar.pettersen@sorfold.kommune.no> 
Sendt: søndag 24. mai 2020 18.05 
Til: Postmottak 
Emne: Søknad om påbygg hytte - Vallvatnet - gnr/bnr 107/38 - Stemmarka 

25 
Vedlegg: Vedlegg B - 1, Søknad - dispensasjon pbl § 1-8.pdf; Vedlegg B - 2, 

Søknad dispensasjon motorferdsel i utmark.pdf; Vedlegg C - 3 - 
Nabovarsel sendt grunneier - Per Bernhardsen.pdf; Vedlegg C - 4, 
Kvittering nabovarsel - Per Bernhardsen.pdf; Vedlegg D - 5 - 
Svanekoia Vallvatnet Fauske (107-38), situasjonsplan_avstand til 
vei.pdf; Vedlegg E - 6 - Svanekoia Vallvatnet Fauske (107-38), tilbygg 
hytte, snitt-fasader 1-100 A3 (RJ 210520, foreløpig).pdf; Vedlegg Q - 
7 - Tillatelse fra grunneier - motorferdsel.pdf; 5153-soknad-om-
tillatelse-til-tiltak-uten-ansvarsrett_2020-endret mai2020.pdf 

 
SØKNAD OM PÅBYGG, HYTTE - VALLVATNET 
 
Vedlagt er søknad om tillatelse til å utføre påbygg av hytte ved Vallvatnet - gnr. 107 bnr. 38 - 
Stemmarka 25. 
 
Med søknaden ligger vedlagt: 
- Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1 - 8 (avstand fra strandlinje/vassdrag) 
- Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark under byggeperioden 
- Nabovarsel sendt grunneier, Per Bernhardsen 
- Kvittering for nabovarsel uten merknader fra grunneier Per Bernhardsen 
- Situasjonsplan og avstand til vei, med oppmerket traktorvei mellom E6 og delvis frem til hytta 
- Snitt og fasader, tegninger med eksisterende bygg og planlagt påbygg 
- Tillatelse fra grunneier vedr. motorferdsel i hans utmark 
 
Vi har tidligere søkt om tillatelse til påbygg, den gang med ei tegning som ikke ble godkjent. 
Vi håper derfor vi denne gang har ei løsning som kan godkjennes, og at det evt. blir tatt kontakt med 
oss 
i tilfelle det er mangler ved søknaden som lett kan ordnes for å få godkjenning iorden. 
 
Vi håper også søknaden kan behandles forholdsvis raskt slik at vi etter en evt. tillatelse, kan starte 
grunnarbeid 
allerede ved skoleslutt. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Bjørnar A. Pettersen  
Adm.leder/lærer Newton Sørfold  
 
[ mailto:bap@sorfold.kommune.no | bap@sorfold.kommune.no ]  
 
Tlf. 91 39 33 88  
 
[ https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jct7p-0007zV-
5D&i=57e1b682&c=ZMZ8XXjNRYfp14LAtdzTprZVnqndAi6eNx9OZpZIls37DMujd0563IhIl9SUDUV893
wFD7I1cw5JE-0Pz-W28e6fSwqAkC3qVbziN3yboqQ_YaQuqZxoqFk52Fyl590YP6sRuAM-
6AEeCddkm6tu8zgWuormf8EdOzYGgDCiRQyZSNb_6m78F3to1C8OZFzcmLzlp7gcK4DEU5-
NMtwouTdy199wOFT55m56l_Q0PUNQlATj6atZ3a2IoZDNn77W | Velkommen til Sørfold ]  

mailto:bap@sorfold.kommune.no
mailto:bap@sorfold.kommune.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jct7p-0007zV-5D&i=57e1b682&c=ZMZ8XXjNRYfp14LAtdzTprZVnqndAi6eNx9OZpZIls37DMujd0563IhIl9SUDUV893wFD7I1cw5JE-0Pz-W28e6fSwqAkC3qVbziN3yboqQ_YaQuqZxoqFk52Fyl590YP6sRuAM-6AEeCddkm6tu8zgWuormf8EdOzYGgDCiRQyZSNb_6m78F3to1C8OZFzcmLzlp7gcK4DEU5-NMtwouTdy199wOFT55m56l_Q0PUNQlATj6atZ3a2IoZDNn77W
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Fauske kommune 

8200 Fauske 

 

         Sørfold, 22. mai 2020 

 

Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. 

 

I tilknytning til søknad om påbygg av hytte ved Vallvatnet – gnr/bnr 107/38, søker vi om dispensasjon 

fra plan- og bygningsloven § 1-8 vedr. 100 m avstand fra strandlinje/vassdrag. 

Tiltaket vi søker om, befinner seg få meter fra strandlinje i Vallvatnet, men påbygg vil gå i retning 

vekk fra vannet.  

 

Begrunnelse for søknad om dispensasjon: 

- Det er allerede eksisterende bygning her, oppsatt i 1963, som ønskes utvidet. Eksisterende 

bygning er veldig lita, bare på rundt 20 m2, og inneholder ikke soverom. Dette ønsker vi å få 

mulighet for i et påbygg 

- Det er foretatt bygningsendringer andre steder tett inntil strandlinja ved Vallvatnet, på 

vestsiden av vannet, og vi søker om mulighet til å kunne få gjøre tilpasninger på linje med 

disse. 

 

 

Mvh 

Bjørnar A. Pettersen 

Lisbeth Bernhardsen 

 

Skogveien 2, 8226 STRAUMEN 



Fauske kommune 

8200 Fauske 

 

         Sørfold, 22. mai 2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark tilknyttet påbygg av hytte – 107/38, Stemmarka 25. 

 

I forbindelse med planer om påbygg av hytte, Gnr/Bnr 107/38, Stemmarka 25, Fauske, søker vi med 

dette om tillatelse til motorferdsel i utmark for frakt av materialer og utstyr. 

Tidligere har vi vurdert at det var behov for gravemaskin, men i vår nye søknad med endringer av 

påbygg ift. tidligere søknad, vil dette behovet ikke være tilstede. 

Det vil likevel være behov for frakt mellom E6 og hytte, langs allerede opparbeidet traktorvei brukt til 

uttak av skog for grunneier – Per Bernhardsen. 

Tillatelse fra grunneier og skissert traktorvei er vedlagt søknaden. 

Vi søker derfor om tillatelse i tidsbegrenset periode mens påbygg av hytte pågår og som avsluttes når 

ferdigattest for påbygg foreligger – eller den periode kommunen fastsetter for å kunne utføre arbeid 

med planlagt påbygg. 

 

Mvh 

Bjørnar A. Pettersen 

Lisbeth Bernhardsen 

 

Skogveien 2, 8226 STRAUMEN 
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Nabovarsel for pri vatpersoner
Dette er en rask forklaring på stegene du må igjennom
når du nabovarsler for å bygge eller rive.

1. Bestill naboliste fra
kommunen

Alle på denne listen må varsles. Står
kommunen oppført på listen? Da må de
også varsles. Skal du rive noe? Da må du i
tillegg varsle alle kreditorer og andre som
har pant i eiendommen.

3. Del ut nabovarsel
Del ut nabovarsel til hver nabo på
nabolisten. Er det ere eiere/festere av
en eiendom? Da må alle få eget varsel.
Du kan kombinere leveringsmåtene A, B,

C og D:

A. Personlig overlevering
Leverer du nabovarselet på
døra, kan naboen signere

med en gang på at de har
mottatt varselet. Har ikke
naboen innvendinger, kan
de samtidig signere på at de
samtykker til byggeplanene.

4. Vent 14 dager
Du må vente i 14 dager før du sender

byggesøknaden til kommunen. Dette
er fordi naboene skal ha tid til å sette
seg inn i byggeplanene dine, og kunne
komme med merknader. Du slipper å
vente hvis alle naboene bekrefter at de
samtykker til byggeplanene.

5 A. Ingen merknader fra naboer?
Da kan du sende inn søknaden! Legg ved
kvitteringene som viser at alle naboene har
blitt varslet og en kopi av nabovarselet med
alle vedlegg.

5 B. Har noen gitt merknader?
Vurder ut fra merknadene
om du bør:
- Endre byggeprosjektet og varsle alle
naboene på nytt

- Sende inn byggesøknaden som
den er, med alle merknader og dine
kommentarer til hver enkelt merknad.

B. Sende på e-post eller sms
Varselet er kun gyldig hvis
mottaker bekrefterat varselet er
mottatt. Automatisk svar holder
ikke.

C. Sende rekommandert
Husk å få Posten til å kvittere for
hvem du har varslet. Svarfristen

begynner å løpe fra datoen på
kvitteringen. Naboen trenger
ikke svare.

D. Sendedigitaltvia

Altinn Svarfristen begynner
å løpe fra datoen du sender
varselet. Naboen trenger
ikke svare. Se hvilke
søknadsløsninger som tilbyr
digitalt nabovarsel her.

2. Fyll ut nabovarselet og
samle alle vedleggene

Samle tegningene og annen dokumentasjon
som naboene skal få. Lag kopier av dette
settet, så du har ett til hver nabo, og ett
ekstra som legges ved byggesøknaden.

https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/fellestjenester-bygg/tjenestene/
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Jeg har planer om å:

Nabovarsel

Kommuneplanen

Jeg trenger ikke dispensasjon eller andre tillatelser

Reguleringsplan Andre plan(er)

Plan(er) som gjelder for eiendommen:

Hilsen

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:

Navn/nummer på planen(e):

Om du ikke har merknader er det til stor hjelp om du gir meg beskjed, så slipper jeg å vente 14 dager.

Du kan kontakte meg på adressen under hvis du har spørsmål, merknader eller samtykker til byggeplanene

Beskrivelse av hva som jeg skal gjøre:

Naboer som blir varslet skal beholde et eksemplar av denne.
Et eksemplar sendes også til kommunen sammen med byggesøknaden

Bygge tilbygg

Bygge frittliggende bygning

Rive tilbygg

Rive frittliggende bygning

Bruksendring

Annet (kun etter avtale med kommunen)

Som nabo har du rett til å komme med merknader innen 14 dager

Dato: Underskrift:

Dette skjemaet kan brukes i stedet for blankett 5154 og 5155
Nabovarsel | © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet.

Jeg trenger dispensasjon eller andre tillatelser fra følgende regler/bestemmelser:

Andre vedlegg (f. eks søknad om dispensasjon):

Snittegning før og etter Fasadetegninger før og etter Situasjonskart som viser hvor jeg skal bygge/rive

Jeg har lagt ved:

Adresse: Gårdsnr: Bruksnr:

Postnr/sted: Festenr: Seksjonsnr:

Kommune:

Navn: E-post:

Adresse: Postnr/sted:



Fauske  kommune

8200  Fauske

Rødås 22. mai 2020

Vedr.  nabovarsel — påbygg hytte  gnr/bnr  107/38, Stemmarka  25

Som grunneier av området rundt nevnte tomteareal  i  Stemmarka 25, har jeg mottatt nabovarsel om

påbygg av hytte.

Jeg er oppmerksom på at adkomst under byggeperioden vil måtte skje via min traktorvei deler av

strekninga mellom E6 og hytta, for  frakt  av materialer og utstyr.

Tillatelse til motorferdsel  i  min utmark, er gitt  i  eget notat.

Jeg har ingen merknader eller kommentarer til nabovarselet.

Mvh

Per Bernhardsen, Rødås.
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Til

Den det måtte angå

Tillatelse  til motorferdsel over eiendom 107/13  Stemmarka

Jeg gir herved Lisbeth Bernhardsen og Bjørnar Pettersen tillatelse til motorferdsel over min eiendom
gnr 107/13. Tillatelsen gjelder kjøring fra E6 langs opparbeidet skogsvei til deres eiendom gnr 107/38
med adresse Stemmarka 25.

Bakgrunn for kjøringen er behov for å frakte gravemaskin og byggemateriale til eiendommen ifm
utbygging av hytte.

Med Hilsen

'P—M/  EÅ/i/Yvh (”L 1 (V

Per Bernhardsen

bapet
Vedlegg 3 - tillatelse fragrunneier 107/13.



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/11800     
 Arkiv sakID.: 16/10791 Saksbehandler: Fredrik Rendall Berg 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
094/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
119/277 - Gøran Engan - Behandling av klage på pålegg om riving av bygning - 
Grønlibakken 6, Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Klage fra Jøran Engan, datert 31.05.2020, tas ikke til følge. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 31-5 opprettholdes vedtak datert 19.02.2020 om pålegg 
om riving og ileggelse av tvangsmulkt for Grønlibakken 6, Sulitjelma, gnr. 119 bnr 277, 
bygningsnummer 188910564. 
 
Vi minner om at ilagt tvangsmulkt i form av døgnmulkt pålydende 500,- per dag fra og med 
02.06.2020 i vedtak om pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt av 19.02.2020 vil kreves 
etterutbetalt til og med dagens dato og løper videre til riving er påbegynt i tråd med nevnte 
vedtak. 
 
Kommunen minner om at riving er søknadspliktig etter plan- og bygningslovgivningen. 

 
1. Sammendrag: 
Den 22.09.2016 sendte bygningsmyndigheten i Fauske kommune ut forhåndsvarsel om pålegg om riving 
og ileggelse av tvangsmulkt for bygg i Grønlibakken 6, Sulitjelma. Bakgrunnen for forhåndsvarselet var at 
Grønlibakken 6/»Grønlifjøsen» (bygningsnummer 188910564) framstår å være i så dårlig stand at det 
vurderes til å ikke kan settes i stand. 
I forhåndsvarselet ble det opplyst at det ville bli vurdert fattet pålegg om riving og ileggelse av 
tvangsmulkt hvis ikke nybygging, hovedombygging eller riving ble søkt om og innvilget.  
 
Det er 15.11.2016 mottatt uttalelse til forhåndsvarslingen. Uttalelsen går hovedsakelig på at bygget 
skulle sikres med bygging av verandaer, altaner og terasser som skulle kles inn. Kommunens vurdering 
av uttalelsen er at det ikke ble dokumentert at de planlagte tiltakene var tilstrekkelig. Det framkommer i 
opprinnelig forhåndsvarsel at det behøves en hovedombygging eller nybygging for å unngå pålegg om 
riving. 
 
Den 11.01.2019 ble det sendt pålegg om stans med umiddelbar virkning for påbegynte byggearbeider 
med bygget som ikke var omsøkt. Dette er behandlet i egen byggesak (ref. 19/103) 
Den 11.10.2019 søkte eier om tillatelse til utbedring med fasadeendring. Det ble i brev med avslag på 
søknad om fasadeendring av 07.01.2020 varslet at forhåndsvarslet om riving fra 22.09.2016 ville 
opprettholdes. 
 
Den 19.02.2020 ble det sendt pålegg om riving av grønlifjøsen og ileggelse av tvangsmulkt med 
dagmulkt på 500,- hvis ikke riving var påbegynt innen 02.06.2020. 
 
Den 31.03.2020 søkte tiltakshaver om utsettelse av pålegget med begrunnelse i situasjonen rundt 



COVID-19-pandemien. Søknadens argumentasjon ble ikke tatt til følge og gitt avslag i brev av 
20.04.2020. 
 
Den 02.06.2020 sendte mottaker av pålegget inn klage på vedtaket som nå sendes til klagebehandling. 
 
2. Saksopplysninger: 
 
2.1 Innledning 
Den 22.09.2016 ble det sendt forhåndsvarsel om pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt for 
Grønlibakken 6, Sulitjelma grunnet byggets tilstand. 
Den 05.11.2016 mottok kommunen informasjon om bygget fra eier. Det ble blant annet opplyst om at 
«For å sikre huset vil det settes verandaer på hele sørsiden av huset – veranda som vil klees inn med 
stående glatt panel. Dette for å hindre inntregning av uvedkommende på eiendommen. […] På utsiden 
av altanene skal huset dekkes til for sikring av bygget. […] Taner er å sette opp terrasse forran huset – for 
å gå over eksisterende tak – og ned på baksiden- Det vil også legges terrasser på begge sider av huset – 
som skal brukes som svalgang – eller altaner når huset er ferdig restaurert.» 
Den 10.04.2017 gikk det brev ut fra kommunen om at det nå er satt i gang en prosess for å få kartlagt 
Grønnlibakken 6, Sulitjelma slik som avtalt med Gudrun Hagalinsdottir. Saken var så i bero fra 
kommunens side fra datoen av dette brevet inntil 19.02.2020 som et resultat av byggesak beskrevet 
videre under. 
 
2.2 Parallelt behandlet byggesak 
Parallelt med sak om pålegg om riving av bygget har det vært behandlet en byggesak på bygget. Denne 
har saksnummer 19/103. Denne byggesaken ble først oppstartet ved at det den 11.01.2019 ble sendt 
pålegg om stans med øyeblikkelig virkning fra kommunen om påbegynte arbeider på bygget som er 
søknadspliktig men ikke var søkt om på det tidspunktet. 
Den 30.01.2019 mottok kommunen svar på at de påbegynte arbeidene var et ledd av sikringen av 
bygget i forbindelse med riving i sammenheng med at dette var pålagt i 2016. Det var kun sendt 
forhåndsvarsel fra kommunen om at det kunne bli pålagt riving på det tidspunktet, ikke pålegg om 
riving. 
Den 25.02.2019 sendte kommunen svar om at riving var søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og 
at riving måtte utføres av kvalifisert foretak som kunne stå ansvarlig for søknaden. Pålegg om stans av 
arbeid fra 11.01.2019 ble opprettholdt. 
 
I brev av 08.03.2019 opplyste eier så om at det ville bli tatt kontakt med faglig bistand for å vurdere 
bygget og sende en søknad i tråd med kravet fra forhåndsvarselet av 15.11.2016 eller søke om 
renovering/ombygging/bruksendring. Det ble opplyst om at befaring og konklusjon av den faglige 
bistanden ville foreligge en måned etter befaring som var planlagt i mai måned 2019. Det ble i brevet 
bedt om nødvendig tid for å kunne levere en søknad i månedsskiftet juli/august 2019. 
 
I brev av 25.03.2019 fra kommunen svarte kommunen at den stilte seg positiv til at fagkyndige skulle 
vurdere bygningens tilstand. Det ble gitt frist til at søknad måtte foreligge Fauske kommune innen 5. 
august 2019 og at den var komplett slik at den kunne behandles uten opphold. 
 
Den 11.10.2019 sendte eier, ikke et ansvarlig foretak, inn en ufullstendig søknad om utbedring med 
fasadeendring av bygget. Innholdet i denne søknaden ble besvart med foreløpig svar den 22.11.2019 om 
at søknaden ikke var komplett og ikke kunne tolkes som en søknad om riving, hovedombygging eller 
nybygging. Kommunnen ga ny frist for å ettersende dokumenter slik at søknaden var komplett til den 
01.01.2020. Kommunen minte også på at hvis fristen ble oversteget ville varsel om pålegg om riving og 
tvangsmulkt fra 2016 bli opprettholdt og fulgt opp av kommunen. 
 
Søknaden ble så formelt avslått i brev av 07.01.2020 da det ikke forelå fullstendig søknad om en 



hovedombygging eller nybygging hos kommunen innen gitt frist den 01.01.2020. Eier ble i samme brev 
påmint om at forhåndsvarsel om pålegg om riving og tvangsmulkt fra 22.11.2016 ville bli opprettholdt. 
 
2.3 Gjenopptaking av pålegg om riving 
Den 11.02.2020 fikk kommunen varsel om og bilder av at bygget har rast ytterligere sammen og delvis 
falt over strømlinjer i nærheten, som har resultert i strømbrudd i gatelys. Fauske kommune sendte brev 
av 13.02.2020 der vi ba om kontakt med grunneier snarlig for å avtale et møte om saken. 
Saksbehandler dro også ut på en besiktigelse den 19.02.2020 for å dokumentere den innmeldte 
nedrasingen av bygningsdeler. Hovedsakelig besto dette i at de ikke-omsøkte bygningsdelen som ble gitt 
pålegg om umiddelbar stans for i 2019 hadde kollapset. 
 
I møte den 19.02.2020 med grunneier mellom enhetsleder for plan/utvikling Rune Reisænen og 
saksbehandler Fredrik Rendall Berg fikk grunneier personlig overlevert vedtak om pålegg om riving av 
bygget og ileggelse av tvangsmulkt hvis ikke pålegget var etterfulgt etter gitte datoer i pålegget. 
Det var et ønske fra grunneier i møte med en frist for å kunne sannsynliggjøre at bygget er i en sånn 
stand at det kunne totalrenoveres for å unngå riving. 
Det ble dermed gitt en svarfrist på pålegget til den 01.04.2020 med følgende krav: «Et eventuelt tilsvar 
må inneholde en helhetlig prosjektbeskrivelse og konsept for full rehabilitering og eventuell bruksendring 
av bygget, samt en uttalese fra foretak som tenkes benyttet som ansvarlig søker i en eventuell byggesak. 
Svaret må også inneholde en dato for når byggesaken forventes å kunne foreligge kommunen.» - Pålegg 
om riving av 19.02.2020 
 
Det ble også i pålegget om riving påminnet om at riving fortsatt var søknadspliktig og at søknad måtte 
foreligge kommunen i god tid før utløpet av frister i pålegget. 
 
Den 01.04.2020 mottok kommunen brev datert 31.03.2020 med søknad om utsettelse på 
riving/utbedring av bygget. Begrunnelsen for å søke utsettelse var koronapandemien. Videre 
begrunnelser og argumentasjon var videre at 
 
«[…]Det er blitt tilført store verdier til dette prosjektet, som er ønskelig å beskytte. […] 
Det søkes om utsettelse basert på myndighetenes vedtak i forbindelse med koronapandemien. […] Det 
kan i den forbindelse nevnes flytting av Eliaden, som gjelder det faget jeg er utdannet i, som er flyttet fra 
siste uka i mai i år - til januar neste år.» - Brev fra grunneier av 31.03.2020. 
 
Kommunen svarte i brev av 20.04.2020 at en ikke kunne behandle en søknad om utsettelse av gitte 
frister i pålegg om riving før en grundigere søknad foreligger kommunen. Dette er i kommunens svar 
begrunnet ved at: 
 
«Kommunen forutsetter at nevnte brev er å regne som tilsvar etter de vilkår som beskrevet i pålegg om 
riving av 19.02.2020 fra Fauske kommune. […]  
Kommunen kan ikke se at vilkårene for tilsvar er oppfylt i deres brev av 31.03.2020. […]  
Kommunen har forståelse for at situasjonen rundt pandemien med COVID-19 kan gjøre at enkelte 
prosjekter kan bli utsatt også innenfor byggebransjen. Likevel ser ikke kommunen at deres søknad om 
utsettelse av frist er grundig nok begrunnet eller dokumentert i deres tilsvar. Hvis pandemisituasjonen 
gjør at de foretak de har tenkt å bruke i rivingen av bygget for å etterkomme pålegg ikke kan utføre 
dette innen gitte frister må dette dokumenteres. Eksempelvis gjennom en uttalelse om dette fra 
representanter for foretakene. Det er heller ikke oppgitt i deres brev hvor lang utsettelse av frist for 
påbegynt riving det søkes om.» 
 
Det ble i samme brev av 20.04.2020 fra kommuen igjen påmint grunneier at riving for å etterkomme 
pålegg er søknadspliktig og at man burde søke i god tid før frister i pålegget om riving av bygg. 
 



2.4 Framlagt klage på vedtak 
Den 24.06.2020 mottok kommunen grunneiers klage på pålegget om riving. Selv om klagefristen for 
pålegget var utløpt vurderte man at klagen kunne sendes til klagebehandling i medhold av 
forvaltningslovens § 31. Klagen gjengis i sin helhet: 
 
 
«Påklage av Fauske kommunes vedtak i denne saken til Fylkesmannen i Nordland.  
 
Gjelder kommunens forslag til riving av over hundre år gammel historisk bygning fra gruvetiden i 
Sulitjelma.  
 
Det er kommet forslag om riving 22.09.2016 - under overskriften:  
 

"Gnr 119/Bnr 277- Jøran Engan - Forhåndsvarsel om pålegg om  
riving og ileggelse av tvangsmulkt."  
 
Det er et administrativt vedtak, som fortsetter med:  
 
"Saken gjelder:  
Bygningsmyndigheten er blitt kjent med at Grønlibakken 6/Grønnlifjøsen (bygningsnummer  
188910564) fremstår å være i så dårlig forfatning at den ikke kan settes i stand."  
 
Det er ei synsing som kommunen kommer med - uten å ha vurdert bærekonstruksjonene i bygningen.  
 
"Begrunnelse for forhåndsvarsel om pålegg om riving:  
Bygningsmyndigheten besiktiget tiltaket 07.12.2015 og 19.09.2016.  
Boligen har i flere år vært sterkt skjemmede, samt medfører fare og vesentlig ulempe for personer og 
dyr."  
 
Jeg har etter møte med kommunen forklart det vil bli bygget stillasje for utbedring av bygningen, da det 
egentlig ikke var skade på de bærende konstruksjonene.  
 
Det er ingen skade på de opprinnelige konstruksjonene på fjøsen, men de som er noe skadet er de 
bærende konstruksjonen fra ombyggingen fra fjøs til leiligheter.  
 
Siden fjøsen er bygd for å holde prisen nede på landbruksprodukter fra bøndene i Salten, og bygningen er 
over hundre år vil jeg påstå at denne bygningen er av historisk interesse og derved verneverdig.  
 
Jeg kan heller ikke forstå at jeg er nødt til å rive bygningen fordi den, etter Deres mening "er til vesentlig 
ulempe for personer og dyr".  
 
Hvodan kan da Fauske kommune komme seg unna med et skilt med følgende påskrift: "ADGANG 
FORBUDT All ferdsel på eget ansvar Fauske kommune" 
Der det er fare for liv og helse med løse stålplater og masive deler kan falle ned og skade de som må 
forvi dette skilte for å komme til sin næringsvirksomnet.  
 
Bør ikke Fauske kommune rødde for egen dør, før de pålegger andre kostbare aksjoner, og til og med 
nekter meg adgang til egen bolig?  
 
Vedlagt følger bilde av skiltet og området som er nevnt.  



 
Jeg vil også spørre hvorden jeg kan ivareta min bolig, når jeg i tillegg nektes på oppholde meg på 
området mitt? 
Noe som har ført til ytterligere skade på eiendommen min. Jeg vil komme tilbake med krav om 
erstatning for skadene og forsinkelsene dette har påført meg.  
 
Mvh  
 
Jøran Engan» 
 
3. Saksbehandlers vurdering: 
 
Klager henviser til forhåndsvarsel om pålegg om riving fra 22.09.2016 og omtaler det som forslag om 
riving. Det er uklart hvorfor klager viser til dette da det er pålegget fra 19.02.2020 som kan klages på. 
Saksbehandler tolker det som at det er nevnte pålegg som klages på. 
 
3.1 Vurdering av argumenter 
Klager viser til at «Bygningsmyndigheten er blitt kjent med at Grønlibakken 6/Grønnlifjøsen 
(bygningsnummer 188910564) fremstår å være i så dårlig forfatning at den ikke kan settes i stand.» og 
at dette er synsing fra kommunens side uten å ha vurdert de bærende konstruksjonene i bygget. 
 
Saksbehandlers vurdering; Etter plan- og bygningslovens § 31-5 har kommunen myndighet til å utstede 
pålegg om riving basert på skjønn: 
 
«Er byggverk kommet i slik stand at det etter kommunens skjønn ikke kan settes i stand uten 
hovedombygging, og nybygging eller hovedombygging ikke kan gjennomføres eller ikke blir satt i gang 
innen en rimelig frist som kommunen setter, kan kommunen kreve at byggverket eller restene av det blir 
fjernet og tomta ryddet. 
 
Byggverk med videre kan også kreves fjernet dersom det etter kommunens skjønn er kommet i slik 
tilstand at det medfører fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, eller virker sterkt 
skjemmende, og det ikke er satt i stand innen en fastsatt frist.» Plan- og bygningslovens § 31-5. 
 
I forhåndsvarselet fra 2016 er varselet begrunnet ved besiktigelser datert 07.12.2015 og 19.06.2016 
beskrives med blant annet følgende: «Siden sist befaring har enda ett tak gitt etter, og falt inn i 
bygningskroppen. Det er flere rom man kan ta seg til, uten gulv og tak, uten fysiske hindringer. Siden sist 
befaring, er det en rask økning i forfall og dersto større fare å oppholde seg i eller ved bygget. Det må 
antas å være utrygt å bevege seg også i de «hele» delene av bygget, med tanke på værpåkjenninger de 
senere år med åpne vinduer/dører og flere områder med manglende tak. Grønnlifjøsen vurderes å være i 
så dårlig forfatning at den ikke kan settes i stand. Det er sannsynlig at bygget kan medføre skade på 
omgivelsene, personer, dyreliv og naboeiendommer. Med bakgrunn i dette vurderer 
bygningsmyndigheten å gi pålegg om riving og ileggelse av tvagsmult.» 
 
Saksbehandlers vurdering; Hvis en bygnings tak har helt eller delvis kollapset og falt inn i 
bygningskroppen er byggets bærende konstruksjoner ikke funksjonelle lengre. Saksbehandler viser ellers 
til forhåndsvarselet der bilder fra nevnte besiktigelser er vedlagt. 
 
I klagen nevnes videre følgende: «Jeg har etter møte med kommunen forklart det vil bli bygget stillasje 
for utbedring av bygningen, da det egentlig ikke var skade på de bærende konstruksjonene.» 
 
Saksbehandlers vurdering; Det vurderes som at det er skade på de bærende konstruksjonene. Dette er 
videre irrelevant da det kan være andre skjønnsmessige vurdering som kan ligge til grunn av et 



byggverks tilstand som gir myndighet til å pålegge riving. 
 
Det er videre saksbehandlers vurdering at byggets forhistorie er irrelevant så fremt det ikke er vedtatt 
vernet eller er listet i SEFRAK-registeret. Bygget er ingen av delene ut fra kommunens tilgjengelige 
registre. 
 
Saksbehandler har videre ingen vurderinger til andre momenter tatt opp i den fremmede klagen. 
3.2 Helhetlig vurdering 
Saksbehandler viser til del 2 om saksopplysninger. Klager har i saken blitt gitt rimelig frist på å kunne 
dokumentere om hovedombygging/totalrenovering av bygget i tråd med sine ønsker er mulig.  
 
Klager vurderes å ha blitt gitt rimelig frist på å søke om hovedombygging/totalrenovering i tråd med 
gjeldende lover og regler i plan- og bygningslovgivningen og kommunens krav i utstedte brev om saken. 
 
Det er blitt gitt flere lovnader fra 2016 til nå fra klager til kommunen om at dette skulle finne sted innen 
rimelige tidsfrister. Dette har så langt ikke skjedd. 
 
Samtidig er det dokumentert av kommunen ved minst to anledninger, ved besiktigelse 19.09.2016 og 
19.02.2020, at bygget er i så dårlig forfatning at det etter skjønn kan pålegges revet etter plan- og 
bygningslovens § 31-5. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/12270     
 Arkiv sakID.: 19/2893 Saksbehandler: Kristine Rønning Fjellbakk 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
095/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
119/1/163 - Ole Stormo- Innvilget søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen, 
Skoffedalsvatnet 3, Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 
oppføring av uthus/anneks som omsøkt. 
 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-4, trådt i kraft 01.07.2015, jf. SAK10 § 3 meddeles 
tillatelse til oppføring av uthus/anneks Skoffedalsvatent 3, Sulitjelma gnr. 119. bnr.1 fnr. 163 som 
omsøkt. 
 
 

 
Vedlegg: 
10.01.2020 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 1430510 

10.01.2020 Følgebrev 1430511 

10.01.2020 Opplysninger gitt i nabovarsel 1430512 

10.01.2020 Kvittering for nabovarsel 1430513 

15.11.2019 119/1/163 - Ole Stormo - Tillatelse til tiltak - Uthus til fritidsbolig 1426619 

15.11.2019 Kart 1426620 

15.11.2019 Tegning 1426621 
 
Sammendrag: 
Søknad er mottatt 12.11.2019, dispensasjonssøknad mottatt 09.01.20 samt ettersending av 
dokumenter. Nabovarsel er utstedt 09.01.20 og det er ikke innkommet merknader til tiltaket.  
 
Ole Stormo søker om tillatelse til oppføring av uthus/anneks til sin hytte. Uthuset er søkt å være 18m2, 
samt 3m mønehøyde og skal ikke inneholde rom for varig opphold.  
 
Saksopplysninger: 
Tiltakshaver søker om dispensasjon for å oppføre uthus/anneks til hytten. Hytten er ifølge matrikkelen 
pr. dagsdato 37m2. Det fremkommer på kart at det på samme eiendom et til bygg, som etter info fra 
tiltakshaver er «Gammel hytta / naustet er 2.10 • 5,5m, altså 11,55m2». Denne er ikke matrikkelført.  
 
Det søkes om å oppføre ett uthus/anneks på 18m2.  
 
Saken har vært på høring hos Fylkesmannen i Nordland og Nordlands fylkeskommune.  
Fylkesmannen i Nordland har ikke kommet med merknader til tiltaket.  
 
Nordland Fylkeskommune hadde følgende merknad:  
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente verneverdige 
kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil 



fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep 
skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle 
oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/ uventede steinkonsentrasjoner, må 
Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem 
som skal utføre arbeide i marken. 
 
Tiltakshaver ønsker ikke å bygge nytt uthus/anneks i tilknytning til eksisterende, da vind og snøforhold 
er krevende.  
 

 
Saksbehandlers vurdering: 
Tiltakshaver søker om dispensasjon fra kommuneplanen da han ønsker uthus/anneks til eksisterende 
hytte. Det er iht. kommuneplanens arealdel sjø og land 2018-2030 ikke tillatt jf. §5.1.2 punkt 9 «Spredt 
bebyggelse skal ikke komme i konflikt med natur- og friluftsinteresser» noe det vil være dersom det 
tillatelse å oppføre ett uthus midt mellom hytten og naust/gammelhytten. Dette vil i liten grad føre til 
en økt privatisering av odden tiltaket står på. Videre fremkommer det på §6.1 Felles bestemmelser, at 
tiltak innenfor en grense på 100m fra sjø og vassdrag, ikke skal utvides til slike forhold.  
 
At tiltakshaver har behov for uthus kan være naturlig, og kan tillatelse, men det må utføres på en slik 
måte at den ikke påfører andre begrensninger. 
Tiltaket står i sin helhet innenfor 100m beltet av vassdrag, og det vil uansett plassering, komme i konflikt 
med denne. Så hovedfokus vil være å få samlet bebyggelsen slik at det kan være naturlig for natur- og 
friluftsinteresser å ferdes i området.  
 
Tiltakene er ikke ruvende, og de er meget samlet. Det antas at plassering av nytt uthus, vil ha le-
virkende effekt på eksisterende bebyggelse.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Søknad dispensasjon  -  Saltenkomno

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 08. mars  2016

DISPENSASJON

SØKNAD  OM  DISPENSASJON

For  tiltak  på  følgende eiendom:

Gnr: 119 Bnr:  1 F.nr: 163 S.nr:

Adresse:

Søknaden innsendes  av:

Tiltakshavers navn:  Ole  Stormo

Tiltakshavers adresse:  Fredheimveien 66

Kontaktperson: 8250 Rognan

Telefon  dagtid: E-post-adressei  ole.stormo64@gmail.

Jeg /vi  søker  om  dispensasjon fra:  (sett  kryss for det  riktige)

Z  Kommuneplanens arealdel

Kommunedelplan for:

Reguleringsplan (områdeplan. detaljplan, bebyggelsesplan)

Planens  navn:

Plan— og bygningsloven  (pbl)

Byggteknisk  forskrift (TEKlO)

IJIHI

Annet

Beskriv:

Jeg /vi  søker  om  dispensasjon  fra  følgende bestemmelser i tilknytning til  ovennevnte:

§  6.1  Nytt bygg innenfor  100  m grense.

For  å kunne  bygge  /  gjøre:  (beskriv  hva du skal bygge /gjøre, som for eksempel byggc

garasje, bruksendre del av  eksisterende  bygg fra  bolig til  næring osv.)

Bygge nytt anneks

Jeg / vi  søker  om  :

Dispensasjon etter pbl §19-1 (permanent)

[:l Dispensasjon etter pbl § 19-3 (midlertidig) fram til følgende dato:

l



Søknad dispensasjon  -  Saltenkomno

Begrunnelse for  dispensasjonssøknaden:  (bruk gjerne eget ark i tillegg om du trenger mer plass)

Da det er  svaert krevende vind  og snøforhold  på  stedet kreves  det at  annekset
plasseres  riktig for  å kunne unnga å dekkes helt  med  snø. Mine erfaringer  med
orholdene  på  stedet tilsier  at det må  plasseres  som  vist  i  søknaden.

Signatur(er):

061 01 ROM

Dato og underskrift Dato og underskrift

tiltakshaver eventuell ansvarlig søker

Vedlegg:

Beskrivelse av vedlegg Vedlagt Ikke

Relevant

Kvittering for nabovarsel (skal alltid være  med)

Tegninger

KKK

Situasjonsplan

Eventuelle uttalelser  /  vedtak fra andre  myndigheter  (se SAK 10 §6-2)

Andre vedlegg:

2



Ole Stormo

Fredheimveien 66

8250 Rognan Rognan

Fauske kommune

Enhet plan/utvikling

Ref nr 19/17540

119/1/163 Ole Stormo—Tillatelse til tiltak-Uthus fritidsbolig

Viser til brev fra dere 27.11.19

På grunn av vind og snøforhoidene er det ikke aktuelt å bygge sammen det nye annekset med det

gamle eller med hytta.

ingen av anneksene blir innredet for varig opphold.

Det nye annekset er tenkt 18 m2 og det gamle er 12 m2 totalt 30 m2.

Legger ved søknad om dispensasjon fra § 6.1 om bygging av det nye annekset innenfor 100m grense.

Mvh

Ole Stormo



Vedlegg nr.

0— Nullstill

Opplysninger  gitt i  nabovarsel  sendes kommunen  sammen med søknaden gånäggåxizlm

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl  §  21 -3

Tiltak på  eiendommen:

Gnr. Bnr, Festenr. Seksjonsnr. Eiendommens adresse Postnr. Poststed
' ø  :  '  . r  ,  r  / C '  '  »,

7561 I '6 5 SLLDII'IT/ZO/llSl/HMMH 3 I  AUsflL
Eier/fester Kommune

OL [i "  ,//C {4/4" ()

Det varsles herved om

Nybygg l:] Anlegg G Endring av fasade  [] Riving

Påbygg/tilbygg D Skilt/reklame [] lnnhegning mot veg D Bruksendring

Midlertidig bygning, konstruksjon  eller  anlegg E] Antennesystem El (Degggglrggéeerlflrgg;figrrggmlélggenhet E] Annet

Dispensasion etter  plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- 0 b  nin sloven Vedlegg nr.
med forgskrsiger g [] Kommunale vedtekter l:l Arealplaner D Vegloven B ..

Arealdisponering
Sett kryss for  gjeldende  plan

-  Arealdel av kommuneplan [j Reguleringsplan El Bebyggelsesplan

Navn på plan

Beskriv  nærmere  hva nabovarslet gielder

Ewc-m— mx” U'THuö

Vedlegg nr.
Q  ,.

Spørsmål  vedrørende nabovarsel  rettes  til

Foretak/tiltakshaver

O  L E ‘9 I’D/Zm:  0
Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

m:  .  srmwe a — M . (' 776165"
Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

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

Navn Postadresse

Postnr. Poststed E-post

Følgende  vedlegg er  sendt  med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra  — til rellälvånt

Dispensasjonssøknad/vedtak B . —

Situasjonsplan D —

Tegninger snitt, fasade E ' ——

Andre vedlegg Q —

Underskrift

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Sted Underskrift ansvarlig  øker  eller tiltakshaverDato

06 WW C» ‘1 0 l  c1010 C) ”&,—«M»—
" Gjentas med tzlokkbolgstaver

OL!;  670/? m D
Blanket! 5155 Bokmål © Utgitt  av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2015 Side 1 av 1 

)



A.  Kvittering for  nabovarsel  -  Levert personlig

% Fylles ut av deg som  nabovarsler

Eiendommen jeg skal  gjøre  noe på:

Adresse: Qt; Cr’f 15/”)l 5,71l [UCT "é å Gårdsnr: I ) (]

Postnr/sted: F’iUSh/r’, i  Festenr: /G 3

Kommune: l: H  l," (”(/5

Navn  på alle  eiere  (eller  festere)  av  naboeiendom:

Eier/fester: BC {3 IT )  OH/i/c/å/f IL '

Eier/fester:

Naboens eiendom:

Adresse: 5/(0/7/ 5/“ ”  CDV 7,95,” ‘1 ;  Gårdsnr:  ]  ("

Postnr/sted: F/J Våg, L; ]  Festenr: 76 i

Kommune: F4 U .) &.: If:

Fylles ut av deg som  mottar nabovarsel.
Alle eiere/festere må signere.

Signer  her for å  bekrefte  at du har  mottatt nabovarselet  (obligatorisk)
Jeg bekrefter at jeg har mottatt nabovarselet

Dato:Q' l * Underskrift: Ai WM

Dato: Underskrift:

Signer her  i  tillegg hvis  du  samtykker  til  bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har ingen merknader og samtykker til planene

Datoq  / , ' Underskrift:  " . [

Dato: Underskrift:

Détié meme: kan bmkéä  x Stedet for blankett 5156  Nabovarsel]  (C) Utgwtt av Durektoratetforbyggkvatttetverspn102.

Behold orginal og send kopi til  kommunen

sammen  med byggesøknad

Bruksnr:  I

SekSJonsnr:

Bruksnr: [

Seksjonsnr:

Side 1 av 1



A.  Kvittering for  nabovarsel  -  Levert  personlig Bem‘d°‘gi"3‘°gsend“°F’””k°m"‘“"e"
sammen med byggesøknad

[% Fylles ut av deg som  nabovarsler

Eiendommen  jeg skal gjøre noe på:

'  _ , , '  .. i  a  .. . x
Adrässe: Sju?!" C.! ,, DALDL H/P/f 3 .__, —, Gardsnl.  (  )  C, Bruksnr.  ( w

Posmr/Sted: 71403 ,, /__'_ Festenr: (é; 5 Seksjonsnr:

Kommune: F/fl; 5 A ,;
 

Navn  på alle  eiere  (eller  festere)  av  naboeiendom:

Eoer/Fester: B Cl 1]  T  () um Ivy: Å,
 
 

i,?!äfiiefäfz,,,,åd/'T M/Mww ,, , J

Naboens eiendom:

,  Adresse 514 7*5 L L  €57 * * * * * Gårdsnr: ((;? Bru(*<*5*n*rz [

1

 

 
Postnr/gted: E (A (1, (i (  If“, Ly 572 ;” >; [40312- L; Festenx Sekspnsnr;

! Kommune: FÅ (if)” ,"

Fylles ut av deg som  mottar nabovarsel.
Alle eiere/festere må signere.

Signer her for å  bekrefte  at du har  mottatt nabovarselet  (obligatorisk)
Jeg bekrefter atjeg har mottatt nabovarselet

Dato 7[ 20.20  rrrrrfrr—VHBTGGYSKT'ff lam flobvwé StatskggSF *
 

Dato: Underskrlft

Signer her i tillegg hvis du  samtykker  til bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har ingen merknader og samtykker til planene

(datoflinC/ii— Undersknft ll/ä/C/IL Mam E  Sta—QRSI:%J

**** * — ** "* ***;1l Dato: Undersknft

Dette smemae: Kan brmes 1 steder For Stankett 515:7 Nabovarsel] UQ Utg [[ av Dwektorazet for Dyggkvautet Ve'spn ” O 2 5 de 1 av -.



A.  Kvittering for  nabovarsel  -  Levert personlig Be"°'°°'g*"al°gse"°k°°”"k°"'m""°"
sammen  med byggesøknad

[% Fylles ut av deg som  nabovarsler

Eiendommen jeg skal  gjøre  noe på:

Adresse: 5950 [i /: [' A) DAMS (,,/474,15 7  3 Gårdsnr:  Z  [  (,— Bruksnr: %7 7

Postnr/sted: 17,9 U5 of,; ,  Festenr:  ]  e53 Seksjonsnr:

Kommune: F// u)»? l:

Navn  på alle  eiere  (eller  festere) av  naboeiendom:

Eier/fester: 51317 .) c:-r-/'/J/V$/,'.c/

 

Eier/fester:

Naboens eiendom:

Adresse- 5 'N) ,i , '  '  —  I v- 57 ( Gårdsnr- ] 16" Bruksnr 435-  . own LAKPALJWVUC J - 3 -

Postnr/sted: Festenr: Seksjonsnr:

Kommune:

lå Fylles ut av deg som  mottar nabovarsel.
Alle eiere/festere må signere.

Signer  her for å  bekrefte  at du har  mottatt nabovarselet  (obligatorisk)
Jeg bekrefter atjeg har mottatt nabovarselet

Dato:  9  I  aa Underskrift: ?)Vvé Om” €

Dato: Underskrift:

Signer  her  i  tillegg hvis  du  samtykker  til bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har ingen merknader og samtykker  til planene

Dato: 9// _  90 Underskrift: %”;

Dato: Underskrift:

Dette skjemaet kan brukes  l  stedet for blankett 5156 Nabovarsell © Utgwtt av Direktoratet for byggkvatitet Verspn 10.2. Sade 1 av 1



Byggesøknad for deg som
V

ønsker å bygge eller rive

Du kan bruke dette skjemaet for små byggeprosjekter. Kryss av i listen under:

Bygge tilbygg -mindre enn 50 m; X Bygge fritthggende bygnwng — mlndre enn 70 mi

., **» 0g hvor ingen skal bo ellerovernatte.

Rive et Ulbygg —mindre enn 50  m i  Rive mtmggende bygning -  mindre enn 70 m' som

ykke er godkjent som bolig eller  m  ovemattlng.

Annet (kun etter avtale med kommunen):

Beskriv med egne ord hva du skal gjøre:

Utus til fritidsbolig

Fylles ut til slutt: Trenger du dispensasjon eller andre tillatelser?

*  Ja, soknad er vedlagt ,, Ja. tuttatelse/vedtak er vedlagt X Neljeg trenger »kke
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Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

A. Hvilken eiendom skal du bygge eller rive på? '? Vewiseren stegl

»  I , / ;

Adresse: 5  H  Of I' f; DA L  ,-'_‘ {1/ Gårdsnr: (0] Bruksnr: ;

Postnr/sted: ‘32 00 Kommune: r34 WC lFestenr: )  G  3 Seksjonsnr: ‘I

B. Navn og kontaktinformasjon til deg som søker 7' Velwseren steg1

Navn: ik [. (JYCI?IW (" 1 Telefon: (I 7  C, (. ’6, 5  g

Em“: C“ w:?mr) £ Li L: L- JHAIL , L La»: "Cwa'am MOD”:
Adresse (hVIs du bor et annet sted enn der du skal byggé/rive):

I 's

r  .='</f'1)/-t/j m,, N *o
l“ .  ,, :?

»  D  KOC—Il/H/V

c.  Hvilke kommunale planer  gjelder for din  eiendom? .  ?  Veivxseren steg1

Du kan bestille disse fra kommunen, eller finne dem på kommunens nettside.

Flere kryss kan være nødvendig:

D Kommuneplan

l
[] Reguleringsplan —> Navn/nummerpåplan:j l

[] Andre plan(er) -—> Navn/nummerpå Dlamä ————‘

D.  HVOI‘ stort kan du bygge? ?  veiviseren steg 2

Hva er beregningsmåten for grad av utnytting for eiendommen din?

Dette står  i  planen du oppga ovenfor, og bestemmer hvordan du skal regne nedenfor (Sett kryss)

E] BYA -  Bebygd areali m2 E] BRA -  Bruksareal i m2 D T—BRA — Tillatt bruksareali m2

D %BYA — Bebygd areal i  % G %BRA-Bruksareal i  % [] %TU — Tillatt utnyttelsesgrad i  %

Oppgi  arealer og regn ut ny grad av  utnytting ?  Veiviseren "Hvor
stort kan du bygge"

Bruk den beregningsmåten du krysset av for over.

I—.—

Tillatt grad av utnytting: j Oppgi Størrelse På det ;  3'1 BRA
du skal bygge/rive i ‘  M

Tomtens nettoareal: m2 både BRA og BYA: BYA

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive l© Utgltt av Dlrektoratet for byggkvalltetv VGFSJOH TOH Side 2 av  a



Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

———r
Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering l dag: m2 l fl  HUSK vedlegg!

—— Vis hvordan grad av utnytting

Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering etterpå: m2 etter prosjektet ble regnet Ut-
Ta f.eks en Utskrift fra "Hvor

Grad av utnytting etter prosjekt: stort kan dU bygge".

E. Hva blir korteste avstand? —?= velvrseren stegå

° VeIVlseren steg År

Bruk situasjonskartet og mal opp korteste avstand fra bygningen til:

Nabogrense: m Midten av vei: m

Nærmeste bygning m K ld ll , .  l d kk
Då naboelendom: S a U wee er er noe sa angrunna at et» ewses

på SltUäSJODSKallet? Da Kan du stryke over punktet.

F. Kan byggeplanene dine være  i  konflikt med omgivelsene? ?  Vewnseren steg3

LJ
Er det mindre enn 30 meter til nærmeste trikke— eller togspor? E Nei fl

Husk vedlegg!

Bygger/nver du  i  nærheten av en vann— og avløpsledning? E Nei  1  Ja Svarer duja på noen av drsse,

må du legge ved tillatelse

Bygger/nver du l nærheten av høyspent kraftlinje? [E Nei D Ja eller Uttalelse fra eier.

Bygger/rlver du  i  nærheten av strandsonen eller sjø/elv/vassdrag? G Nei Eg Ja

fl  Husk  vedlegg!

Skal du bygge/rive i et flom—, ras— eller skredutsatt område? [] Nei Ja Svarer duja på noen av

' disse, må du legge ved
Finnes det truede eller vernede arter på erendommen elleri nærheten? E] Nei [] Ja søknad om dispensasjon,

' uttalelse og/eller vedtak,
Finnes det kulturminner eller verneverdig bebyggelse på eiendommen Nei l:J Ja

eller i nærheten?

G. Vil byggeprosjektet føre til en ny/endret avkjøring til eiendommen? ?  Vervrseren steg 3

D Nei

E Ja, eiendommen får ny/endret avkjørsel til (sett kryss):

[j Riksvei eller fylkesvei flHusk vedlegg som viser at du har avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen

D Kommunal veI fl  Husk vedlegg som viser at du har avkjøringstillatelse fra kommunen

[] Privat vei fl  Husk vedlegg som viser at du har veirett gjennom tinglyst erklæring

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive  I  © Utgrtt av Direktoratet for byggkvalrtet Versjon  1.0.4 Srde 3 av  A



Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

H. Vedlegg ?  Velwseren steg 6

Kommunen kan ikke behandle byggesøknaden din før de har mottatt all relevant dokumentasjon

Hvilke tegninger og beregninger har du lagt ved?

E Plantegning før og etter

[] Snittegning før og etter

F asadetegnmger av alle fasader før og etter
1'

E3: Situasjonskart hvorjeg har tegnet inn detjeg skal bygge/rive,

0g relevante avstander fra punkt E 0g F

D Beregningsmåte for grad av utnytting
(f eks fra «Hvor stort kan du bygge»)

Hvis du har nabovarslet, legg ved: Hvis du trenger dispensasjon eller  andre  tillatelser, legg ved:
(Feks hvrs du har svama på noen av spørsmålene under punkt F eller O)

[: Et eksemplar av komplett nabovarsel med alle vedlegg :  Søknader om dispensaSJon eller innvilget dispensasjon
(spesmser l feltet under)

G Dokumentasjon på at alle naboer er varslet [] Uttalelser/vedtak fra annen myndighet
(f. eks. kwttennger) (spesm'ser  l  feltet under)

[:] Eventuelle merknader fra naboer

D Dine kommentarer til naboens merknader

Andre vedlegg:

Totalt antall vedlegg: 11
l..

!. Underskrift

-' = '  .  l  r  (  ,  aDato:. Il. [ , RC I  (I Underskrift; Utf 4) ILZVVV": -,

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive  l  (c) Utgltt av Direktoratet for byggkvalitet Verspn 1 Om 5m 4  av ”
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/12252     
 Arkiv sakID.: 20/1486 Saksbehandler: Kristine Rønning Fjellbakk 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
096/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
52/12 - Oddbjørn Furnes - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg på 
13,5m2 BRA, 15,5m2 BYA, samt dispensasjon fra reguleringsplan avstand fra 
dyrkbarmark. Kalnesveien 11, Valnesfjord 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan 
«Kommuneplanenes arealdel sjø og land 2018-2030» §5.1.2 punkt 7 «Bebyggelsen skal minimum 
ha en avstand på 15m til dyrkbar mark.», som omsøkt.  
 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-4, meddeles tillatelse til oppføring av tilbygg til 
bolighus i Kalnesveien 11, Valnesfjord gnr. 52. bnr.12 som omsøkt.  
 
Med forbehold om at fremtidig bruk av marken ikke hemmes av tiltaket.  
 

 
Sammendrag: 
Søknaden er mottatt 26.06.20. Nabovarsel er utestedet 25.06.20. Det er ikke innkommet merknader til 
tiltaket.  
 
Oddbjørn Furnes søker om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg på en etasje, samt 
dispensasjon fra Kommuneplanenes arealdel sjø og land 2018-2030 §5.1.2 punkt 7 «Bebyggelsen skal 
minimum ha en avstand på 15m til dyrkbar mark.» Tilbygget blir 13,5m2 BRA, og 15,5m2 BYA.  
 
Saksopplysninger: 
Tiltakshaver søker om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolighuset.  
 
Tiltaket er sendt på høring til landbruksmyndighetene, men det er ikke kommet kommentarer til 
tiltaket.   
 



 
 
  
Tilbygget er plassert på bygges vestlige side, og er ikke på, men nært dyrkbar mark. Det er ca 10m (målt 
på kart) fra hovedhuset til dyrkbar mark (Nibio gårdskart bruk som referanser til dyrkamark). Tilbygget 
er søkt å bygge 3,7m ut fra hovedhuset. Tiltaket vil være 6,3m nærme dyrkbarmark. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune finner å kunne gi dispensasjon fra reguleringsplanen.  
 
Hovedbygget er allerede plassert for nærme dyrkbarmark ift. dagen reguleringsplan. Tilbygget skal 
inneholde soverom, da boligen ikke har dette på bakkeplan. Bygget er av eldre årgang og det er blitt mer 
normalt å ha alle funksjonene på bygget på bakkeplan, slik at bygget kan brukes hele livsløpet. Det er i 
de senere år blitt flere lover og forskrifter rundt dette, som livsløpsstandard, tilgjengelighet og universell 
utforming. 
 
Det legges også vekt på at det er tiltakshaver egen dyrkamark som berøres, samt at det allerede er 
bygget ett bygg på siden, slik at noe bruk av marken her, uansett er lite sannsynlig. Men det må likevel 
forventes bruk av marken nært tilbygget, slik at det blir med forbehold om at framtidig bruk av marken 
ikke skal hinders.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/12370     
 Arkiv sakID.: 20/1306 Saksbehandler: Janne Bjørnbakk 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
097/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
102/507 - John-Eirik Eilertsen - Oppføring av tilbygg BRA 18 m2, BYA 19 m2  til 
garasje i Kantlyngveien 11, Fauske 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 
boligområdet B5 Kantlyngveien, § 2.1 utnyttelsesgrad for eiendommen 102/507 som omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-4 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
tilbygg til eksisterende garasje i Kantlyngveien 11, gnr.102 bnr.507 som omsøkt. 
 

 
Vedlegg: 
09.06.2020 102/507 - John-Erik Eilertsen - Søknad om tilbygg til eksisterende garasje 1444259 

09.06.2020 Nabovarsel 1444260 

09.06.2020 Situasjonskart 1444261 

09.06.2020 Tegninger 1444262 
 
Sammendrag: 
Søknad er mottatt 09.06.2020. Nabovarsel er utstedt 07.06.2020. Det er ikke innkommet merknader til 
tiltaket. 
 
John-Eirik Eilertsen søker om tillatelse til oppføring av tilbygg til eksisterende garasje i Kantlyngveien 11, 
Fauske. Det søkes også om dispensasjon fra utnyttelsesgraden. 
 
Saksopplysninger: 
I søknaden opplyses det at i eksisterende garasje, som har BRA 37 m2, har tiltakshaver et lite hobbyrom 
på 2,3 x 5,0 meter, men at arealet og utformingen av rommet gjør det vanskelig å utøve hobbyen som 
består i tredreiing, fresing og annet småarbeide med trevirke.Han søker nå om oppføring av et tilbygg i 
enden/kortveggen av garasjen. Tilbygget kommer ikke nærmere nabogrensen enn dagens garasje. 
 
Dispensasjon: 
Det søkes om dispensasjon fra utnyttelsesgraden som i reguleringsplan for Kantlyngveien er satt til 20 %. 
Tiltakshaver skriver at utvidelsen ikke vil være til ulempe for naboene ettersom utvidelsen skjer mot 
egen hage, og vil ikke bli synlig fra vegsiden. Kantlyngveien er i utgangspunktet regulert som 
småhusbebyggelse med små tomtestørrelser. Tilbake i tid ble det åpnet opp for at tomteeiere kunne få 
kjøpe tilleggsareal, tiltakshaver fikk kun innvilget et lite tilleggsareal, dette medfører at tomt nr.11 er 
relativt liten. Eksisterende garasje tilfredsstiller brannkravet mot naboens garasje, og tilbygget vil bli 
utført etter samme krav i brannforskriften.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Reguleringsplanen for Kantlyngveien ble vedtatt i 1996 og var tilpasset for ekstra tett 



småhusbebyggelse, med små tomter på ca.500-600 m2. Da slik tomtetilrettelegging ikke ble etterspurt 
som planlagt, og det ble gitt flere dispensasjoner, ble planen endret i 2005. Opprinnelige plan inneholdt 
30 tomter, området ble endret til 20 tomter, og ubebygde tomter ble solgt som tilleggsareal til allerede 
bebygde tomter. På dette tidspunktet var begge naboeiendommene til Kantlyngveien 11 bebygd, så 
muligheten for tilleggsareal var minimal. Tomteareal for Kantlyngveien 11 er på 565,3 m2. Etter 
oppføring av omsøkte tilbygg vil utnyttelsesgraden bli 23,7 %. Det foreligger forslag til 
reguleringsendring av Sjåheia planen, der det er foreslått 35 % utnyttelsesgrad for dette området. I 
reguleringsplanen for Kantlyngveien er det ikke satt noen arealbegrensning på størrelse på garasje. Med 
bakgrunn i disse momentene, og i tillegg nabosamtykke fra alle berørte naboer, vurderes fordelen med 
å gi dispensasjon som større enn ulempene. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Byggesøknad for deg som

ønsker å bygge eller rive

Du kan bruke dette skjemaet for små byggeprosjekter. Kryss av i listen under:

E Bygge Ulbygg *  mmdre enn 50 m2 ,7 Bygge fnmlggende bygnmg — mandre enn 70 m2

OBS akke påbygg; og hvor mgen skal bo eller overnatte

fr j ——»

Rive et [Ilbyggr mmdre em 50 mi Rlve frlttbggende bygmmg mmdre enn 70 m2 som

\kke er godkjent som Doug eller [IL overnatting.

Annet (kun etter avtale med Kommunen)

Beskriv med egne ord hva du skal gjøre:

Tilbygg til eksisterende garasje.

Jeg ønsker å utvide garasjen med 19,25 m2.
l enden av eksisterende garasje harjeg et lite hobbyrom på 2,3 *5,0 meter (innvendig

mål) Arealet og utformingen av rommet gjør at det er vanskelig å jobbe, utøve hobbyen

min, min hobby består  i  tredreiing, fresing og annet småarbeid med trevirke.

Fylles ut til slutt: Trenger du dispensasjon eller andre tillatelser?

X  Ja, søknad er vedlagt F Ja, uLLateLse/vedtak er vedlagt Neueg trenger xkke

':  o  . ' - - n  '.  l  .  -  L  o  ' ' '  .  o  .  o  -  -  -  I l '  o . o -

'  I I l  '  I  ‘  ':  I  ‘  .  l '  I I  ' '; '  I . I ' I  ' ' l '  l  ' '

o o  ' '. ' ' l ' ' ' . ' '  .  l - l - -  o  .  . .  ' ' ' '  I
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Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

A. Hvilken eiendom  skal  du bygge eller rive på? 7  VeIVIseren Steg1

Adresse: Kantlyngvn_ 11 Gårdsnr: 102 Bruksnr: 507

Postnr/sted: 8209 Kommune; Fauske Festenr: Seksjonsnr.

B.  Navn  og kontaktinformasjon  til deg som søker ?  veiviseren sreg1

; Navn: John-Eirik Eilertsen ,  7 Telefon: "W "i

Erpost'johnee@sbnett.no ;  Moral: 90603970

Adresse (hvis du bor et annet sted enn der du skal bygge/nve), %

c. Hvilke kommunale planer gjelder for din eiendom? 7  Velwseren steg1

Du kan bestille disse fra kommunen, eller finne dem på kommunens nettside.

Flere kryss kan være nødvendig:

D Kommuneplan

Reguleringsplan —> Navn/nummeroå plan: lHauan BS Kantlyngvn. 1990001  -  gammel plan
fl
LJ Andreplan(er) —> Navn/nummerpåplanz?

 

D. Hvor stort kan du bygge? ?  Vewlseren steg2

Hva er beregningsmåten for grad av utnytting for eiendommen din?

Dette står i planen du oppga ovenfor, og bestemmer hvordan du skal regne nedenfor (Sett kryss)

E] BYA -  Bebygd areal i rn2 [j BRA — Bruksareal l  m2 D TERA -  Tlllatt bruksareal l  mZ

[] %BYA » Bebygd areal i  % G %BRA — Bruksareal i  % Z %TU-Tillatt umyttelsesgrad i  %

Oppgi  arealer og regn ut ny grad av  utnytting Vemseren "Hvor
slort kan du bygge"

Bruk den beregningsmåten du krysset av for over.

Tillatt grad av utnytting: 20% Oppgi størrelse pa da 119 BRA g
du skal bygge/nve l

Tomtens nettoareal: 600 m2 både BRA og BYA' BYA

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rivel $: uigm av DIFQHOI‘EIQI for byggkvame: z— m w Slde 2 av f-



Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering i  dag; 115 + parkering? m2 M HUSK vedlegg!
v15 hvordan grad av utnytting

Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering etterpå; 135+ parkering? m2 etter prosjektet ble regnet Ut-
Ta f.eks en Utskrift fra "Hvor

Grad av utnytting etter prosjekt: stort kan GU bygge".

E. Hva blir korteste avstand? ?  Vemseren steg ;

vemseren steg ll

Bruk  situasjonskartet og mål opp korteste avstand fra bygningen til:

Nabogrense: 0 m Midten av vei: g 15 m

Nærmeste bygning
. m "pa naboelendom: 0,5 Skal du rive, eller er noe sa langt unna at det Ikke Vlses

Då swtuaslonskårtet7 Da kan du stryke over punktet

F. Kan byggeplanene dine være i konflikt med omgivelsene? 7  VeIVIseren stegE

Er det mindre enn 30 meter til nærmeste trikke— eller togspor? Nei E] Ja
Q] Husk vedlegg!

Bygger/river du  i  nærheten av en vann- og avløpsledning? Nei l:] Ja Svarer duja På noen av (1559,
må du legge ved tillatelse

Bygger/river du i nærheten av høyspent kraftlinje? Nei [] Ja eller uttalelse fra eier.

Bygger/river du i nærheten av strandsonen eller sjø/elv/vassorag? LE Nei D Ja

[& Husk  vedlegg!

Skal du bygge/rive l et flom—, ras- eller skredutsatt område? X  Nei E] Ja Svarer du ja på noen av

disse, må du legge ved

Finnes det truede eller vernede arter på eiendommen eller i nærheten? X Nei D Ja søknad om dispensasjon,

Uttalelse og/ eller vedtak.

Finnes det kulturminner eller verneverdig bebyggelse på eiendommen Nei G Ja

eller i nærheten?

6. Vil byggeprosjektet føre til en ny/endret avkjøring til eiendommen? ?  Vemseren steg 3

Nei

E] Ja, eiendommen får ny/endret avkjørsel til (sett kryss):

G lSVGl eller fylkesvei &] Husk vedlegg som viser at du har avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen

E] Kommunal vei [g Husk vedlegg som Viser at du har avkjøringstillatelse fra kommunen

G Privat vei flHusk vedlegg som viser at du har velrett gjennom tinglyst erklæring

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive  l  LC) UtU av Direktoratet for byggkvalltel \« mm nm Sade 3 av  u



Byggesøknad for deg som  skal  bygge eller rive.

H. Vedlegg ?  vemseren steg g

Kommunen kan ikke behandle byggesøknaden din før de har mottatt all relevant dokumentasjon

Hvilke tegninger og beregninger har du lagt ved?

Plantegning før og etter

D

Snittegning før og etter

Fasadetegnmger av alle fasader før og etter

MEL]

Situasjonskart hvorjeg har tegnet inn det jeg skal bygge/rive,

og relevante avstander fra punkt E og F

D

Beregningsmåte for grad av utnytting
(f eks fra «Hvor sten kan du bygge»)

Hvis du har nabovarslet, legg ved: Hvis du trenger dispensasjon eller  andre  tillatelser, legg ved:
(F.eks hvis du har svan J8 på noen av spørsmålene under punkt F eller G)

E Et eksemplar av komplett nabovarsel med alle vedlegg [2 Søknader om dispensasjon eller innvilget dispensaspn
(spesmser l feltet under)

S Dokumentasjon på at alle naboer er varslet r Uttalelser/vedlak fra annen myndighet
(f. eks. kvmennger) (spesmser lfeltet under)

3

Eventuelle merknader fra naboer

Dine kommentarer til naboens merknader

LJ

Andre vedlegg: Jeg ser  i  gammel reguleringsplan al  utnyttelsegraden  er satt til 20%, derfor ber jeg om dispensasjon fra ulnyttelsegraden på
20%. Utvidelsen vil bli under 20 m2 og vil ikke være til ulempe for noen av naboene ettersom utvidelsen skjer mot egen hage

, og vil ikke bli synlig fra vegsiden. Kantlyngveien er i utgangspunktet regulert som småhusbebyggelse med små
*  tomleslørrelser, tilbake i tid ble det åpnet for at tomteeiere kunne få kjøpt tilleggsareal til eksisterende tomt. jeg søkte om å få
j kjøpt en viss størrelse på tilleggsloml, men fikk kun innvilget et lite lilleggsarealnene medfører at min  tom!  nr. 11 er relativ
i liten. dette gjør at jeg kommer fon opp i grensen for utnyttelsesgraden. Utvidelsen vil bli en del av eksisterende hobbyrom i
1bakkant  av garasjen. eksisterende hobbyrom er trangt og dette vanskeliggjør min pensjonisthobby som er tre-bearbeiding
fsom f.eks. tre- dreiing og fresing.
!Eksisterende garasjer lil Kantlyngvn. 11 og 9  ligger begge mot grensen som skiller de to eiendommene. min garasje er
3, bygget slik at den  tilfredssliller  brannkravet om 830 mot naboens garasje, i plan for utvidelsen vil  byggingen  skje etter samme 3
å krav i brannforskriflen.

Totalt antall ved legg:

l. Underskrift

7

  
  

MYV/é/ 41/44 ,”—Dato: ;/é XC/ZO Underskrift.

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive lg9: mgnt av DlrektoraEGE for byggkvahzet iv » ;, z;>. S'de A  av A



Vedlegg Side  1  -  av

C - 1 1

Kvittering for  nabovarsel sendes kommunen sammen  med  søknaden

Nullstill 'N.
DIREKTORATE T

FOR  BVCCKVALITET

1'

Nabovarsel  kan  enten sendes  som  rekommanderl  sending, overleveres personlig mot  kvittering eller sendes  på  e—post  mot  kvittering.

Med  kvittering for  mottatt e-post menes  en  e-posl  fra  nabo/gjenboer  som  bekrefter  å ha  mottatt nabovarselel.  Ved  personlig

overlevering vil  signatur gjelde  som  bekreftelse  på at  varslet  er  mottatt.  Del kan også  signeres  på at man gir  samtykke  til  tiltaket.

Tiltaket gjelder

Gnr Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendoml 102 507 1 l Fauske
byggested Adresse Postnr. Poststed

Kanllyngvn.  ll 8209 Fauske

Følgende naboer  har  mottatt eller  tålt rek. sending av  vedlagte nabovarsel  med  tilhørende vedlegg:

Nabo-lgienboereiendom Eierltester av  nabo-lgjenboereiendom

Gnr. Bnr. Feslenr. SeKSJonsnr. Elers/festers navn

102 505 Fredrik  Kristian Hansen  Hjcmaas
Adresse Adresse

Kantlyngvn.  13 Kantlyngvn. 13
Postnr. Postsled Postnr. Postsled

8209 Fauske 8209 Fauske

Personlig kvmering for Dato Personllg kvmenng for Da/

x  mottatt varsel  1"— "  *)S %: 19'4/7lm” 1: z  samtykkeliltiltaket L  7.4. 16);

Nabo-lgienboereiendom Eier/fester  av  nabo-lgjenboereiendom

Gnr. Bnr. Feslenr Sekspnsnr.  Eners/festers  navn

102 426 Sigbjørn  Jonasscn

Adresse Adresse

Moselyngvn.  33 Moselyngvn.  33
Postnr. Pos1sled Postnr. Poststed

8209 Fauske 8209 Fauske

Personlig kvmenng for  Dalo Sign  , / Personlig kvmenng for Dato

;  mottatt  varsel (xfdét 10 -5 ;( ',  ,,,7 JC/"f/CÅ/LC/ !samtykke  til  tiltaket  C, ", , ZU

Nabo-lgjenboereiendom Eier/fester  av  nabo-lgienboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Elers/festers navn

102 427 Wenche Pcdcrscn

Adresse Adresse

Moselyngvn.  35 Moselyngvn.  35
Postnr. Postsled Postnr. Poststed

8209 Fauske 8209 Fauske

Personllg kvmenng for  Dalo Sign. Personhg kvmenng for Dato

,' ‘mottatt varsel  L. -. CL“ '10

Nabo-lgjenboereiendom Eierlfester  av  nabo-lgjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

102 644 Arne  Håkon  Benoni Martinussen

Adresse Adresse

Kantlyngvn. 9 Kantlyngvn. 9

Postnr. Poststed Postnr. Poststed

8209 Fauske 8209 1-auske

Personlig kvmenng for Dato . Sign. ,7  ,  '  1’1 Personllg kvmenng for Dato

.; 4 7‘ -  '  /  [v .  "  \ ,_ /— . "  °,"
'  mottatt  varsel — ”U .  ,  ‘I/ L ' X  samtykke  tll tiltaket '

Nabo-Igienboereiendom Eier/fester  av  nabo-lgjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr. Poststed

Personlig kvinenng for  Dalo Sign Personllg kvmenng for Dato

imottatt varsel 1 samtykke  til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet  antall  sendinger: Sign.

Blankett  5156  Bokmål ©  Utgitt av Direktoratet tor  byggkvalitet  01.07.2015

Dato sendt e—post

Kvittering vedlegges

Postsledets reg.nr.

Sign.

9; '( 1"/ /,// ‘1

Da sendt e<post

Kvittering vedlegges

Poslsledels reg.nr.

Slgn. ‘

:>: U  3,71 ”.i/561!”

Dalo sendt e-post

Kvinering vedlegges

.  Postsledels  reg.nr.

Slgn  i

L‘HILI-k fildUJL/V  ,  samtykketiltlltaket C' (4. iv DU]: (iv. ’CLIUSLIV

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Postsledets reg.nr.

Si n. ,
gl 'n'/af" /

[J., ',,' *  f  Z/L/

Daio sendt  e—p051

Kvittering vedlegges

Postsiedeis reg.nr.

Sign.
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Nabovarsel

Jeg har planer om å:

SE Bygge tilbygg, : Rive tilbygg...z

:  Byggefrittliggende bygning : Rlvefrittliggende bygmng

3 Beskrivelse av hva somjeg skal gjøre:

Naboer som blir varslet  skal  beholde et eksemplar av denne.

Et eksemplar sendes også til kommunen sammen med byggesøknaden

Bruksendring

Annet (kun etter avtale med kommunen)

Utvidelse av eksisterede garasje, utvidelse med 3,5 * 5,5 meter mot hagesiden.

Eiendommen  jeg skal  gjøre noe på:

wmwngvn- 1C
Postnr/sted: 8209 Fauske

'  Kommune: Fauske
l—v A.,;—

Plan(er) som gjelder for eiendommen:

j Kommuneplanen X  Regulenngsplan

Navn/nummer på manemeäauan BS Kantlyngvn. 199009717»- gamnlel plan

J Jeg trenger ikke dispensasjon eller andre tillatelser

Gårdsnr: 102 Bruksnr: 507

Festenr: Sekslonsnr:

Andre plan(er)

Z Jeg trenger dispensasjon eller andre tillatelser fra følgende regler/bestemmelser:

;Dispensasjon fra utnyttelsegraden av  tomt

Jeg har lagt ved:

E Snittegning før og etter X  Fasadetegningerførogetter

Andre vedlegg (f. eks søknad om dispensasjon):

Z SituaSJonskart som viser  hvor  Jeg skal bygge/rive

Som  nabo  har du rett til  å  komme med merknader innen 11o dager
Om du ikke har merknader er det til stor hjelp om du gir meg beskjed, så slipperjeg å vente 14 dager.

Du kan kontakte meg på adressen under hvis du har spørsmål merknader eller samtykker lil Dyggeplanene

i Navaohn-Eirik Eilertsen 7 ?‘???Fj°h'199@§9rlefl-“°
l AdresseKantlyngvn. 11 ' Postnr/sted:8209 Fauske

Hilsen ,
1ään—  —7.Mm  ,, e, . f') ][

fDato: Ozz/S: ., 20 20A Underskrift: ;;)?” %wlv fit J,A

[

Dette skjemaet kan brukes l stedet for blankett S151: og 5155

Nabovarsel l (Cf) Ulglu  av Direktoratet for bygwaluet r: ”5; —
Side 2 av 2
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/12386     
 Arkiv sakID.: 20/160 Saksbehandler: Janne Bjørnbakk 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
098/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Søknad om oppføring av garasje og tilbygg i to 
etasjer til bolig, samt søknad om dispensasjon, Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 
Strømsnes, reguleringsbestemmelsenes § 3 - krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan. Det må 
utarbeides en detaljert situasjonsplan for eiendommen gnr.57 bnr.3, der reguleringsplanen er 
medtatt som et kartlag. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra bygging i 100-
metersbeltet langs sjø, for oppføring av tilbygg til bolighus. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra bygging i 100-metersbeltet 
langs sjø, for oppføring av frittliggende garasje. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon for oppføring av mur i 
tomtegrense mot sjø. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 1-8 avslås søknad om oppføring av tilbygg og veranda til 
eksisterende bolighus, i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord gnr.57 bnr.3.  
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
frittliggende garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord gnr.57 bnr.3 som omsøkt. 
 
Søknad om unntak fra byggteknisk forskrift (TEK17) behandles i en eventuell ny søknad om 
oppføring av tilbygg til eksisterende bolig. 
 

 
Vedlegg: 
15.07.2020 573 - Kato Kenneth Bringsli - Foreløpig svar på søknad om byggetillatelse av 

tilbygg - Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 
1448177 

18.06.2020 Uttalelse - byggesøknad og dispensasjonssøknad - gnr 57 bnr 3 - Fauske 
kommune 

1445349 

18.06.2020 AcosSvarInn.xml 1445350 

31.08.2020 573 - Kato Kenneth Bringsli - Oversendelse av nye opplysninger og 
tegninger i forbindelse med tidligere oversendt byggsøknad og 
dispensasjonssøknad for høringsuttalelse 

1444523 

11.06.2020 Oversendelse av fasadetegning og mål 1444498 

11.06.2020 1160-19 - Fasader rev B - 08062020 1444499 

10.06.2020 IMG_1062 1444500 

05.06.2020 573 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på brev angående sikring av byggverk 
mot flom 

1443560 

03.06.2020 Angående sikring av byggverk mot flom 1443256 

22.05.2020 573 - Kato Kenneth Bringsli - Oversendelse av tilleggsdokumenter til 
byggesøknad og dispensasjonssøknad for høringsuttalelse 

1442429 



05.02.2020 1160-19 Nordlandshus - Garasje - BST 11.11.19 1433066 

21.01.2020 1160-19  - Snitt A - 131119 1431497 

21.01.2020 1160-19 - Garasje - BST 11.11.19 1431498 

21.01.2020 1160-19 - situasjonsplan 20.12.19 1431499 

21.01.2020 Vedlegg - nabovarsel - 07012020 1431500 

21.01.2020 1160-19  - Fasade nordvest og sørvest - 131119 1431501 

21.01.2020 1160-19  - Fasade sørøst og nordøst - 131119 1431502 

21.01.2020 1160-19  - Perspektiv1 - 131119 1431503 

22.05.2020 573 - Kato Kenneth Bringsli - Oversendelse av byggesøknad og 
dispensasjonssøknad for høringsuttalelse 

1440115 

22.05.2020 Vedr 1442137 

22.05.2020 Simulert havnivå ved 200-års flom 1442138 

22.05.2020 Simulert havnivå ved 200-års flom 2090 1442139 

18.05.2020 16.09.2013lag4 158 1442140 

18.05.2020 16.09.2013lag4 159 1442141 

18.05.2020 16.09.2013lag4 160 1442142 

18.05.2020 16.09.2013lag4 147 1442143 

18.05.2020 16.09.2013lag4 151 1442144 

01.04.2020 57/3 - Svar på mottatt brev, datert 06.03.2020, vedrørende søknad om 
tilbygg og garasje. Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 

1437610 

01.04.2020 573 - Svar på mottatt brev, datert 06.03.2020, vedrørende søknad om tilbygg 
og garasje 

1437611 

01.04.2020 Varsel og aksept - Joanna skowron - 29032020 1437612 

31.03.2020 Kvittering for sendt nabovarsel - 26.03.2020 1437613 

01.04.2020 nabovarsel 2 - 26032020 1437614 

01.04.2020 Varsel og aksept - EK eiendom - 27032020 1437615 

01.04.2020 1160-19 - Sitplan REV C - 26032020 1437616 

31.03.2020 57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på henvendelse vedrørende søknad om 
tillatelse til oppføring av tilbygg og garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 

1436471 

31.03.2020 Kato Kenneth Bringsli - Svar på søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg 
og garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 

1436468 

31.03.2020 SV: 20/3560 57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på søknad om tillatelse til 
oppføring av tilbygg og garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 

1436467 

31.03.2020 SV: 20/3560 57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på søknad om tillatelse til 
oppføring av tilbygg og garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 

1436466 

12.03.2020 573 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på søknad om tillatelse til oppføring av 
tilbygg og garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 

1435547 

05.02.2020 57/3 - Søknad om tiltak i ett trinn - Tjeldnesveien 8 1433045 

05.02.2020 573 - Søknad om tiltak i ett trinn - Tjeldnesveien 8 1433046 

05.02.2020 Vedlegg - nabovarsel - 07012020 1433047 

05.02.2020 SvarPaaNabovarsel (29) - joanna skowron 1433048 

05.02.2020 Bilde fra nabo 1 1433049 

05.02.2020 Bilde fra nabo 2 1433050 

05.02.2020 Kvittering for sendt nabovarsel - 07012020 1433051 

05.02.2020 Nabomerknad fra joanna skowron - 21012020 1433052 

05.02.2020 Opplysninger gitt i nabovarsel ALTINN - 07012020 1433053 

05.02.2020 Ansvarsrett Novatek - 28012020 1433054 

05.02.2020 Dakark as - Samsvarserklæring - 05022020 1433055 

05.02.2020 Dakark as - Søknad om ansvarsrett - 05022020 1433056 

05.02.2020 Gjennomføringsplan - 05022020 1433057 

05.02.2020 Hansen og søtorp - erklæring om ansvarsrett - 30012020 1433058 

05.02.2020 Samsvarserklæring Novatek - 28012020 1433059 

05.02.2020 Solvang bygg og maskin - Erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring - 
29012020 

1433060 

05.02.2020 Søknad om ansvasrett for selvbygger - 29012020 1433061 

05.02.2020 Boligspesifikasjoner - 05022020 1433062 

05.02.2020 vedlegg til søknad - 05022020 1433063 

05.02.2020 1160-19 - BST REV A - 27012020 1433064 

05.02.2020 1160-19 - Sitplan REV B - 27012020 1433065 

21.01.2020 Nabovarsel 1431495 



21.01.2020 1160-19  - Perspektiv2 - 131119 1431496 
 
Sammendrag: 
Søknad er mottatt 05.02.2020, nabovarsel var utstedt 21.01.2020. Det er innkommet merknad fra en 
nabo gnr.54 bnr.11. Søknad om dispensasjoner og endret plassering av garasje er mottatt 31.03.2020, 
nytt nabovarsel utstedt 26.03.2020. Ny informasjon om tilbyggets utforming er mottatt 02.06. og 
09.06.2020. 
 
Saksopplysninger: 
Kato Kenneth Bringsli, ved ansvarlig søker Dakark AS, søker om tillatelse til oppføring av tilbygg i to 
etasjer, BRA 99 m2, til bolighus, ny veranda på fasade sørøst på eksisterende bolighus og frittliggende 
garasje, BRA 43 m2. Det søkes om dispensasjon for 3 forhold i saken: 

1. Dispensasjon fra utarbeidelse av bebyggelsesplan 
2. Dispensasjon for bygging i 100-metersbeltet langs sjø-og vassdrag 
3. Dispensasjon for oppsetting av mur i tomtegrense mot sjøen 

I tillegg søkes det om unntak fra byggteknisk forskrift(TEK17) § 31.2 (i plan-og bygningsloven, 
saksbehandlers merknad) 
 
Saken har vært på høring hos Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE). Nordland fylkeskommune har gitt skriftlig uttalelse datert 18.06.2020. 
 
Eiendommen grenser ned mot vannkanten i straumen, ca. 350 meter vest for bru over vei (RV80) og 
jernbane, og ca.180 meter vest for Strømsnesbrua (kommunal vei) over til boligområdet Furnes/Skaft.  
 
Eksisterende bolighus er registrert som Sefrak-bygning, bygd på 1800-tallet, fjerde kvartal, i søknad er 
det opplyst at byggeåret er 1898. Dette er et av få bygg i området som er uforandret. Omsøkte tilbygg til 
bolighuset er en forlengelse av huset i lengderetning mot nordøst. Det opplyses i søknaden at på grunn 
av forsterkning til torvtak og etterisolering vil ny mønehøyde bli 40 cm over eksisterende mønehøyde. 
Fasadelengde mot sjø vil bli 21,8 meter.  
 
Før søknad ble innsendt forelå det merknad fra nabo mot sørøst gnr.54 bnr.11, som påpekte at de 
omsøkte byggetiltakene ville sperre all utsikt mot straumen. Etter muntlig informasjon fra tiltakshaver 
om at eksisterende uthus/garasje planlegges revet, ba nabo om at dette skrives inn i søknaden. Det var i 
denne omgang også søkt dispensajon fra utnyttelsesgraden, denne dispensasjonssøknaden ble trukket, 
da tiltakshaver har fjernet et takoverbygg mot straumen, slik at tiltaket er innenfor utnyttelsesgraden. 
Når det gjelder eksisterende uthus opplyses det i søknaden at det vil bestå inntil videre. Ved nytt 
nabovarsel i forbindelse med søknad om dispensasjon, etterlyser nabo tilbakemelding på anmerkning 
fra tidligere nabovarsel. Nabo ønsker skriftlig bekreftelse på at snekkerbua blir revet eller flyttet etter at 
utbyggingen står ferdig. Kommunen har ikke mottatt en slik bekreftelse. 
 
Eiendommen ble solgt høsten 2019, og Fauske kommune informerte eiendomsmegler om at det ville 
kunne bli restriksjoner på utnyttelse av eiendommen på grunn av at eiendommen vil delvis komme 
under vann ved en stormflo. Det ble også informert om at dersom eksisterende hus ble revet kunne 
man ikke påregne å få bygge ny bolig på samme sted. Det ble lagt fram kartutsnitt som viste simulering 
av 200-års stormflo i dag og i 2090, så problematikken rundt dette bør være kjent for de nye eierne av 
eiendommen.  
 
For området gjelder reguleringsplan Strømsnes i Valnesfjord. Den aktuelle eiendommen ligger innenfor 
område B6.I reguleringsplanens bestemmelser står det: § 3 Områder for boliger B3-B7:  
I boligområdene B3, B4, B5, B6 og B7 skal opprettholdes eksisterende boligbebyggelse i inntil 2 etasjer. 
Nye boligtomter tillates utskilt slik det er vist på planen, evt.etter bygningsrådets individuelle vurdering 



der tomtegrenser ikke er vist. Det kreves utarbeidet bebyggelsesplan for område B6 før dette området 
kan bebygges. Nye bygninger skal ha saltak eller valmet tak med vinkel mellom 18 og 30 grader, 
maksimal mønehøyde 8 meter og skal tilpasses bebyggelsen i strøket forøvrig m.h.t. materialbruk og 
farge.  
 
Det er ikke lagt inn byggegrense i gjeldende reguleringsplan for området. Med bakgrunn i brev fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 08.03.2017 betyr det at det er byggeforbud i 100-
metersbeltet langs sjøen.  
 
Tiltakshaver, ved ansvarlig søker, skriver følgende i sin søknad om dispensasjoner: 
1. Dispensasjon fra utarbeidelse av bebyggelsesplan. I bestemmelsene for reguleringsplan for 
Strømsnes § 3 kreves det at det utarbeides bebyggelsesplan for område B6 før området kan bebygges. 
Ansvarlig søker mener at siden tomten allerede er bebygd er det uhensiktsmessig og et unødvendig 
fordyrende tiltak å utarbeide detaljregulering for denne ene tomten. De mener ordlyden i 
reguleringsbestemmelsene henviser til områder som i dag ikke allerede er bebygd. Ansvarlig søker 
mener det kan gis dispensasjon uten at dette setter reguleringsplanens hensikt til side. Det er heller ikke 
negative konsekvenser ved å gi dispensasjon. 
 
2. Dispensasjon for bygging i 100-metersbeltet langs sjø-og vassdrag. Ansvarlig søker skriver i søknaden 
at eksisterende bolig og hele eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet, det samme gjør bygninger 
på bebygde eiendommer langs denne siden av Straumen. Inkludert bebyggelse sørvest for fotballbanen. 
Det er dermed ikke mulig å velge en annen mer hensiktsmessig plassering av et bygg på eiendommen 
som ikke kommer i konflikt med denne grensen. Ansvarlig søker mener det bør kunne gis dispensasjon 
fra denne grensen i søknaden om et tilbygg. 
 
3.Dispensasjon for oppsetting av mur i tomtegrense mot sjøen. Ansvarlig søker skriver at enkle 
simuleringer på NVE.no viser at vannstandsnivået ved en 200-årsflom i 2090 vil nå deler av eksisterende 
bolig, samt deler av omsøkt tiltak. I dag går det en steinmur langs deler av eiendomsgrensen mot sjøen. 
Videre skriver ansvarlig søker «Dersom uttalelser fra myndighetene krever at det gjøres tiltak for å 
bedre situasjonen kan det bli aktuelt å forlenge denne muren og at det vil være hensiktsmessig at denne 
fortsetter i samme retning som den eksisterende. Høyden på eksisterende mur er omtrent 1 meter fra 
havnivå ved flo sjø. Det er ikke foretatt prosjektering av tiltak mot stormflo, dette må derfor sees på 
som et tidlig varsel på en mulig dispensasjon av bygging av mur mot eiendomsgrense. En eventuell 
forlengelse av muren vil ikke ha noen negative konsekvenser for naboer som vi kan se.» 
 
Det søkes unntak fra teknisk forskrift for eksisterende byggverk, i søknaden henvises det til Plan-og 
bygningslovens §31-2 «Tiltak på eksisterende byggverk». Unntakene gjelder trinnfri adkomst til 
bygningen som ikke vil bli ivaretatt og trappen opp til 2.etasje er ikke i henhold til dagens krav til 
trapper. Yttervegger i eksisterende bolig vil bli etterisolert, samt taket vil bli forsterket og isolert. Gulvet 
i eksisterende bolig vil ikke bli endret og vil ikke holde dagens krav. Det er ikke planlagt balansert 
ventilasjon i bygget, det planlegges naturlig ventilasjon i form av ventiler på vegg og vindu. Ansvarlig 
søker skriver at utbedring av eksisterende bolig for å imøtekomme dagens krav fullstendig under 
kapittel 12 og 14 i TEK17 vil fremstå som urimelig i forhold til kostnader og nytte» 
 
Nordland fylkeskommune har i sin uttalelse, datert 18.06.2020, vurdert planlagte tiltak til ikke å være i 
strid med regionale kulturminneinteresser. Det vil være opp til kommunen å vurdere dette i en lokal 
sammenheng. 
Videre skriver de at «Ved dispensasjon fra loven, for eksempel ved bygging i 100-metersbeltet mot sjø, 
skal det i vurderingen legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og 
tilgjengelighet, jf. pbl.§ 19-2 tredje ledd. Det aktuelle bygget vil ligge utsatt til med hensyn til stormflo. 
Hovedansvaret for å utrede om det foreligger tilstrekkelig sikkerhet for utbygging ligger til den som 
fremmer søknaden. Kommunen skal normalt avslå byggesøknader der utbygger ikke har dokumentert at 



det er tilstrekkelig sikkerhet, jf. pbl. § 28-1. For å oppnå økt sikkerhet har tiltakshaver foreslått (men ikke 
søkt) om å bygge en opp til 1,5 meter høy støttemur langs eiendomsgrensen. Vi stiller oss bak 
kommunens vurdering om at dette neppe vil være en estetisk god løsning som i tillegg kan bidra til å 
forhindre allmennhetens tilgang til strandsonen».  
Fylkeskommunen ber «kommunen vektlegge hensynet til allmenn ferdsel og hensynet til tilstrekkelig 
sikkerhet i sin vurdering av om vilkårene for å gi dispensasjon er tilstede. Hvis kommunen her finner 
grunnlag for dispensasjon ber vi om at det stilles vilkår til dispensasjon. Vilkårene bør sikre 
allmennhetens tilgang og ferdsel, samt tilstrekkelig sikkerhet mot fare og ulemper som følger av 
stormflo.» 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Området B6 i reguleringsplanen består av både bebygde og flere ikke bebygde tomter/areal. 
Bestemmelsen kan som ansvarlig søker skriver i søknaden være tenkt knyttet i hovedsak til de ubebygde 
arealene av området. Dispensasjon fra utarbeidelse av bebyggelsesplan (som i nyere reguleringsplaner 
er erstattet av detaljregulering) i henhold til reguleringsbestemmelsene § 3, vil kunne innvilges, ved at 
det utarbeides en detaljert situasjonsplan for eiendommen, der reguleringplanen er medtatt som et 
kartlag.  
 
Dispensasjon for bygging i 100-metersbeltet langs sjø kan ikke innvilges for oppføring av tilbygg til 
eksisterende bolighus.Tiltaket kommer for nært straumen, dette med bakgrunn i havnivåstigning og 
stormflo og plan- og bygningslovens § 28-1 1.ledd om tilstrekkelig sikkerhet, og TEK17 kap.7, «Sikkerhet 
mot naturpåkjenninger». Før en dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolighus kan vurderes må 
tiltakshaver legge fram faglig dokumentert løsning for tilstrekkelig sikkerhet mot stormflo. Dispensasjon 
for oppføring av frittliggende garasje kan innvilges, da denne ligger utenfor sonen som vil komme under 
vann ved en 200-års stormflo. 
 
Dispensasjon for oppsetting av mur i tomtegrense mot sjøen kan ikke innvilges. Foreløpig er dette et 
forslag, som ikke er omsøkt, da tiltakshaver vil avvente med å engasjere rådgivende firma, til de har 
mottatt tilbakemelding fra kommunen og andre myndigheter.  
Kommunen vurdere at en inntil 1,5 meter høy mur i standlinjen/sonen ikke vil være en estetisk god 
løsning, i tillegg til at den kan medføre en privatisering av området og forhindre fri ferdsel i strandsonen.  
 
Saksbehandler hos Fylkesmannen har pr.telefon 26.08.2020 uttalt at det ikke bør innvilges dispensasjon 
før dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet mot stormflo foreligger. Byggesøknad bør avslås, det bør 
ikke gis byggetillatelse på vilkår. Det foreslåtte tiltaket om oppsetting av mur i tomtegrensen mot sjø, 
anses ikke som akseptabel, da sikring av byggverket bør ligge nært opp til bygningen. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  15.07.2020 
Vår ref.: 20/10929 

Deres ref.:  
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Enhet Plan/Utvikling 
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57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Foreløpig svar på søknad om 
byggetillatelse av tilbygg - Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 
 
 
Viser til deres søknad mottatt 05.02.2020, og sist oppdatert tilleggsdokumenter mottatt 
10.06.2020. 
 
Saken ble sendt på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og NVE. 
Vi har mottatt svar fra Fylkeskommunen, datert 18.06.2020. 
 
Vi vil meddele at saken ikke kan bli ferdigbehandlet før 08.09.2020. Saken skal behandles av 
Plan- og utvilkingsutvalget og de har neste møte 08.09.2020. De hadde forrige møte 
16.06.2020, så saken kunne ikke vært behandlet i det møtet. 
 
 
Vi beklager at det vil ta tid å behandle saken, men lover å gjøre vårt beste for å unngå 
ytterligere forsinkelser.  
Henvendelse om saken kan forøvrig rettes til saksbehandler. Det er en fordel om De ved  
henvendelsen kan oppgi journal postID, som er 20/10929. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Janne Bjørnbakk 
Byggesaksbehandler 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

Kopi til 

Dakark AS Flyplassvegen 22 6040 VIGRA 
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Uttalelse - byggesøknad og dispensasjonssøknad - gnr 57 bnr 3 - 

Fauske kommune   
 

Nordland fylkeskommune viser til byggesøknad og dispensasjonssøknad for gnr 57 bnr 3, Fauske 

kommune. Det omsøkes å få bygge en garasje og et tilbygg og veranda på en eksisterende bolig. 

Det omsøkes også dispensasjon fra utarbeidelse av bebyggelsesplan og for bygging i 100-

metersbeltet langs sjø og vassdrag. Eiendommen er regulert til bolig i reguleringsplan Strømsnes i 

Valnesfjord (planid: 2002005).  

 

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

rikspolitiske retningslinjer, gir fylkeskommunen følgende uttalelse: 

 

Kulturminner 

Boligen er SEFRAK-registert og er i følge registreringen datert fra mellom 1875-1899.  

 

Jf. reguleringsbestemmelsene §3 Områder for boliger, B3-B7, skal nye bygninger ha saltak eller 

valmet tak med vinkel mellom 18 og 30 grader, maksimal mønehøyde 8 meter og skal tilpasses 

bebyggelsen i strøket forøvrig m.h.t. materialbruk og farge. 

 

Etter vår vurdering vil planlagte tiltak ikke være i strid med regionale kulturminneinteresser. Det vil 

være opp til kommunen å vurdere dette i en lokal sammenheng. Utover dette har vi ingen 

merknader.  

 

Plan 

Ved dispensasjon fra loven, for eksempel ved bygging i 100-metersbeltet mot sjø, skal det i 

vurderingen legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og 

tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 tredje ledd. Det aktuelle bygget vil ligge utsatt til med hensyn til 

stormflo.  

 

Hovedansvaret for å utrede om det foreligger tilstrekkelig sikkerhet for utbygging ligger til den som 

fremmer søknaden. Kommunen skal normalt avslå byggesøknader der utbygger ikke har 

dokumentert at det er tilstrekkelig sikkerhet, jf. pbl. § 28-1. For å oppnå økt sikkerhet har 

tiltakshaver foreslått (men ikke søkt) om å bygge en opp til 1.5 meter høy støttemur langs 



 

 

2 

eiendomsgrensen. Vi stiller oss bak kommunens vurdering om at dette neppe vil være en estetisk 

god løsning som i tillegg kan bidra til å forhindre allmennhetens tilgang til strandsonen. 

 

Vi ber om at kommunen vektlegger hensynet til allmenn ferdsel og hensynet til tilstrekkelig 

sikkerhet i sin vurdering av om vilkårene for å gi dispensasjon er tilstede. Hvis kommunen  her 

finner grunnlag for dispensasjon ber vi om at det stilles vilkår til dispensasjonen. Vilkårene bør 

sikre allmennhetens tilgang og ferdsel, samt tilstrekkelig sikkerhet mot fare og ulemper som følge 

av stormflo.  

 

Planfaglig vurdering: Ole-Martin Axelsen, tlf. 75 65 05 89 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Geir Davidsen 

seksjonsleder for Kulturminner 

       Grethe Kvam Vorvik 

       saksbehandler 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 

Kopi til:    

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
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57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Oversendelse av nye 
opplysninger og tegninger i forbindelse med tidligere oversendt 
byggsøknad og dispensasjonssøknad for høringsuttalelse 
 
 
Viser til tidligere oversendte dokumenter i saken. Tiltakshaver og ansvarlig søker har 
kommet med nye opplysninger i saken i forhold til utførelse av grunnmur, og nye 
opplysninger om terrengforhold. Vedlagt oversendes ny oppdatert informasjon, og tegninger. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Janne Bjørnbakk 
Byggesaksbehandler 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 

 

Kopi til 

Dakark AS    

Kato Kenneth Bringsli    



Fra: Nils Jonny Roald <njr@byggmann.no>
Sendt: tirsdag 9. juni 2020 10.33
Til: Janne Bjørnbakk; Postmottak
Kopi: Hansen & Søtorp Bygg As; kato bringsli
Emne: VS: 57/3 - Svar på brev angående sikring av byggverk mot flom.
Vedlegg: 1160-19 - Fasader rev B - 08062020.pdf; I MG_1062.jpg

Nå med vedlegg.

Fra: Nils Jonny Roald
Sendt: tirsdag 9. juni 2020 09.50
Til: janne.bjornbakk@fauske.kommune.no; postmottak@fauske.kommune.no
Kopi: kato bringsli <katopost@signalbox.no>; Hansen & Søtorp Bygg As <h.s.bygg@online.no>
Emne: 57/3 - Svar på brev angående sikring av byggverk mot flom.

Viser til brev datert 03.06.2020 vedrørende terrenglinjer på fasadetegninger. Referansenummer
20/8169

Vedlagt ligger oppdaterte fasadetegninger som viser hvor terrenget ligger i dag forran huset. Legger
også ved skisse fra tiltakshaver som viser hvor og hvordan målene er tatt. Alle mål er tatt av
tiltakshaver.

Nils Jonny Roald
Prosjekterer

DI R.TLF : 70 18 90 66
E-POST : njr@byggmann.no

facebook instagram linkedin

Denne e-post er konfidensiell. Dersom denne ved en feilsending eller på annen måte er
framkommet til andre enn den som skulle motta denne, bes mottakeren å gi oss melding om

feilsendingen. Det er rettsstridig å utnytte eller viderebringe innholdet av en e-post som er

kommet fram til andre enn den som skulle ha denne. Vi takker for Deres medvirkning.

mailto:janne.bjornbakk@fauske.kommune.no
mailto:postmottak@fauske.kommune.no
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jiZgV-0003fp-5A&i=57e1b682&c=nI5kMquRraCHloMj3QVv5dRFpkc-U7sePxImdSLXLnEbBQsWflEDQoGoJID2nCiUrc6LACy8UJzrnOiugvF9z850IzZsnCApHCThAxfDC-fhwYH6t8N4VP3Lkq82NQ70Gq43xfa5m3CV5aqTOlWRC1RoXANOejavNjopSJZVp9rqO26lLrUjG-C4yUyp56H96Yoe5yPM_lkGO65YJKkEXP_iPBMWUFPRv-MIG4H2SWU7AWiX2KO1QU-eHRpS00gg
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Dato:  03.06.2020 
Vår ref.: 20/8169 

Deres ref.:  
Saksb.: Janne Bjørnbakk 

Enhet Plan/Utvikling 
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Kato Bringsli 
 

 
 
 

57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på brev angående sikring av 
byggverk mot flom 
 
 
Viser til mottatt henvendelse vedr. beskrivelse av utførelsen på grunnmur på omsøkte tilbygg 
til bolig i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord. 
 
I redegjørelsen beskrives det at grunnmuren på tilbygget vil få en høyde på 1,5 meter på det 
høyeste. Dette framgår ikke av tegningsgrunnlaget som fulgte søknaden om byggetillatelse, 
verken fasade-, perspektiv- eller snittegninger viser denne høyden.  
 
Vi ber om å få tilsendt nye oppdaterte tegninger som er i samsvar med planlagte tiltak, og 
terrengsnitt der plassering av bygget framgår. 
 
Når vi har mottatt etterspurte dokumenter vil denne nye informasjonen videresendes til 
høringsinstansene. 
 
 
 
  
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Janne Bjørnbakk 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

Kopi til 

Dakark AS    



Fra: kato bringsli <katopost@signalbox.no> 
Sendt: tirsdag 2. juni 2020 09.48 
Til: Postmottak 
Emne: Sak 20/7451,    57/3  ved Janne  Bjørnbakk 
 

Angående 200-årsflom 2090 

 

Det vi ser på "havnivå i kart" er att vannet kan komme inn mot grunnmuren på huset. Slik vi 

leser Tek 17 så kan man sikre byggverket mot flom. Dette skal gjøres ved att hele grunnmuren 

blir støpt direkte mot fjell med forankring i fjellet. Muren vil få en høyde på ca 1,5 meter på 

det høyeste. Dette vil sikre att ikke noe kan vaskes ut ved att havet kommer mot muren. 

Terrenget vil også bli fyllt opp mot muren. Bygget skal ha støpt gulv både i gammel og ny 

del. Da vil avstanden fra gulvet i huset og ned til topp vannstand bli lik rundt hele huset. Man 

kan jo bygge ut i havet bare at man har høy nok grunnmur, slik at den delen av byggverket 

som kan ta skade av vann ikke kommer ned i vann.  

-- 

mvh 

Kato Kenneth Bringsli 



 
 
 
 

Dato:  20.05.2020 
Vår ref.: 20/7451 

Deres ref.:  
Saksb.: Janne Bjørnbakk 

Enhet Plan/Utvikling 
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Mottakere:    
Fylkesmannen i 
Nordland 

   

Nordland 
fylkeskommune, 
Kulturavd. 

   

Norges vassdrags- 
og energidirektorat 

   

 
 
 
 

57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Oversendelse av 
tilleggsdokumenter til byggesøknad og dispensasjonssøknad 
for høringsuttalelse 
 
I forbindelse med oversendelse av sak til høringsuttalelse, journalpost 20/6243, ble ikke 
tegninger av planlagte tiltak oversendt. Manglende dokumenter følger som vedlegg. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Janne Bjørnbakk 
Byggesaksbehandler 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Vedlegg: 

1160-19 Nordlandshus - Garasje - BST 11.11.19  

1160-19  - Snitt A - 131119  

1160-19 - Garasje - BST 11.11.19  

1160-19 - situasjonsplan 20.12.19  

Vedlegg - nabovarsel - 07012020  

1160-19  - Fasade nordvest og sørvest - 131119  

1160-19  - Fasade sørøst og nordøst - 131119  

1160-19  - Perspektiv1 - 131119  

 
 

 

Kopi til 

Dakark AS    

Kato Kenneth Bringsli    
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BYGGESØKN ADSTEGNI N G
Situasjonsplan

Org. nr:

976598407
DATO:

13.11.19

MÅL

1:500

Tegningsnr.

A10-01

Gnr./Bnr.

57/3
Tiltakshaver:

Kato Kenneth Bringsli

Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 8215

TEGNINGENE MÅ IKKE KOPIERES ELLER BENYTTES VED UTFØRELSE AV ARBEIDER UTEN MEDVIRKNING FRA DAKARK AS
TEGNINGENE ER IKKE GYLDIG UTEN KVALITETSIKRINGSYSTEMET TIL DAKARK AS

A4
TEGNER:

EA

www.byggmann.no

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE:

Dakark AS
Leverandør:

Hansen & Søtorp Bygg AS

Lødingveien 4, Tverlandet 8050

Tiltak:

Tjeldnesveien 8

8215 Valnesfjord
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Eksisterende parkeringsplass

Senterlin
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Byggegrense

N

Garasje

Tilbygg

Balkong

Tomteareal: 1 152 m2

Kotehøyde ferdig gulv: lik eksisterende
BYA: 1 57,7 m2 + 30,24 m2 + 50 m2 = 237,94 m2

%-BYA: 237,94 m2 / 11 52 m2 * 1 00% = 20,65 %

Eksisterende

RevA 1 2.12.1 9 EA - Endret plassering av garasje
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Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3

Tiltak på eiendommen

Kommune

Fauske
Gnr.

57
Bnr.

3
Adresse

Tjeldnesveien 8, 8215 VALNESFJORD
Eier/fester

Kato Kenneth Bringsli

Det varsles herved om

Søknadstype

søknad i ett trinn

Tiltakstype

Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål Tilbygg med samlet areal større enn 50 m² Fasadeendring Riving av
tilbygg inntil 50 m²

Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

111 Enebolig
Formål

bolig garasje

Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon: Det søkes dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser ang. utnyttelse av
eiendommen.
Reguleringsplanen fastslår at tillatt utnyttelse på tomten er 20%-BYA. Etter utført tiltak vil tomten ha en utnyttelse
på 20,65%-BYA.
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden er tiltakshavers behov for bolig og parkering/lagerplass med garasje og
uthus. Overskridelsen er på 7,5m². Dette må ansees som en marginal overskridelse og bør derfor kunne
godkjennes uten at reguleringsplan settes vesentlig til side. Overskridelser i så liten skala vil heller ikke føre til at
tomten virker overutnyttet eller være til stor ulempe for naboer.

Arealdisponering

Planstatus mv.
Gjeldende plan

Reguleringsplan
Navn på plan

Reguleringsplan for Strømsnes

Nabovarselet gjelder

Det søkes om tillatelse i ett trinn for tilbygg på eksisterende bolig på eiendom 57/3 i Fauske Kommune.
Eksisterende bolig er planlagt utvidet med 10,3 x 5,8 meter i nordøstlig retning. I tillegg til tilbygg planlegges en ny
veranda på fasade sørøst. Tilbygget vil få samme bredde og etasjeantall som eksisterende bolig. På grunn av
forsterkning til torvtak og etterisolering vil ny mønehøyde være omtrent 40cm over eksisterende mønehøyde.
I forbindelse med utvidelsen av boligen planlegges det renovasjon av den eksisterende fasaden, med ending og
bytting av vinduer. Takmateriale planlegges endret til torvtak.
I den nordøstlige delen av tomten planlegges det også en garasje på 6,9x6,9meter.

Takoverbygg mot sørvest på eksisterende uthus planlegges revet.

Se vedlagte byggesøknadstegninger for mer informasjon.

Det søkes unntak fra TEK17 iht §31.2 i TEK17.
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Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Ansvarlig søker
navn

DAKARK AS

Kontaktperson
navn

Nils Jonny Roald
e-postadresse

njr@byggmann.no
Telefon

70189066
Mobiltelefon

70189066

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

Navn

DAKARK AS
Postadresse

Flyplassvegen 22, 6040 VIGRA
e-postadresse

njr@byggmann.no

Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Ansvarlig søker

Dato .

Signatur .

Gjentas med blokkbokstaver
.
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Fylkesmannen i Nordland 
 

 
 
 

57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Oversendelse av byggesøknad 
og dispensasjonssøknad for høringsuttalelse 
 
 
Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og NVE. 
 
Fauske kommune har mottatt søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til eksisterende 
bolig og oppføring av frittstående garasje på eiendommen 57/3, Tjeldnesveien 8, Valnesfjord.  
Det søkes om dispensajon fra 3 forhold, i brev av 31.03.2020: 

 Dispensasjon fra utarbeidelse av bebyggelsesplan 

 Dispensasjon for bygging i 100-metersbeltet langs sjø- og vassdrag. 

 Dispensasjon for oppsetting av mur i tomtegrense mot sjøen. 
Det foreligger også søknad om unntak fra teknisk forskrift for eksisterende byggverk § 31-2, i 
følgeskriv datert 05.02.2020. 
 
Eiendommen grenser ned mot vannkanten i straumen, ca. 350 meter vest for bru over vei 
(RV80) og jernbane, og ca.180 meter vest for Strømsnesbrua (kommunal vei) over til 
boligområdet Furnes/Skaft.  
 
Eksisterende bolighus er registrert som Sefrak-bygning, bygd på 1800-tallet, fjerde kvartal, i 
søknad er det opplyst at byggeåret er 1898. Dette er et av få bygg i området som er 
uforandret. Omsøkte tilbygg til bolighuset er en forlengelse av huset i lengderetning mot 
nordøst. Det opplyses i søknaden at på grunn av forsterkning til torvtak og etterisolering vil 
ny mønehøyde bli 40 cm over eksisterende mønehøyde. Fasadelengde mot sjø vil bli 21,8 
meter. Bilder av eksisterende bolighus, tatt av Fauske kommune i forbindelse med 
eiendomsskattetaksering i 2013, vedlegges.  
 
Før søknad ble innsendt forelå det merknad fra nabo mot sørøst gnr.54 bnr.11, som påpekte 
at de omsøkte byggetiltakene ville sperre all utsikt mot straumen. Etter muntlig informasjon 
fra tiltakshaver om at eksisterende uthus/garasje planlegges revet, ba nabo om at dette 
skrives inn i søknaden. Det var i denne omgang også søkt dispensajon fra 
utnyttelsesgraden, denne dispensasjonssøknaden ble trukket, da tiltakshaver har fjernet et 
takoverbygg mot straumen, slik at tiltaket er innenfor utnyttelsesgraden. Når det gjelder 
eksisterende uthus opplyses det i søknaden at det vil bestå inntil videre. 
 
Eiendommen ble solgt høsten 2019, og Fauske kommune informerte eiendomsmegler om at 
det ville kunne bli restriksjoner på utnyttelse av eiendommen på grunn av at eiendommen vil 
delvis komme under vann ved en stormflo. Det ble også informert om at dersom 
eksisterende hus ble revet kunne man ikke påregne å få bygge ny bolig på samme sted. Det 
ble lagt fram kartutsnitt som viste simulering av 200-års stormflo i dag og i 2090, så 
problematikken rundt dette bør være kjent for de nye eierne av eiendommen. E-post til 
eiendomsmegler datert 28.juni 2019, med kartutsnitt med havnivå simulering er vedlagt. 
 
For området gjelder reguleringsplan Strømsnes i Valnesfjord. Den aktuelle eiendommen 
ligger innenfor område B6, og i reguleringsbestemmelsene står det: 



 

 

§ 3 Områder for boliger B3-B7: 
I boligområdene B3, B4, B5, B6 og B7 skal opprettholdes eksisterende boligbebyggelse i 
inntil 2 etasjer. Nye boligtomter tillates utskilt slik det er vist på planen, evt.etter 
bygningsrådets individuelle vurdering der tomtegrenser ikke er vist. Det kreves utarbeidet 
bebyggelsesplan for område B6 før dette området kan bebygges. Nye bygninger skal ha 
saltak eller valmet tak med vinkel mellom 18 og 30 grader, maksimal mønehøyde 8 meter og 
skal tilpasses bebyggelsen i strøket forøvrig m.h.t. materialbruk og farge. 
Tiltakshaver har søkt dispensasjon fra krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan. 
Kommunens foreløpige vurdering er at utarbeidelse av detaljert situasjonsplan for 
eiendommen, der reguleringplanen er medtatt som et kartlag, vil kunne gi grunnlag for 
dispensasjon fra krav om bebyggelsesplan/detaljregulering.  
 
Det er ikke lagt inn byggegrense i gjeldende reguleringsplan for området. Med bakgrunn i  
brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 08.03.2017 betyr det at det er 
byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Tiltakshaver har søkt om dispensasjon for 
bygging i 100-metersbeltet langs sjø- og vassdrag. Det nye tiltaket, vil ikke komme nærmere 
vannkanten enn eksisterende bebyggelse, dette gjelder både tilbygg til bolighus og 
frittstående garasje.  
Kommunens foreløpige vurdering er at tiltaket kommer for nært straumen, dette med 
bakgrunn i havnivåstigning og stormflo og plan- og bygningslovens § 28-1 1.ledd om 
tilstrekkelig sikkerhet, og TEK17 kap.7, «Sikkerhet mot naturpåkjenninger». 
 
Tiltakshaver søker dispensasjon for å få lov til å bygge innenfor området som etter simulering 
vil komme under vann ved en stormflo. For å sikre området foreslåes det at det kan føres 
opp støttemurer på inntil 1,5 meter, plassert langs eiendomsgrensen eller 1,5 meter fra 
eiendomsgrensen langs sjøen. Foreløpig er dette et forslag, som ikke er omsøkt, da 
tiltakshaver vil avvente med å engasjere rådgivende firma, til de har mottatt tilbakemelding 
fra kommunne og andre myndigheter. 
Kommunen vurdere at en 1,5 meter høy mur i standlinjen/sonen ikke vil være en estetisk god 
løsning, i tillegg til at den kan medføre en privatisering av området og forhindre fri ferdsel i 
strandsonen. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Janne Bjørnbakk 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Hei 
 
Vi har fått flere henvendelser i forbindelse med eiendom som er til salgs i Tjeldnesveien 8, 
Valnesfjord gnr.57 bnr.3,24,37. 
 
Vi vil komme med følgende informasjon om eiendommen: 
 
For eiendommen gjelder reguleringsplan for Strømsnes m/bestemmelser, område B6. 
 
Eksisterende bolig kan bevares, og restaureres.  
 
Basert på simulering av framtidig havnivå ved stormflo, vil det ikke bli gitt tillatelse til å bygge nytt 
bolighus på samme sted. Med bakgrunn i samme simulering mener vi at eksisterende bolighus ikke 
kan bygges ut mot sørvest. Evt. endring/utvidelse i form av tilbygg/påbygg på eksisterende bolighus 
må på høring hos Nordland fylkeskommune, da bygningen er Sefrak-registrert. 
 
Det kreves utarbeidet bebyggelsesplan (= detaljregulering) for område B6 før dette området kan 
bebygges, alternativt må det søkes om dispensasjon i forhold til kravet om utarbeidelse av 
bebyggelsesplan og byggegrense. 
 
Ved evt. bygging av ny bolig på gnr.57 bnr.37 , må det tas hensyn til fare for stormflo ved plassering 
av bygning på eiendommen. Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel § 1.7.2 Havnivå og stormflo 
må følges. Dette vil også innebære at det ikke blir tillatt å bygge kjeller. Nye tiltak på eiendommen 
må på høring hos NVE og Fylkesmannen i Nordland. Det må også bli krav om geoteknisk vurdering, 
ved evt. oppføring av ny bolig. 
 
 

-- 
// Vennlig hilsen Janne Bjørnbakk 
Byggesaksbehandler Plan/utvikling, Fauske kommune 
 
+47 75 60 40 70 
janne.bjornbakk@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
 
 

mailto:janne.bjornbakk@fauske.kommune.no
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                       Vigra, 31.03.2020 
   
 
 

57/3 – Svar på brev i forbindelse med søknad om oppføring av tilbygg og 
garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord.  
 
Viser til mottatt brev, datert 06.03.2020.Vedrørende manglende dispensasjoner og garasje. 
 
Vedlagt ligger revidert situasjonsplan som viser regulert senterlinje på innregulert vei FA1. 
Garasjen er nå trukket lengre bort fra veien, og ligger nå med 8 meter fra regulert senterlinje. 
 
Endret plassering av garasje og dispensasjoner er nabovarslet via e-post til alle naboer, 
bortsett fra Fauske kommune. Vedlagt ligger informasjonen som ble gitt i nabovarslet, samt 
kvitteringsliste og bekreftelse fra naboer på at varslet er mottatt og akseptert.  
 
Dispensasjoner. 
Det søkes herved om dispensasjon for 3 forhold i tidligere omsøkt tiltak.  
 
Dispensasjon for utarbeidelse av bebyggelsesplan. 
§3 i reguleringsplan for Strømsnes sier at det kreves utarbeidet bebyggelsesplan for område 
B6 før dette området kan bebygges. 
Den aktuelle tomten er allerede bebygd. Tiltaket som her omsøkes er et tilbygg til det 
eksisterende bolighuset, samt en garasje og en veranda. Siden tomten allerede er bebygd 
mener vi det er uhensiktsmessig og et unødig fordyrende tiltak å utarbeide en 
detaljregulering for denne ene tomten. Vi mener også at ordlyden i reguleringsbestemmelsen 
henviser til områder som pr. i dag ikke er utbygd. Vi mener derfor at det kan gis dispensasjon 
for kravet om bebyggelsesplan uten at dette setter reguleringsplanens hensikt til side. Det er 
heller ingen negative konsekvenser ved å gi dispensasjon. 
 
Dispensasjon for bygging i 100-metersbeltet langs sjø- og vassdrag. 
Eksisterende bolig ligger allerede innenfor 100-metersbeltet, det samme gjør de bygninger 
på bebygde eiendommer langs denne siden av Straumen. Inkludert bebyggelse sørvest for 
fotballbanen.  
Tomten er som nevnt allerede bebygd. Omsøkt tilbygg, samt oppgradering av eksisterende 
bolig har som hensikt at tomten fremdeles kan være bebodd i fremtiden.  
Hele den aktuelle eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet. Det er dermed ikke mulig å 
velge en annen mer hensiktsmessig plassering av et bygg på eiendommen som ikke 
kommer i konflikt med denne grensen.  
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Ettersom eksisterende bolighus, samt flere hus i området, er bygd innenfor 100-
metersgrensen mener vi, som ansvarlig søker, at det bør kunne gis dispensasjon fra denne
grensen i søknaden om tilbygg.

Mur i tomtegrense mot sjøen.
Enkle simuleringer på NVE.no viser at vannstandsnivået ved en 200-årsflom i 2090 vil nå
deler av eksisterende bolig, samt deler av omsøkt tiltak. På eiendommen er der i dag en
steinmur som går langs deler av eiendomsgrensen mot sjøen. Dersom uttalelser fra
myndighetene krever at det gjøres tiltak for å bedre situasjonen kan det bli aktuelt å forlenge
denne muren. Støttemurer på inntil 1,5 meter kan i utgangspunktet plasseres inntil 1,5 meter
fra eiendomsgrense. Siden det i dette tilfelle dreier seg om en forlengelse av eksisterende
mur kan det være hensiktsmessig at denne fortsetter i samme retning som den eksisterende.
Høyden på den eksisterende muren er omtrent 1 meter fra havnivå ved flo sjø. Det er på
dette tidspunktet ikke foretatt noen prosjektering av tiltak mot stormflo, dette må derfor sees
på som et tidlig varsel på en mulig dispensasjon av bygging av mur mot eiendomsgrense. En
eventuell forlengelse av muren vil ikke ha noen negative konsekvenser for naboer som vi kan
se.

Tiltakshaver er villig til å se på tiltak som kan bedre situasjonen ved stormflo, men etter
samtale med saksbehandler i Fauske Kommune avventer vi med å engasjere rådgivende
firma i dette fagfeltet til det foreligger klarere tilbakemelding fra kommunen og andre
myndigheter. Tiltakshaver har foreslått at den eksisterende muren og en forlengelse av
denne kan ha positiv innvirkning på situasjonen, det er derfor vi nå har nabovarslet at denne
muligens kan utvides.

Med vennlig hilsen
Dakark AS

__________________________________________________________________________________________

Nils Jonny Roald
Ansvarlig søker

E njr@byggmann.no
T 70189066



Fra: Nils Jonny Roald <njr@byggmann.no>
Sendt: tirsdag 31. mars 2020 10:12
Til: Postmottak; Janne Bjørnbakk
Kopi: h.s.bygg@online.no; kato bringsli
Emne: 57/3 - Svar på mottatt brev, datert 06.03.2020, vedrørende søknad om

tilbygg og garasje. Tjeldnesveien 8, Valnesfjord
Vedlegg: 57-3 - Svar på brev - 31032020.pdf; Varsel og aksept - Joanna skowron -

29032020.pdf; Kvittering for sendt nabovarsel - 26.03.2020.JPG;
nabovarsel 2 - 26032020.pdf; Varsel og aksept - EK eiendom -
27032020.pdf; 1160-19 - Sitplan REV C - 26032020.pdf

Vedlagt ligger svar på brev mottatt 06.03.2020, samt oppdatert situasjonskart og nabovarsel.

Vennligst ta kontakt pr telefon eller e-post snarlig dersom dere skulle ha flere spørsmål om tiltaket,
eller om søknaden på noen måte skulle være mangelfull.

Nils Jonny Roald
Prosjekterer

DI R.TLF : 70 18 90 66
E-POST : njr@byggmann.no

facebook instagram linkedin

Denne e-post er konfidensiell. Dersom denne ved en feilsending eller på annen måte er

framkommet til andre enn den som skulle motta denne, bes mottakeren å gi oss melding om

feilsendingen. Det er rettsstridig å utnytte eller viderebringe innholdet av en e-post som er

kommet fram til andre enn den som skulle ha denne. Vi takker for Deres medvirkning.
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jJC0l-0003zL-5f&i=57e1b682&c=7sxB0U2WXGLRG0VWfSUyRiQ9qHyHkAiAe0q-oaapHbfAe8pFGHiUJsSZ045jSDiPh3aaGHlMWZnh_hK57eb8eVgOvg0wrLIChaTPhoGmwwnfkQ15EEgECTb9UlgCmOt9nEddjAEBqjazIjGNFVk6QsAmINrv9iLQHmGx-sgnLXJRs56NP4J7JMAtAB3pVmtUtuZ5ANL9ctDH4BkQUWVsjVzkDV_k4lQfbdGbJGgHAqO6k_j5eIGGolmyn_Gxy9EBmwpfIw8bPGBeTZNmOUq4Cj1t1Zplu1HHelBKbv1ponc3ezWnW5CSsd6WTlJproS6km5_MCG3W39Fd3K4UQyYMkCZBjFC-K4i1Z3YOGUzi0uh3abrVzCDnWZyctLyDJA99x4uMgRAeq6DlFQ3M3oRoFNzD8u6flxDCrO4SjEd3YA
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Nils Jonny Roald

Fra: kato bringsli <katopost@signalbox.no>

Sendt: mandag 30. mars 2020 14.41

Til: Nils Jonny Roald

Emne: Fwd: Re: Nabovarsel

Oppfølgingsflagg: Følg opp

Status for flagg: Fullført

 
 
-------- Originalpost -------- 
Emne: Re: Nabovarsel 
Dato: Søndag 29. Mars 2020 14:13 CEST 
Fra: Joanna Skowron <jskowron@online.no> 
Til: kato bringsli <katopost@signalbox.no> 
Kopi: Trond Kaspersen <Trond.Kaspersen@consto.no> 
Referanser: <37f8-5e7cea80-f-5db4c980@55135488>  
 
 
Hei 
Jeg har ingen anmerkninger til dette tiltaket, men venter fortsatt på tilbakemelding på anmerkning fra tidligere 
nabovarsel.  
Det gjelder skriftlig bekreftelse på at snekkerbua blir revet eller flyttet etter at utbygningen deres står feridg. 
  
  
Med vennlig hilsen, 
Joanna Skowron 
nabo ved Tjeldnesveien 9 (Gnr/ Bnr: 57/11 og 51/41 
  

27. mar. 2020 kl. 07:10 skrev Trond Kaspersen <Trond.Kaspersen@consto.no>: 
  
Hei. 
  
Vi har ingen anmerkinger til tiltaket. 
Så fra vår side er dette godkjent. 
  

Med vennlig hilsen 

CONSTO NORD AS 

Trond Kaspersen 

Prosjektleder 

Mob. +47 91 83 18 79 

E-post: Trond.Kaspersen@consto.no 

  
<image001.png> 

  
Følg oss gjerne på Instagram og Facebook.
  
Fra: kato bringsli <katopost@signalbox.no>  
Sendt: 26. mars 2020 18:47 
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Til: jskowron@online.no; Trond Kaspersen <Trond.Kaspersen@consto.no> 
Emne: Nabovarsel 
  
Hei 
 
Kan dere svare på denne e-posten og at dere eventuelt godtar tiltaket. 
 
-- 
mvh 
Kato Kenneth Bringsli 

 
 
 
-- 
mvh 
Kato Kenneth Bringsli  
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Naboer til eiendom 57/3 
 
 
                       Vigra, 26.03.2020 
   
 
 

Nabovarsel av dispensasjoner og støttemur 
Det varsles nå om dispensasjoner for 3 forhold i tidligere varslet tiltak på eiendom 57/3 i 
Fauske kommune. Tiltaket er fremdeles det samme som tidligere varslet tiltak, med unntak 
av at garasjen er flyttet litt mot nordvest. Den nå ligger 8 meter fra regulert senterlinje til 
Tjeldnesveien. 
På det vedlagte situasjonskartet er også eksisterende steinmur tegnet inn. Dersom det er 
nødvendig på grunn av beskyttelse mot stormflo, kan det bli aktuelt å forlenge denne muren. 
 
Dispensasjon for utarbeidelse av bebyggelsesplan. 
§3 i reguleringsplan for Strømsnes sier at det kreves utarbeidet bebyggelsesplan for område 
B6 før dette området kan bebygges. 
Den aktuelle tomten er allerede bebygd. Tiltaket som her omsøkes er et tilbygg til det 
eksisterende bolighuset, samt en garasje og en veranda. Siden tomten allerede er bebygd 
mener vi det er uhensiktsmessig og et unødig fordyrende tiltak å utarbeide en 
detaljregulering for denne ene tomten. Vi mener også at ordlyden i reguleringsbestemmelsen 
henviser til områder som pr. i dag ikke er utbygd. Vi mener derfor at det kan gis dispensasjon 
for kravet om bebyggelsesplan uten at dette setter reguleringsplanens hensikt til side. Det er 
heller ingen negative konsekvenser ved å gi dispensasjon. 
 
Dispensasjon for bygging i 100-metersbeltet langs sjø- og vassdrag. 
Eksisterende bolig ligger allerede innenfor 100-metersbeltet, det samme gjør de bygninger 
på bebygde eiendommer langs denne siden av Straumen. Inkludert bebyggelse sørvest for 
fotballbanen.  
Tomten er som nevnt allerede bebygd. Omsøkt tilbygg, samt oppgradering av eksisterende 
bolig har som hensikt at tomten fremdeles kan være bebodd i fremtiden.  
Hele den aktuelle eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet. Det er dermed ikke mulig å 
velge en annen mer hensiktsmessig plassering av et bygg på eiendommen som ikke 
kommer i konflikt med denne grensen.  
Ettersom eksisterende bolighus, samt flere hus i området, er bygd innenfor 100-
metersgrensen mener vi, som ansvarlig søker, at det bør kunne gis dispensasjon fra denne 
grensen i søknaden om tilbygg. 
 
Mur i tomtegrense mot sjøen. 
Enkle simuleringer på NVE.no viser at vannstandsnivået ved en 200-årsflom i 2090 vil nå 
deler av eksisterende bolig, samt deler av omsøkt tiltak. På eiendommen er der i dag en 
steinmur som går langs deler av eiendomsgrensen mot sjøen. Dersom uttalelser fra 
myndighetene krever at det gjøres tiltak for å bedre situasjonen kan det bli aktuelt å forlenge 
denne muren. Støttemurer på inntil 1,5 meter kan i utgangspunktet plasseres inntil 1,5 meter 
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fra eiendomsgrense. Siden det i dette tilfelle dreier seg om en forlengelse av eksisterende
mur kan det være hensiktsmessig at denne fortsetter i samme retning som den eksisterende.
Høyden på den eksisterende muren er omtrent 1 meter fra havnivå ved flo sjø. Det er på
dette tidspunktet ikke foretatt noen prosjektering av tiltak mot stormflo, dette må derfor sees
på som et tidlig varsel på en mulig dispensasjon av bygging av mur mot eiendomsgrense. En
eventuell forlengelse av muren vil ikke ha noen negative konsekvenser for naboer som vi kan
se.

Se også vedlagt revidert situasjonskart.

Eventuelle kommentarer til varslet må sendes skriftlig til njr@byggmann.no eller Dakark AS,
Flyplassvegen 22, 6040 vigra innen to uker fra mottatt varsel.

Med vennlig hilsen
Dakark AS

__________________________________________________________________________________________

Nils Jonny Roald
Ansvarlig søker

E njr@byggmann.no
T 70189066
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Nils Jonny Roald

Fra: kato bringsli <katopost@signalbox.no>

Sendt: mandag 30. mars 2020 14.42

Til: Nils Jonny Roald

Emne: Fwd: SV: Nabovarsel

Vedlegg: image001.png

Oppfølgingsflagg: Følg opp

Status for flagg: Flagget

 
 
-------- Originalpost -------- 
Emne: SV: Nabovarsel 
Dato: Fredag 27. Mars 2020 07:10 CET 
Fra: Trond Kaspersen <Trond.Kaspersen@consto.no> 
Til: kato bringsli <katopost@signalbox.no>, "jskowron@online.no" <jskowron@online.no> 
Referanser: <37f8-5e7cea80-f-5db4c980@55135488> 
 

Hei. 
  
Vi har ingen anmerkinger til tiltaket. 
Så fra vår side er dette godkjent. 
  
Med vennlig hilsen 

CONSTO NORD AS 

Trond Kaspersen 

Prosjektleder 

Mob. +47 91 83 18 79 

E-post: Trond.Kaspersen@consto.no 

  
Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått ny tt navn eller være slettet. Kontro ller at koblingen peker til rik tig fil og plassering.

 

  
Følg oss gjerne på Instagram og Facebook.
  
Fra: kato bringsli <katopost@signalbox.no> 
Sendt: 26. mars 2020 18:47 
Til: jskowron@online.no; Trond Kaspersen <Trond.Kaspersen@consto.no> 
Emne: Nabovarsel 
  
Hei 
 
Kan dere svare på denne e-posten og at dere eventuelt godtar tiltaket. 
 
-- 
mvh 
Kato Kenneth Bringsli 
 
 
 
-- 
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mvh 
Kato Kenneth Bringsli 
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Situasjonsplan

Org. nr:

976598407
DATO:

13.11.19

MÅL

1:500

Tegningsnr.

A10-01

Gnr./Bnr.

57/3
Tiltakshaver:

Kato Kenneth Bringsli

Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 8215
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Dakark AS
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Lødingveien 4, Tverlandet 8050
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8215 Valnesfjord
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RevC 26.03.20 - NJR - Inntegnet reg.senterlinje vei, flyttet garasje og inntegning av mur



 
 
 
 

Dato:  18.03.2020 
Vår ref.: 20/4145 

Deres ref.:  
Saksb.: Janne Bjørnbakk 

Enhet Plan/Utvikling 
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Dakark AS v/Nils Jonny Roald 
 

 
 
 

57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på henvendelse vedrørende 
søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg og garasje i 
Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 
 
 
Viser til henvendelse mottatt 17.03.2020. Saken vil ikke bli oversendt til berørte myndigheter 
før den er komplett, det vil si at vi må få oppdatert situasjonsplan, søknad om dispensasjon 
fra forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjø og dispensasjon fra krav om 
detaljregulering. 
 
Berørte myndigheter har 4 ukers behandlingstid på høringsuttalelser. Kommunen har 12 
ukers behandlingstid når det søkes dispensasjon. 
 
Vi kan ikke uttale oss på forhånd om hva berørte myndigheteres vurderinger vil bli i saken. 
Dere må som ansvarlig søker i samarbeid med tiltakshaver legge fram alle momenter dere 
mener vil være aktuelle i saken.  
 
Det må søkes om dispensasjon fra krav om detaljregulerinsplan, i utgangspunktet vurdert vi 
å kunne frita det uten søknad i denne saken, men det korrekte blir å søke dispensasjon. 
Søknad om dispensasjon for bygging i 100-metersbeltet må nabovarsles. 
 
Etter en ny tolking og vurdering kan det se ut som at den stiplede linjen mot sjø markerer 
tidligere eiendomsgrenser. Linjen vil slik vi vurderer det ikke ha betydning for byggesaken, da 
den ikke er en byggelinje. Byggelinjene har en kraftigere strek, se byggelinje langs vei på 
reguleringsplan.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Janne Bjørnbakk 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

Kopi til 

Kato Kenneth Bringsli    



Fra: Nils Jonny Roald <njr@byggmann.no>
Sendt: tirsdag 17. mars 2020 10:34
Til: Janne Bjørnbakk
Kopi: kato bringsli; Hansen & Søtorp Bygg AS
Emne: SV: 20/3560 57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på søknad om tillatelse til

oppføring av tilbygg og garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord

Hei igjen Janne.

Prøvde akkurat å ringe deg, men kom bare til telefonsvarer.

Har noen oppfølgingsspørsmål til e-posten vi fikk av deg på mandag.

Er saken allerede sendt over til aktuelle berørte myndigheter? Når kan vi i så tilfelle forvente en
uttalelse fra de? Bruker de å komme med en sort/hvitt anbefaling om bygging kan tillates, eller vil de
komme med forslag til tiltaks som kan gjøres for å bedre situasjonen? Det er i dag en mur forran
deler av huset. Vi tenker at denne kunne forlenges og muligens virke som en skjerm mot stormflo. Vil
slike tiltak bli hensyntatt i saksbehandlingen?
Vi kan godt utarbeide ny situasjonsplan som viser regulert vei, bør denne sendes inn nå, eller kan
dette like godt vente til vi har hørt noe fra de andre berørte myndlighetene? Tenker om de kommer
med konkrete forslag til tiltak så burde vi få inn dette på den nye situasjonsplanen.

Må vi søke dispensasjon for fritaket for detaljreguleringsplan? Må dispensasjonsøknad for bygging i
100-metersbeltet nabovarsles?

Hva er det restriksjonsgrense for? Dette kommer ikke frem i reguleringskartet eller i
reguleringsbestemmelsene for Strømsnes.

Nils Jonny Roald
Prosjekterer

DI R.TLF : 70 18 90 66
E-POST : njr@byggmann.no

facebook instagram linkedin

Denne e-post er konfidensiell. Dersom denne ved en feilsending eller på annen måte er

framkommet til andre enn den som skulle motta denne, bes mottakeren å gi oss melding om

mailto:njr@byggmann.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jE8cH-00013D-47&i=57e1b682&c=eO2SoMR7N5JvTwscGr1O-suk6lBx3tpmUaHYzVODjKkfWVfoV5wlxQ-ab1mAHv1QvLI-zJH-jWh8mit68zuwDctCadan9Cy5p6dJbmX9TJ9S5wfrN9yzpCFS-NLoFYLRuqRfMlWGixgJWZxuZz2IG0LVE-cNCdLA4Hb4cjEADgo6DB35L6Csuxw1rZ10HjQqx25T9n589qNFkEd6ETmfL7I0HniU14-gErqC-07udQCqZn_vgV3u_aWohulrTRm8
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jE8cH-00013D-47&i=57e1b682&c=UvBuOmZXFhexbn4wOySdJIjIv3YQYo1ZIZhu9VZRbEuHPm7hm6SeKa718Ppfiww3z0xCnu2ioy8VxvdaDpwrr8QLbsZoPmIDefrjhTc7QeigcUYHL1mcv4YMDkRn7OmIC-NXRz8SyrjG8lmUqO1iOj9zjWGxZ0D33XXj3JbhkuZ4M0jq4dLpZ11yaqHqH21pB9uBqNFLaKLd-mrddzuA4xu5HlbotxhfxalmjBXH93l9f4zfokJYq-wKMnMN6h0o
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jE8cH-00013D-47&i=57e1b682&c=uloyZ6ln1MkkEdr1CAQkZZiNemaacJ_iQSNiZfLnPJqdU_NDdbAheGCcuSQWjSDWF_OvBGPsEav3fgW0ZT_7F3jRlFejNPkrSQSbe4q7GEQXhktoMHbKHNyhlNpRD85vyTJ9p6AvEJwOvz5E4fiZL8hlCC71iYf_GK4H_MO8VeeyM9D9MTGgfOXiAXQ53wRwCuBgM16UQ10nx7n5p0QAANMeCYDLKwogjNCcO3WTlBa_nnfyLgErSD0nxEfwGVSQUbPhIM69ujjLireJxFKf1OaIoSLzRhc619qtiOq1HbYluEPTkpraHSErpFa3nT4d6ApiRWz_SSl1w2UcZFUaOhpkXxnK5uknXesSdUvmemT7mJSm48yWjTqpPQOs2i7OnPrDBN_QHx6dSjPZ2MFo0GNpLo9LC5u4OBSIVGWwZbE


feilsendingen.  Det er rettsstridig å utnytte eller viderebringe innholdet av en e-post som er  

kommet fram til andre enn den som skulle ha denne. Vi takker for Deres medvirkning. 

 

 

 

 

Fra: Janne Bjørnbakk <Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no>  
Sendt: mandag 16. mars 2020 15.44 
Til: Nils Jonny Roald <njr@byggmann.no> 
Emne: SV: 20/3560 57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg 
og garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 
 

Hei 

 

Viser til telefonsamtale. Da tiltaket gjelder tilbygg på eksisterende bolig kan vi gi fritak fra kravet i 

reguleringsplanbestemmelsene § 3 når det gjelder detaljregulering for eiendommen, men det må 

utarbeides en ny situasjonsplan der tomtegrenser og innregulert vei framkommer. 

Den stiplede linjen mot sjø i reguleringsplanen, angir restriksjonsgrense og er ikke en byggelinje. Det 

må derfor søkes dispensasjon fra forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjø. 

 

Søknaden vil som nevnt i brev av 06.03.2020 bli sendt på høring hos aktuelle berørte myndigheter. 

Fauske kommune kan ikke tillate at det bygges i område med fare for havnivåstigning ved stormflo, 

en endelig vurdering vil bli gjort når det foreligger høringsuttalelser fra aktuelle myndigheter. Dersom 

det skulle bli aktuelt å gi byggetillatelse vil Fauske kommune fraskrive seg enhver form for ansvar 

knyttet til evt skade på bygning ved en stormflo. 

 

 

-- 
// Vennlig hilsen Janne Bjørnbakk 
Byggesaksbehandler Plan/utvikling, Fauske kommune 
 
+47 75 60 40 70 
janne.bjornbakk@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
 
 

 

 

Fra: Nils Jonny Roald <njr@byggmann.no>  
Sendt: mandag 16. mars 2020 08:47 
Til: Janne Bjørnbakk <Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no> 
Kopi: Hansen & Søtorp Bygg AS <h.s.bygg@online.no>; kato bringsli <katopost@signalbox.no> 
Emne: SV: 20/3560 57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg 
og garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 
 

Hei. 

 

mailto:Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no
mailto:njr@byggmann.no
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jE8cH-00013D-47&i=57e1b682&c=8vts_MYzmR-67wgfzv1tRBhbBsTlGUCCtneIH-FsQAZAVLq3z-0tqzVwWdDBigVZ0YEXtnMG3yFdBbZX-1kiJcLtncOpOkGWmgRgAxXKUjt16Pxgx74w9_kYn7nYpJQRqQ04-h0E5iasQwDDG6gfcJ8RQ_YBUcJkbrqZh1EtJ5ZHY2utLGiAhrl1M51ms_F2msvWFXULqPA-Mg3KDp7D5gWujaszUcGAMjG5wcgLoCqvLKhRp0HQ0QhjB-29bOSsMfP1Dmb4NdqXdZ1CbSfPsB6XynGD4_4EjICQYRqcCTJMNxKNvhQcPz4Dm9bKfOQbJH35JCG4B5sl0F_aILci2jRL4cTRMk2RBqfm0rkHqANU_Uk38IXkLjlMksljrKkxF0evXs-x7Qf2ERlz_FOfq8BswRO6UKCqHUm58hDLeY7e38RvzstnkjLUx2cqV1G_ecoFgCvhI6FJIeZ869oTjjaYRcY63kf-g1ImEawR33R5yQXvPD2bJ40DZk2tfJdMjNH2BT4Yi7zoDKEtKL2Uzw
mailto:njr@byggmann.no
mailto:Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no
mailto:h.s.bygg@online.no
mailto:katopost@signalbox.no


Viser til telefonsamtale i etterkant av mottatt brev.

Har du fått mulighet til å undersøke de tingene vi snakket om? Kan ikke se å ha mottatt noe mer fra
deg siden da.

Nils Jonny Roald
Prosjekterer

DI R.TLF : 70 18 90 66
E-POST : njr@byggmann.no

facebook instagram linkedin

Denne e-post er konfidensiell. Dersom denne ved en feilsending eller på annen måte er

framkommet til andre enn den som skulle motta denne, bes mottakeren å gi oss melding om

feilsendingen. Det er rettsstridig å utnytte eller viderebringe innholdet av en e-post som er

kommet fram til andre enn den som skulle ha denne. Vi takker for Deres medvirkning.

Fra: Janne Bjørnbakk <Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no>
Sendt: mandag 9. mars 2020 08.54
Kopi: Nils Jonny Roald <njr@byggmann.no>
Emne: 20/3560 57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg og
garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord

Du har mottatt en epost fra Fauske kommune.

Se vedlegg.

mailto:njr@byggmann.no
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Fra: Janne Bjørnbakk 

Sendt: mandag 16. mars 2020 15:44 

Til: 'Nils Jonny Roald' 

Emne: SV: 20/3560 57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på søknad om tillatelse til 

oppføring av tilbygg og garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 

 

Hei 

 

Viser til telefonsamtale. Da tiltaket gjelder tilbygg på eksisterende bolig kan vi gi fritak fra kravet i 

reguleringsplanbestemmelsene § 3 når det gjelder detaljregulering for eiendommen, men det må 

utarbeides en ny situasjonsplan der tomtegrenser og innregulert vei framkommer. 

Den stiplede linjen mot sjø i reguleringsplanen, angir restriksjonsgrense og er ikke en byggelinje. Det 

må derfor søkes dispensasjon fra forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjø. 

 

Søknaden vil som nevnt i brev av 06.03.2020 bli sendt på høring hos aktuelle berørte myndigheter. 

Fauske kommune kan ikke tillate at det bygges i område med fare for havnivåstigning ved stormflo, 

en endelig vurdering vil bli gjort når det foreligger høringsuttalelser fra aktuelle myndigheter. Dersom 

det skulle bli aktuelt å gi byggetillatelse vil Fauske kommune fraskrive seg enhver form for ansvar 

knyttet til evt skade på bygning ved en stormflo. 

 

 

-- 
// Vennlig hilsen Janne Bjørnbakk 
Byggesaksbehandler Plan/utvikling, Fauske kommune 
 
+47 75 60 40 70 
janne.bjornbakk@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
 
 

 

 

Fra: Nils Jonny Roald <njr@byggmann.no>  
Sendt: mandag 16. mars 2020 08:47 
Til: Janne Bjørnbakk <Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no> 
Kopi: Hansen & Søtorp Bygg AS <h.s.bygg@online.no>; kato bringsli <katopost@signalbox.no> 
Emne: SV: 20/3560 57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg 
og garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 
 

Hei. 

 

Viser til telefonsamtale i etterkant av mottatt brev. 

 

Har du fått mulighet til å undersøke de tingene vi snakket om? Kan ikke se å ha mottatt noe mer fra 

deg siden da.  

 

mailto:janne.bjornbakk@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/


Nils Jonny Roald
Prosjekterer

DI R.TLF : 70 18 90 66
E-POST : njr@byggmann.no

facebook instagram linkedin

Denne e-post er konfidensiell. Dersom denne ved en feilsending eller på annen måte er

framkommet til andre enn den som skulle motta denne, bes mottakeren å gi oss melding om
feilsendingen. Det er rettsstridig å utnytte eller viderebringe innholdet av en e-post som er

kommet fram til andre enn den som skulle ha denne. Vi takker for Deres medvirkning.

Fra: Janne Bjørnbakk <Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no>
Sendt: mandag 9. mars 2020 08.54
Kopi: Nils Jonny Roald <njr@byggmann.no>
Emne: 20/3560 57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg og
garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord

Du har mottatt en epost fra Fauske kommune.

Se vedlegg.

mailto:njr@byggmann.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jDkSd-0004mI-63&i=57e1b682&c=c_KkRZ0CvfYJ_10W9UDf14N_tVHbjCc25_SmTHuKSB6lkfMu-x-Eq_uY9lg_fzK_RpmgKj3pmFsPV8BFBylcpohI7USydQuoMm5gLtfp1ffB_mZ_LQrI4epPHjbfBSxCU1SYr8EFhX8rmBAaKZA17u8Fg9U-g32W_hhVm8WaBMS_4FQUJ4ZiPGK-fsxbV4sREbf_pU1IrrLmgz6cS5Wpl0uKcRwz2TnVBBMAlWxECuEltSRa8MvpG9QvcWa7xSqS
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jDkSd-0004mI-63&i=57e1b682&c=CAmiqeDStL8Bj7Vm6mEBFumJHHdVX_0bCk339ppO5x2ys3pEjU9Q2Mz30mZnGeIw_MVSm2xdz_8wNMiigo8HLmPZ_l7FlMEbXib1WSbADNKkOkPkVIvGAmxtQcGiJAgfJJUCn7if-gLTyfwnfcLVbN2eTlae8efjCCYpgtSuQGImmRGxvQNnw-ACYH92akW6mZmUIZ9BaJg_ehzEAXR05lW_voH6BacUiYkVeejBlaL9vC-b6j_8aO--IO3Aay1d
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jDkSd-0004mI-63&i=57e1b682&c=UoIeGbWZe70wTvOLNfEy9HB9YsBsJE62c3p2sXi1GkhaIiA8iUEnLVBzLWZxf9UHiSl76j23jnRzPNQdPsyil-pMqqkN68jxO0cc6ZLZdgqIfBfiHVm740Wd8AOTSo4bF_FYOAObj4E188XUYsAVgVJ3_IvU-KG-XUf6gLDDhcD2FEQlzg8ToMllvYl4HFyw9oRf-GxNu7_oBS4_DhBEbf8DwMtVPGbHDpMFoef-YG2ze2VVXyoPd4txHNITWACy2a9WdnI_gN95DXV4NRorLPMkh21Qmwk4pe_SGhH6AMuozwyn2WrBxNse1wx6TYxAxf7jUgvdQ72f5h9bN9_18R9iGN7RiKu-o1RANqNtF9hn-pTDnIRjdpMF8vWBlQ_0c9j-wK3x5-PeMslA8P7HjBsCPYHGw3FIT-CglDSEoZQ
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Fra: Nils Jonny Roald <njr@byggmann.no>
Sendt: mandag 16. mars 2020 08:47
Til: Janne Bjørnbakk
Kopi: Hansen & Søtorp Bygg AS; kato bringsli
Emne: SV: 20/3560 57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på søknad om tillatelse til

oppføring av tilbygg og garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord

Hei.

Viser til telefonsamtale i etterkant av mottatt brev.

Har du fått mulighet til å undersøke de tingene vi snakket om? Kan ikke se å ha mottatt noe mer fra
deg siden da.

Nils Jonny Roald
Prosjekterer

DI R.TLF : 70 18 90 66
E-POST : njr@byggmann.no

facebook instagram linkedin

Denne e-post er konfidensiell. Dersom denne ved en feilsending eller på annen måte er

framkommet til andre enn den som skulle motta denne, bes mottakeren å gi oss melding om

feilsendingen. Det er rettsstridig å utnytte eller viderebringe innholdet av en e-post som er

kommet fram til andre enn den som skulle ha denne. Vi takker for Deres medvirkning.

Fra: Janne Bjørnbakk <Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no>
Sendt: mandag 9. mars 2020 08.54
Kopi: Nils Jonny Roald <njr@byggmann.no>
Emne: 20/3560 57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg og
garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord

Du har mottatt en epost fra Fauske kommune.

Se vedlegg.

mailto:njr@byggmann.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jDkSd-0004mI-63&i=57e1b682&c=c_KkRZ0CvfYJ_10W9UDf14N_tVHbjCc25_SmTHuKSB6lkfMu-x-Eq_uY9lg_fzK_RpmgKj3pmFsPV8BFBylcpohI7USydQuoMm5gLtfp1ffB_mZ_LQrI4epPHjbfBSxCU1SYr8EFhX8rmBAaKZA17u8Fg9U-g32W_hhVm8WaBMS_4FQUJ4ZiPGK-fsxbV4sREbf_pU1IrrLmgz6cS5Wpl0uKcRwz2TnVBBMAlWxECuEltSRa8MvpG9QvcWa7xSqS
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Kato Kenneth Bringsli 
Furnesveien 38 
8215 VALNESFJORD 
 

 
 
 

57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Svar på søknad om tillatelse til 
oppføring av tilbygg og garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 
 
 
Viser til søknad, mottatt 05.02.2020, om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolighus og 
frittstående garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord. 
 
For eiendommen gjelder reguleringsplan for Strømsnes m/bestemmelser, område B6. I 
henhold reguleringsbestemmelsene § 3 kreves det utarbeidet bebyggelseplan 
(=detaljregulering) for område B6 før dette området kan bebygges, alternativt må det søkes 
om dispensasjon i forhold til kravet om utarbeidelse av bebyggelsesplan og byggegrense.  
 
Basert på simulering (kartverket.no, se-havnivå) av framtidig havnivå ved stormflo, vil 
eiendommen stå i fare for delvis å komme under vann. Dette må det tas hensyn til ved nye 
tiltak på eiendommen. Deler av det planlagte tilbygget vil være utsatt for stormflo. 
 
Etter henvendelse fra eier av gnr.57 bnr.3, ble det gitt skriftlig tilbakemelding 19.08.2019 om 
at garasje må plasseres minimum 8 meter fra senterlinje på innregulert vei FA1. Ut fra 
mottatt situasjonsplan kan det se ut som garasjen er plassert nærmere enn 8 meter. 
 
Før saken kan behandles må de ovenfornevnte punkter avklares, frist for tilbakemelding 
settes til 31.mars 2020.  
 
Før saken kan behandles må tiltaket på høring hos Nordland fylkeskommune, da 
eksisterende bolighus er Sefrak-registret. Saken må også på høring til NVE og 
Fylkesmannen i Nordland, da tiltaket ligger innenfor område for verna vassdrag, og innenfor 
100-meters belte langs sjø- og vassdrag. Dette til deres informasjon. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Janne Bjørnbakk 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 

 

Kopi til 

Dakark AS Flyplassvegen 22 6040 VIGRA 



Søknad om tillatelse  i  ett trinn fl”.
etter plan- og bygningsloven (pbl) §20-3, jf. §20-1

‘E

Søknaden gjelder

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd. oppfylles ikke.
Opplysninger gitti søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert  i  matrikkelen

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Fauske 57  3  Tjeldnesveien 8, 8215 VALNESFJORD

Tiltakets  art

Søknadstype

Ettrinnssøknad

Tiltakslype

Nytt bygg under 70 m2  -  ikke boligformål Tilbygg med samlet areal større enn 50 m2 Fasadeendring Riving av
tilbygg inntil 50 m2

Naeringsgruppekode Bygningstypekode Formål

X Bolig 111 bolig garasje

Tiltakshaver

Panstype Navn Adresse Telefon

privatperson Kato Kenneth Bringsli Furnesveien 38, 8215 VALNESFJORD 48246730

e-postadresse

katopost@signalbox. no

Ansvarlig søker

Navn Organisasionsnummer Adresse Kontaktperson Telefon Mobiltelefon

DAKARK AS 976598407 Flyplassvegen 22, 6040 VIGRA Nils Jonny Roald 70189066 70189066

e-postadresse

njr@byggmann.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere

Antall søkers vurdering av merknader

1 Se vedlegg til søknad

Følgebrev

Det søkes om tillatelse  i  ett trinn for tilbygg på eksisterende bolig på eiendom 57/3  i  Fauske Kommune.
Eksisterende bolig er planlagt utvidet med 10,3 x 5,8 meteri nordøstlig retning. ] tillegg til tilbygg planlegges en ny
veranda på fasade sørøst. Tilbygget vil få samme bredde og etasjeantall som eksisterende bolig. På grunn av
forsterkning til torvtak og etterisolering vil ny mønehøyde være omtrent 40cm over eksisterende mønehøyde.
I forbindelse med utvidelsen av boligen planlegges det renovasjon av den eksisterende fasaden. med ending og
bytting av vinduer. Takmateriale planlegges endret til torvtak.
lden nordøstlige delen av tomten planlegges det også en garasje på 6,9x6,9meter.

Takoverbygg mot sørvest på eksisterende uthus planlegges revet.

Se vedlagte byggesøknadstegninger for mer informasjon.

Det søkes unntak fra TEK17 iht §31.2  i  TEK17.

Dispensasjonsøknad

PIan-og bygningsloven Kapittel 19

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 192785865 Utskriftstidsdato: 27.01.2020 Side 1  av  4



Søknad om tillatelse  i  ett  trinn fl”.
etter plan— og bygningsloven (pbl) §20—3, jf. §20-‘I mm

V

Begrunnelse for dispensasjon:
NABOVARSLET DISPENSASJON TREKKES.
Etter kommentar fra nabo endres balkong slik utnyttelsesgrad kommer under 20-%—BYA

Det søkes dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser ang. utnyttelse av eiendommen.

Regulenngsplanen fastslår at tillatt utnyttelse på tomten er 20%—BYA. Etter utført tiltak vil tomten ha en utnyttelse
på 20,65%-BYA.
Begrunnelse for dlspensasjonssøknaden er tiltakshavers behov for bolig og parkenng/lagerplass med garasje og
uthus. Overskridelsen er på 7,5m2. Dette må ansees som en marginal overskridelse og bør derfor kunne
godkjennes uten at reguleringsplan settes vesentlig til side. Overskridelser i så—llten skala vil heller ikke føre til at
tomten virker overutnyttet ellerrværertll stor ulempe for naboeg;

Unntak fra byggteknisk forskrift

For tiltak etter plan- og bygningsloven  §  31-2
Det søkes om unntak fra byggteknisk forskrift for eksisterende byggverk. Redegjørelse i eget vedlegges.

Arealdisponering

Planstatus  mv.

Type plan Navn på plan

Reguleringsplan Reguleringsplan for Strømsnes

Reguleringsformål

Område for boliger  — BB

Beregningsregel angitt  i  gjeldende plan Grad av utnylting iht. gjeldende plan

%BYA 20%

Tomtearealet

Byggeområde/grunneiendom 1152,00 m2

— Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m2

= Beregnet tomteareal 1152,00 m2

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 230,40 m2

Areal eksisterende bebyggelse 120,94 m2

— Areal som skal rives 9,00 m2

+  Areal ny bebyggelse 116,50 m2

+  Parkeringsareal 0,00 m2

=  Sum areal 228,44  rn2

Grad  av  utnytting

Beregnet  grad  av utnytting 19,83

Plassering av tiltaket

Det er høyspentlinje/kabel eller nettstasjon/transformalor i, over elleri nærheten av tiltaket, se eget vedlegg.
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.
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Søknad om tillatelse  i  ett  trinn fl”.
etter plan— og bygningsloven (pbl) §20—3, jf. §20—1

V

Bygningsopplysninger

   

 

    
   

 

  

Antall bruksenheter

Eksisterende bebyggelse

Ny bebyggelse

228,44 237,80 71 ,00 308 80 1 1

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2

 

Krav til  byggegrunn

i  Flom

Byggverket skal IKKE plasseres I' flomutsatt område

Skred

Byggverket skal IKKE plasseres  i  skredutsatt område

i
%
i

Andre  natur— og miljøforhold (plan- og bygningsloven § 28-1)

Det foreligger IKKE fare  eller  vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold.

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst

Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er gitt.

i

Løfteinnretninger

Løfteinnretninger

Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen
Det planlegges IKKE en slik innretning

Merknader fra ByggSøk

Kontroll  av søknaden viser at  følgende sider  mangler obligatorisk informasjon:
Parter  -  Nabo/gjenboer  -  Legg til nabo
Gjennomføringsplan -Ansvarsfordeling -  Prosjektering
Gjennomføringsplan  -  Ansvarsfordeling — Utførelse
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Søknad  om  tillatelse i  ett  trinn
etter  plan- og bygningsloven (pbl) §20-3, ji. 520—1

Erklæring og signering

 

   
   

   
  

Ansvadig søker bekrefter  at  hele tiltaket belegges  med  ansvar, og dekker kravene i henhold  til  plan- og
bygningsloven.

En er kjent med reglene om strafi‘ og sanksjonari  plan- og bygningsloven  kap.  32 og at det kan  medføre
reaksjoner  dersomn det gis uriktige opplysninger.

Foretaket  forplikter seg til å stille med nødvendig kompelanse  i  tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.

Ansvarlig søker Tiltakshave

Dam 35.02. so Dat027 l '  20

. l/ö .

Signatur K)‘ '3 '  L‘, KC? OJCQ Signatur & o
— l

Gjentas med blokkbokslaver A  l  O  B? l  NG 8L l

. G'entas  med blokkbokstaver
iowa gammy Rc—An—D J

Direktoratet  for  byggkvalilel ByggSøl: 192785865 Utskrmstldsdato: 27.01.2020



Fra: Nils Jonny Roald <njr@byggmann.no>
Sendt: onsdag 5. februar 2020 11.42
Til: Postmottak
Kopi: h.s.bygg
Emne: 57/3 - Søknad om tiltak i ett trinn - Tjeldnesveien 8
Vedlegg: Vedlegg - nabovarsel - 07012020.pdf; SvarPaaNabovarsel (29) - joanna

skowron.pdf; Bilde fra nabo 1.JPG; Bilde fra nabo 2.JPG; Kvittering for
sendt nabovarsel - 07012020.pdf; Nabomerknad fra joanna skowron -
21012020.pdf; Opplysninger gitt i nabovarsel ALTI NN - 07012020.pdf;
Ansvarsrett Novatek - 28012020.pdf; Dakark as - Samsvarserklæring -
05022020.pdf; Dakark as - Søknad om ansvarsrett - 05022020.pdf;
Gjennomføringsplan - 05022020.pdf; Hansen og søtorp - erklæring om
ansvarsrett - 30012020.jpg; Samsvarserklæring Novatek - 28012020.pdf;
Solvang bygg og maskin - Erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring -
29012020.pdf; Søknad om ansvasrett for selvbygger - 29012020.jpg; 57-3 -
Søknad om tiltak i ett trinn - 05022020.pdf; Boligspesifikasjoner -
05022020.pdf; vedlegg til søknad - 05022020.pdf; 1160-19 - BST REV A -
27012020.pdf; 1160-19 - Sitplan REV B - 27012020.pdf; 1160-19
Nordlandshus - Garasje - BST 11.11.19.pdf

Vedlagt ligger søknad om tillatelse i ett trinn med alle vedlegg.

Tiltaket er nabovarslet, det forligger en kommentar til tiltaket.

Vennligst ta kontakt pr. e-post eller telefon snarest om det skulle være noen spørsmål til tiltaket eller
om søknaden på noen måte skulle være mangelfull.

Nils Jonny Roald
Prosjekterer

DI R.TLF : 70 18 90 66
E-POST : njr@byggmann.no

facebook instagram linkedin

Denne e-post er konfidensiell. Dersom denne ved en feilsending eller på annen måte er
framkommet til andre enn den som skulle motta denne, bes mottakeren å gi oss melding om

feilsendingen. Det er rettsstridig å utnytte eller viderebringe innholdetav en e-post som er

kommet fram til andre enn den som skulle ha denne. Vi takker for Deres medvirkning.

mailto:njr@byggmann.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1izI8K-0001vF-6O&i=57e1b682&c=66TJ9fcjLeCba-aAEY6Mf3OBm4rNcFO_qCuxcwFP0VbFiq2J2wLrM2j_sU-y4aAKOvFLFslOvziadpDnyOb-hwJPRMmOm6V_oGr0mYtR0saoWckwpvRm8iLaOh0ozVI2ul-96csBRS9_WvbDOCzeLr-dslH8N0Qu-p64sVdOVzAsRq5IDjoTqG7FndZgVadI9AtQxlhO_uy8J0gGE4j-1LZIc4i8zgcZFKcBeXs9Jh5o3pqppfGvJIR_tVBYxgtD
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1izI8K-0001vF-6O&i=57e1b682&c=l0GfSmQBUL8fZ4ERqKsdoFFP8kmkc0NSUoMASAwl4BCu6ZUDybKnxcbxkoXBH6oElv984r4V4hy4cuidGfE75Ap6ExA_nmI4UGRXKA6jdB1ggaNwTXURkpCce6A74YF5rllPh5ouR3-Sdwse2BDesLIRssLkg43-KGuPhU9NVY_U_EBNPRgUzDJeM0M47paK5Dq7wpxS3-BWYhGBO4NsppsAK3jg1_ZnPpubK9sr6waSFYnY8bOISYEtdUU5DMkG
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1izI8K-0001vF-6O&i=57e1b682&c=ittDAS7i1drbsaNhBrnNAeSOnB3IVRsVajyQwOvN4uw7ky6AdRLfmSClvC7-WEkOk9IzsER-VGNVxJB6lKmcBQbKheuTDTj5r3fSeynBda7J61CESNVQoFJ9Po3KPDBdTkTiBa_RfG6FerLlLNPPnXUjgqXRI0_GNkJxtz4uWSotrpMpbpGXYvyaTBLpa1_gLFLJH6eKI8UtZ_KO_5fPafwbuqHEmQj4j8k-bejSQ_JmGbqgtOPtM0Kyj9k4PDpRFGSq05A-x3GDvrf2V1lbJVp3HpUqQD2KnPCVp7nhWjc6FMQCOb50yz-uT6Zm6C17QraRTsuqAomzyi7hqrrQ10eZum_ulfuwTy4eHVDD7dtPS1Xjlxz13CDuo4gge3CAvhqbptmLnzXX05L_sYnVo8y3L0ZvtiBPkGG-R29slqM
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Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3

Tiltak på eiendommen

Kommune

Fauske
Gnr.

57
Bnr.

3
Adresse

Tjeldnesveien 8, 8215 VALNESFJORD
Eier/fester

Kato Kenneth Bringsli

Det varsles herved om

Søknadstype

søknad i ett trinn

Tiltakstype

Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål Tilbygg med samlet areal større enn 50 m² Fasadeendring Riving av
tilbygg inntil 50 m²

Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

111 Enebolig
Formål

bolig garasje

Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon: Det søkes dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser ang. utnyttelse av
eiendommen.
Reguleringsplanen fastslår at tillatt utnyttelse på tomten er 20%-BYA. Etter utført tiltak vil tomten ha en utnyttelse
på 20,65%-BYA.
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden er tiltakshavers behov for bolig og parkering/lagerplass med garasje og
uthus. Overskridelsen er på 7,5m². Dette må ansees som en marginal overskridelse og bør derfor kunne
godkjennes uten at reguleringsplan settes vesentlig til side. Overskridelser i så liten skala vil heller ikke føre til at
tomten virker overutnyttet eller være til stor ulempe for naboer.

Arealdisponering

Planstatus mv.
Gjeldende plan

Reguleringsplan
Navn på plan

Reguleringsplan for Strømsnes

Nabovarselet gjelder

Det søkes om tillatelse i ett trinn for tilbygg på eksisterende bolig på eiendom 57/3 i Fauske Kommune.
Eksisterende bolig er planlagt utvidet med 10,3 x 5,8 meter i nordøstlig retning. I tillegg til tilbygg planlegges en ny
veranda på fasade sørøst. Tilbygget vil få samme bredde og etasjeantall som eksisterende bolig. På grunn av
forsterkning til torvtak og etterisolering vil ny mønehøyde være omtrent 40cm over eksisterende mønehøyde.
I forbindelse med utvidelsen av boligen planlegges det renovasjon av den eksisterende fasaden, med ending og
bytting av vinduer. Takmateriale planlegges endret til torvtak.
I den nordøstlige delen av tomten planlegges det også en garasje på 6,9x6,9meter.

Takoverbygg mot sørvest på eksisterende uthus planlegges revet.

Se vedlagte byggesøknadstegninger for mer informasjon.

Det søkes unntak fra TEK17 iht §31.2 i TEK17.
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Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Ansvarlig søker
navn

DAKARK AS

Kontaktperson
navn

Nils Jonny Roald
e-postadresse

njr@byggmann.no
Telefon

70189066
Mobiltelefon

70189066

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

Navn

DAKARK AS
Postadresse

Flyplassvegen 22, 6040 VIGRA
e-postadresse

njr@byggmann.no

Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Ansvarlig søker

Dato .

Signatur .

Gjentas med blokkbokstaver
.



Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre

Adresse: Fauske, 57/3,

Kommune: Fauske

Gårdsnr.:
57
 

Bruksnr.:
3
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: JOANNA SKOWRON
 

Adresse: Tjeldnesveien 9, 8215 VALNESFJORD
Gårdsnr.:
57

Bruksnr.:
11

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
Adresse:
Gårdsnr.:
57

Bruksnr.:
41

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Vi har mottatt nabovarsel og 17.januar 2020 hadde vi avholdt et hyggelig møte med Kato Kenneth 
Bringsli og Carina Häggman angående våre bekymringer.

 
Som diskutert med de nye eiere, sender vi også skriftlig innsigelse i den forbindelse.
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Nåværende hus ved Tjeldnesveien 8, skjermer endel utsikt mot Straumen fra vårt hus, men allikevel 
tillater utsikt på begge sider av huset. 

 
Ved å bygge ut huset (på tomten 57/3) i lengde slik at det blir dobbelt så lang og i tillegg sette opp 
garasje mot ytre grense, spares vår utsikt mot nord HELT! 

 
Vi vil ikke lengre se Straumen fra vårt hus mot nord, vinkelen av vår utsikt vil peke rett mot veien og 
butikken.

 
Eiendommen 57/3 har fra før et langt uthus som ligger helt tett mot vår tomtegrensen (absolutt uten 
noen rom langs to vegger som grenser mot vår eiendom). Denne sperrer delvis vår utsikt mot vest.

 

Vi forstår eieres behøv for mer bo- og lagringsareal og i utgangspunktet ønsker ikke å være 
vanskelig. 

 
Den foreslåtte løsningen virker overutnyttet for oss fordi den utnytter tomt totalt på begge ender av 
eiendom 57/3 og sparrer betydelig vår utsikt både fra huset og tomten ellers.

 
Overskridelse av tillatt 20% utnyttelsesgrad på 7,5 m2 av tomten vil være til stor ulempe for oss som 
nærmeste naboer.

 

Vi har i møte 17.01.2020 foreslått derfor å flytte uthuset som hører til 57/3 til ny beliggenhet bak den 
planlagte garasjen. 

 
Uthuset er delvis råttent og omplassering i så tidlig fase er absolutt mulig, spesielt at det ikke 
planlegges noen vinduer mot nor-øst. 

 
Da vil eventuell forlengelse av den planlagte garasjen ikke være til ulemper for dem. Løsningen vil 
frigjøre utsikt i hvertfall i en retning for oss.

 
Vi tror at slik løsning vil også resultere i at utnyttelsesgrad ikke vil overskride 20%.

 

Til stor glede for oss, fikk vi vite at eksisterende uthus planlegges revet og et mindre drivhus 
istedenfor planlegges i framtiden.

 
Vi ønsker at dette skrives i søknaden når den blir endelig klar. 

 
Vi ønsker utbygger og nye eiere til lykke med prosjektet!

 

Med vennlig hilsen
 

Joanna Skowron med familien
 

 
 
SIGNERT AV

JOANNA SKOWRON på vegne av SKOWRON JOANNA 21.01.2020
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Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Filvedlegg:
IMG_1530.JPG
IMG_1257.JPG







Kvittering for nabovarsel

Søker: DAKARK AS

Altinnreferanse: AR353664124

Eiendom/byggested
Adresse: Fauske, 57/3 ,
Kommune: Fauske

Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
57 3 0 0

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet:

Vedleggstype: Filnavn:
Nabovarsel Nabovarsel.pdf
Situasjonsplan 1160-19 - situasjonsplan 20.12.19.pdf
TegningNyFasade 1160-19 - Fasade nordvest og sørvest - 131119.pdf
TegningNyFasade 1160-19 - Fasade sørøst og nordøst - 131119.pdf
TegningNyFasade 1160-19 - Perspektiv1 - 131119.pdf
TegningNyFasade 1160-19 - Perspektiv2 - 131119.pdf
TegningNyFasade 1160-19 - Garasje - BST 11.11.19.pdf
TegningNyttSnitt 1160-19 - Snitt A - 131119.pdf
Folgebrev Vedlegg - nabovarsel - 07012020.pdf

Følgende naboer har fått sending av nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Eier/fester av naboeiendom: JOANNA SKOWRON
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Tjeldnesveien 9, 8215 VALNESFJORD 57 11 0 0

57 41 0 0

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 07.01.2020 09.35.06

Eier/fester av naboeiendom: FAUSKE KOMMUNE
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:

57 31 0 0

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 07.01.2020 09.35.10

Eier/fester av naboeiendom: KB EIENDOMSUTVIKLING ANS
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:

57 39 0 0

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 07.01.2020 09.35.14
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Nils Jonny Roald

Fra: Joanna Skowron <jskowron@online.no>

Sendt: mandag 20. januar 2020 23.58

Til: Nils Jonny Roald

Emne: svar til nabovarsel datert 07.01.2020 Fauske, 57/3

Hei, 

Vi har mottatt nabovarsel og 17.januar 2020 hadde vi avholdt et hyggelig møte med Kato Kenneth Bringsli og Carina Häggman 
angående våre bekymringer. 

Som diskutert med de nye eiere, sender vi også skriftlig innsigelse i den forbindelse. 

 

Nåværende hus ved Tjeldnesveien 8, skjermer endel utsikt mot Straumen fra vårt hus, men allikevel tillater utsikt på begge sider 
av huset.  

Ved å bygge ut huset (på tomten 57/3) i lengde slik at det blir dobbelt så lang og i tillegg sette opp garasje mot ytre grense, spares 
vår utsikt mot nord HELT!  

Vi vil ikke lengre se Straumen fra vårt hus mot nord, vinkelen av vår utsikt vil peke rett mot veien og butikken. 

Eiendommen 57/3 har fra før et langt uthus som ligger helt tett mot vår tomtegrensen (absolutt uten noen rom langs to vegger som 
grenser mot vår eiendom). Denne sperrer delvis vår utsikt mot vest. 

 

Vi forstår eieres behøv for mer bo- og lagringsareal og i utgangspunktet ønsker ikke å være vanskelig.  

Den foreslåtte løsningen virker overutnyttet for oss fordi den utnytter tomt totalt på begge ender av eiendom 57/3 og sparrer 
betydelig vår utsikt både fra huset og tomten ellers.  

Overskridelse av tillatt 20% utnyttelsesgrad på 7,5 m2 av tomten vil være til stor ulempe for oss som nærmeste naboer.  

 

Vi har i møte 17.01.2020 foreslått derfor å flytte uthuset som hører til 57/3 til ny beliggenhet bak den planlagte garasjen.  

Uthuset er delvis råttent og omplassering i så tidlig fase er absolutt mulig, spesielt at det ikke planlegges noen vinduer mot nor-
øst.  

Da vil eventuell forlengelse av den planlagte garasjen ikke være til ulemper for dem. Løsningen vil frigjøre utsikt i hvertfall i en 
retning for oss. 

 Vi tror at slik løsning vil også resultere i at utnyttelsesgrad ikke vil overskride 20%. 

 

Til stor glede for oss, fikk vi vite at eksisterende uthus planlegges revet og et mindre drivhus istedenfor planlegges i framtiden. 

Vi ønsker at dette skrives i søknaden når den blir endelig klar.  

Vi ønsker utbygger og nye eiere til lykke med prosjektet! 
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Med vennlig hilsen 

Joanna Skowron med familien 

  

  



Nabovarsel
Nabovarsel e�er plan- og bygningsloven §21-3.

Du har som nabo re� �l å komme med merknader �l byggeplanene innen 14 dager fra
nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle
merknader, med våre kommentarer �l hver merknad, �l kommunen sammen med
byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på
ny�.

Her skal vi bygge, rive eller endre
 
Adresse: Fauske, 57/3,

Kommune: Fauske
 
Gårdsnr.:
57

Bruksnr.:
3

Festenr.:

0

Seksjonsnr.:
0

Eier: BRINGSLI KATO KENNETH, HÄGGMAN CARINA

Vi varsler herved om
Tiltakstype: Endring av bygg - utvendig - Tilbygg med samlet areal større enn 50 m2

Tiltaksformål: Bolig

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder
Se vedlegg "vedlegg - nabovarsel - 07012020"
 
 

Søknad om dispensasjon

Det søkes om dispensasjon fra:

Arealplaner

Beskrivelse:
Se vedlegg "vedlegg - nabovarsel - 07012020"

Begrunnelse:
Se vedlegg "vedlegg - nabovarsel - 07012020"

Plan(er) som gjelder for eiendommen

Type plan: Reguleringsplan

Navn på plan: Reguleringsplan for Strømsnes

 

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan re�es �l

Kontaktperson: DAKARK AS v Nils Jonny Roald
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E-post: njr@byggmann.no

Telefon: 70189066

Merknader �l byggeplanene sendes �l

Merknader �l byggeplanene kan leveres via Al�nn eller sendes �l søker.
 
Søker: DAKARK AS

Organisasjonsnummer: 976598407

Telefon: 70189066

E-post: njr@byggmann.no

Postadresse: Flyplassvegen 22, 6040 VIGRA
 

Nabovarselet er signert av

NILS JONNY ROALD på vegne av DAKARK AS

De�e dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Al�nn.
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Filvedlegg:
1160-19 - situasjonsplan 20.12.19.pdf
1160-19  - Fasade nordvest og sørvest - 131119.pdf
1160-19  - Fasade sørøst og nordøst - 131119.pdf
1160-19  - Perspektiv1 - 131119.pdf
1160-19  - Perspektiv2 - 131119.pdf
1160-19 - Garasje - BST 11.11.19.pdf
1160-19  - Snitt A - 131119.pdf
Vedlegg - nabovarsel - 07012020.pdf



Erklæring om ansvarsrett fl”.
etter plan- og bygningslovens 523—3

A

Erklæringen gjelder

EiendomIByggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Fauske 57 3 Tjeldnesveien 8. 8215 VALNESFJORD

Foretak

Organisasjonsnummer Navn Adresse

973199730 NOVATEK AS Postboks 615. 8001 BODØ

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon e-postadresse

UIfH.Malin 90559461 90559461 ulf.malin@n0vatek.as

Foretaket har sentral godkjenning for

funksjon fagområde tiltaksklasse

-' Utførelse lnnmåling og utstikking av tiltak 3

Søker Andre 1

' Prosjektering Veg-, utearealer og landskapsutforming 1

fProsjektering Vannforsynings- og avløpsinstallasjoner. 2

3  Prosjektering Oppmålingsteknisk prosjektering 3

Ansvarsområde

Prosjekterende

Ansvarsområde Tiltakskl. Samsvarserklæring foreliggerved

Oppmålingsteknisk prosjektering 1 Igangsetting, Midlenidig brukstillatelse Ferdigatt.

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.

Utførelse

Ansvarsområde Tiltakskl.

lnnmåling og utstikk av tiltak 1

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK1O kap. 10 og 11.

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret  i  henhold
til plan- og bygningsloven jf. SAK10 §12—3.

Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for
respektive del av utførelsen, jf. SAK10 § 12-4

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 192785865 Utskriftstidsdato: 28.01.2020 Side 1 av 2



Erklæring om  ansvarsrett
etter plan- og bygningslovens  §23-3

Ansvarligrforeta/k

Dato 235, m  2620Novatek AS ' '  ' 7  7
Postboks 615.8001 BODØ Q/HW Of. (  ,

Tlf.:75551700 Fax: 75 551701 Signatur LL /  6/ «—
3 , Foretaksreg.: NO 978199730 MVA (l ,

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 192785865 Utskriftstidsdato: 28.01.2020
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Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune

Fauske
Gnr.

57
Bnr.

3
Adresse

Tjeldnesveien 8, 8215 VALNESFJORD

Foretak

Organisasjonsnummer

976598407
Navn

DAKARK AS

Ansvar for prosjektering

Beskrivelse av ansvarsområde

Akritekturprosjektering
Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet

Nei

Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til:
igangsettingstillatelse

Beskrivelse av ansvarsområde

Konstruksjonssikkerhet trekonstruksjoner
Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet

Nei

Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til:
igangsettingstillatelse

Bekreftelser

Vi bekrefter at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til erklæring om ansvarsrett og foretakets
kvalitetssikring.

Vi bekrefter at prosjektering er i samsvar med ytelser i TEK og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse
som viser at forskriftens (TEK) funksjonskrav er oppfylt.

Vi bekrefter at prosjektering er i samsvar med ytelser i TEK og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse
som viser at forskriftens (TEK) funksjonskrav er oppfylt.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre
reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger.

Dato .

Signatur .
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Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune

Fauske
Gnr.

57
Bnr.

3
Adresse

Tjeldnesveien 8, 8215 VALNESFJORD

Foretak

Organisasjonsnummer

976598407
Navn

DAKARK AS
Adresse

Flyplassvegen 22, 6040 VIGRA

Kontaktperson

Nils Jonny Roald
Telefon

70189066
Mobiltelefon

70189066
e-postadresse

njr@byggmann.no

Foretaket har sentral godkjenning for

funksjon fagområde tiltaksklasse

Søker Andre 1

Prosjektering Oppmålingsteknisk prosjektering 1

Prosjektering Konstruksjonssikkerhet 2

Prosjektering Arkitektur 2

Ansvarsområde

Søker
Ansvarsområde

Ansvarlig søker

Ansvarsområdet er dekket av den sentrale godkjenningen.

Prosjekterende
Ansvarsområde

Akritekturprosjektering
Tiltakskl.

1
Samsvarserklæring foreligger ved

Igangsetting, Midlertidig brukstillatelse Ferdigatt.

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.

Ansvarsområde

Konstruksjonssikkerhet trekonstruksjoner
Tiltakskl.

1
Samsvarserklæring foreligger ved

Igangsetting, Midlertidig brukstillatelse Ferdigatt.

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og 11.

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold
til plan- og bygningsloven jf. SAK10 §12-3.
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Ansvarlig foretak

Dato .

Signatur .
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Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune

Fauske
Gnr.

57
Bnr.

3
Adresse

Tjeldnesveien 8, 8215 VALNESFJORD
Dato

_______________
Sign.Ansv.søker

_______________

Beskrivelse fagområde

Prosjektering

Fagområde Beskrivelse av ansvarsområde, hentet fra
søknad/erklæring om ansvarsrett
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Arkitektur Akritekturprosjektering 1 976598407
DAKARK AS

X X X

Konstruksjonssikkerhet Konstruksjonssikkerhet
trekonstruksjoner

1 976598407
DAKARK AS

X X X

Grunnarbeid Grunnarbeid og terrengbehandling 1 922284202
Solvang Bygg og Maskin AS

X X X

Mur og betongarbeid Mur og betongarbeid 1 Selvbygger
Kato Kenneth Bringsli

Innvendig sanitærarbeid Innvendig sanitæranlegg 1 Selvbygger
Kato Kenneth Bringsli

Oppmålingsteknisk
Prosjektering

Oppmålingsteknisk prosjektering 1 973199730
NOVATEK AS

X X X
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Utførelse

Fagområde Ansvarsområde
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Tømrerarbeid Tømrerarbeid og montering av
trekonstruksjoner

1 988682756
HANSEN&SØTORP BYGG AS

X

Innvendig santiæranlegg Innvendig sanitærarbeid 1 Selvbygger
Kato Kenneth Bringsli

X

Grunnarbeid og
terrengbehandling

Grunnarbeid og terrengbehandling 1 922284202
Solvang Bygg og Maskin AS

X

mur og betongarbeid Mur og betongarbeid 1 Selvbygger
Kato Kenneth Bringsli

X

Innmåling og utstikk av tiltak Innmåling og utstikk av tiltak 1 973199730
NOVATEK AS

X





Plan- og bygningsloven  §  23-1, SAK‘IO kapittel 12 Bvccsøk

Samsvarserklæring "Fl.

!
Erklæringen gjelder

EiendomIByggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Fauske 57  3  Tjeldnesveien 8, 8215 VALNESFJORD

Foretak

Organisasjonsnummer Navn

973199730 NOVATEK AS

Ansvar for  prosjektering

Beskrivelse av ansvarsområde Arbeidet innen ansvarsromrädet er avsluttet

Oppmålingsteknisk prosjektering Nei

, Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til:
% igangsettingstillatelse

Bekreftelser

Vi bekrefter at kvalitetssikring er utført og dokumentert  i  henhold til erklæring om ansvarsrett og foretakets
kvalitetssikring.

Vi bekrefter at prosjektering er i samsvar med ytelser  i  TEK og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse
som viser at forskriftens (TEK) funksjonskrav er oppfylt.

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner  i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre
reaksjoner dersom det er  gitt  uriktige opplysninger.

:;u (5/  /
l '  (  v'\ C} HM

Dato «' > . /  — 2.6» [  /,
' x  .1  , 7 1/

f, fn // //  /,","

i " ,, H /Y  (' .f' 'Signatur w/ VV , ( V ,,,,, x
V

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøl: 192785865 Utskriftstidsdato: 28.01.2020 Side 1 av 1



Samsvarserklæring 
Plan- O(l bygnlnoslovon § 2:·l-1, SAK 10 køplllol 12 

Erklærlngen gjelder 

Elondom/Byggoated 

Kommuno Gnr. Bnr. Adrouøo 

Fauske 57 3 Tjeldnesvelen 8, 8215 VALNESFJORD 

Foretak 

Orgonlsoojononummor 

922284202 
Novn 

Solvang Bygg og Maskin AS 

Ansvar for prosjektering 

Beskrlvelso av ansvaraområdo Arbeidet innan ansvarørområdet er avslutte! 

Grunnarbeid og terrengbehandling Nei 

Det er Ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til : 
igangsettingstillatelse 

Bekreftelser 

Vi bekretter at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til erklæring om ansvarsrett og foretakets 
kvalitetssikring . 

Vi bekretter at prosjektering er i samsvar med yteiser i TEK og preaksepterte yteiser (VTEK) eller ved analyse 
som viser at forskrittens (TEK) funksjonskrav er oppfylt. 

Erklærlng og signering 

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre 
reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. 

Dato ~/4-(~lc)dl~ 2 er l l - :J 0 

-r J - t c 
Signatur l (1:,( 711 

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: 192785865 Utskrittstidsdato: 28.01.2020 Side 1 av 1 



Erklæring om ansvarsrett 
etter plan- og bygningslovens §23-3 

Ertdæringen gjelder 

Eiendom!Byggested 

Kommune Gnr. Bnr. Adresse 

Fauske 57 3 Tjeldnesveien 8, 8215 VALNESFJORD 

Foretak 

Organisasjonsnummer Navn Adresse 

922284202 Solvang Bygg og Maskin AS Kosmovassveien 64, 8215 VALNESFJORD 

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon &-postadresse 

Trond-Erik Solvang 97161970 97161970 solvangbm@outlok.com 

Ansvarsområde 

Prosjekterende 

Ansvarsområde Tiltaksld. Samsvarserklæring foreligger ved 

Grunnarbeid og terrengbehandling 1 Igangsetting, Midlertidig brukstillatelse Ferdigatt. 

Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning. 

Utføreise 

Ansvarsområde Tiltakskl. 

Grunnarbeid og terrengbehandling 

Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning. 

Erklæring og signering 

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre 
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. 

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og 11 . 

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalltetssikret i henhold 
til plan- og bygningsloven jf. SAK10 §12-3. 

Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet Ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for 
respektive del av utføreisen, jf. SAK10 § 12-4 

Ansvarlig foretak 

Dato Vo l~jjcrtA 9,q /; -J o 

s;g,atur -fn,f\A- { SrJ7 

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: 192785865 Utskriftstidsdato: 28.01.2020 Side l m, , 
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Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune

Fauske
Gnr.

57
Bnr.

3
Adresse

Tjeldnesveien 8, 8215 VALNESFJORD

Boligspesifikasjon

Etasje-
kode

Løpenr.

Bruks-
areal

rom Kjøkken-
kode

bad WC

ko
de Navn nr. Bok-

stav
Gnr. Bnr. Feste-

nr.
Sek-

sjonsnr
.

Bolignummer Tilhørende adresse Tilhørende eiendom

H 1 1 237,50 9 kjøkken 1 1 57 3
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Dakark AS 
 

 
T +47 70 18 90 60 

Flyplassveien 22 E prosjektering@dakark.no 
6040 Vigra Org. nr. 976598407 

 

Side 1 av 2 

 
 
 
Fauske Kommune v/byggesak 
Torggata 21 
 
8200  Fauske 
 
 
                       Vigra, 05.02.2020 
   
 
 

Følgeskriv i forbindelse med søknad om tillatelse i ett trinn. 
Det søkes tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende bolig på eiendom 57/3 i Fauske 
kommune etter vedlagte tegninger. Det eksisterende huset er planlagt utvidet med 10,3x5,8 
meter mot nordøst, samt ny veranda i fasade sørøst. Det planlegges også ny garasje i den 
nordøstlige delen av tomten. 
 
Det eksisterende bygget står registrert i kommunens kartdatabase som SEFRAK minne, men 
i følge kunde er huset oppført i 1898. 
 
I forbindelse med tilbygget planlegges det å bytte ut utvendig kledning og vinduer, ettersom 
dette er av eldre dato og trenger utskiftning. Det vil også bli utført innvendige utbedringer på 
veggkonstruksjon og takkonstruksjon i forbindelse med tilbygget.  
 
Det søkes unntak fra teknisk forskrift for eksisterende byggverk, §31-2. 
Tilbygget skal tilpasses det eksisterende bygget. Det eksisterende bygget har trinn opp til 
hovedinngangspartiet, som fremdeles skal ha denne funksjonen. Trinnfri adkomst til bygget 
blir derfor ikke ivaretatt. Det er imidlertid mulighet for senere å bygge en rampe til 
inngangspartiet dersom dette skulle være nødvendig. Planløsning i 1.etasje er relativ åpen 
og tilfredsstiller i stor grad dagens krav til tilgjengelig boenhet. Balkongdør i denne etasjen får 
imidlertid heller ikke trinnfri adkomst ettersom det ikke er planlagt noen terrasse på utsiden 
av denne. Trappen opp til 2.etasje er ikke i henhold til dagens krav om trapper.  
 
I forbindelse med tilbygget vil yttervegger i eksisterende bolig bli etterisolert, samt taket vil 
forsterket og isolert. Yttervegger, tak og vinduer vil holde minstekrav til u-verdi. Gulvet i 
eksisterende bolig vil ikke bli endret og vil ikke holde dagens krav. Det er heller ikke planlagt 
balansert ventilasjon i byttet. Det planlegges naturlig ventilasjon i form av ventiler på vegg og 
vindu.  
 
Utbedring av eksisterende bolig for å imøtekomme dagens krav fullstendig under kapittel 12 
og 14 i TEK vil fremstå som urimelig i forhold til kostnader og nytte.  
 
Svar på nabokommentar. 
Tiltaket ble nabovarslet via altinn 07.01.20. Vi har mottatt en kommentar til tiltaket. 
Kommentaren ble sendt av eier av 57/11, Johanna Skowron. Hun uttrykker bekymring for 
utsikten sin mot Straumen vil bli i stor grad tildekt av den planlagte utbyggelsen av tomten. 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dakark AS T +47 70 18 90 60
Flyplassveien 22 E prosjektering@dakark.no
6040 Vigra Org. nr. 976598407

Side 2av 2

Etter mottatt nabomerknad fra Skowron endres tiltaket slik utnyttingsgraden til tomten
kommer under den tillatte grensen på 20%-BYA. Den nabovarslede dispensasjonen
omsøkes derfor ikke.

Uthuset på tomten som naboen nevner i kommentaren sin vil bestå inntil videre.
Takoverbygget mot Straumen fjernes som en del av byttesøknaden. Dette utgjør 9m² i BYA.

Tiltakshaver opplyser om at hovedinntak for strøm i dag går i luftlinje, dette skal nå legges i
bakken.

Med vennlig hilsen
Dakark AS

__________________________________________________________________________________________

Nils Jonny Roald
Ansvarlig søker

E njr@byggmann.no
T 70189066
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Tomteareal: 1 152 m2

Kotehøyde ferdig gulv: lik eksisterende
BYA: 1 48,2 m2 + 30,24 m2 + 50 m2 = 228,44 m2

%-BYA: 228,44 m2 / 11 52 m2 * 1 00% = 1 9,8 %

Eksisterende

RevA 1 2.12.1 9 EA - Endret plassering av garasje
RevB 27.01 .20 - NJR - Endret balkong og utnyttingsgrad



Nabovarsel
Nabovarsel e�er plan- og bygningsloven §21-3.

Du har som nabo re� �l å komme med merknader �l byggeplanene innen 14 dager fra
nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle
merknader, med våre kommentarer �l hver merknad, �l kommunen sammen med
byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på
ny�.

Her skal vi bygge, rive eller endre
 
Adresse: Fauske, 57/3,

Kommune: Fauske
 
Gårdsnr.:
57

Bruksnr.:
3

Festenr.:

0

Seksjonsnr.:
0

Eier: BRINGSLI KATO KENNETH, HÄGGMAN CARINA

Vi varsler herved om
Tiltakstype: Endring av bygg - utvendig - Tilbygg med samlet areal større enn 50 m2

Tiltaksformål: Bolig

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder
Se vedlegg "vedlegg - nabovarsel - 07012020"
 
 

Søknad om dispensasjon

Det søkes om dispensasjon fra:

Arealplaner

Beskrivelse:
Se vedlegg "vedlegg - nabovarsel - 07012020"

Begrunnelse:
Se vedlegg "vedlegg - nabovarsel - 07012020"

Plan(er) som gjelder for eiendommen

Type plan: Reguleringsplan

Navn på plan: Reguleringsplan for Strømsnes

 

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan re�es �l

Kontaktperson: DAKARK AS v Nils Jonny Roald
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E-post: njr@byggmann.no

Telefon: 70189066

Merknader �l byggeplanene sendes �l

Merknader �l byggeplanene kan leveres via Al�nn eller sendes �l søker.
 
Søker: DAKARK AS

Organisasjonsnummer: 976598407

Telefon: 70189066

E-post: njr@byggmann.no

Postadresse: Flyplassvegen 22, 6040 VIGRA
 

Nabovarselet er signert av

NILS JONNY ROALD på vegne av DAKARK AS

De�e dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Al�nn.
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Filvedlegg:
1160-19 - situasjonsplan 20.12.19.pdf
1160-19  - Fasade nordvest og sørvest - 131119.pdf
1160-19  - Fasade sørøst og nordøst - 131119.pdf
1160-19  - Perspektiv1 - 131119.pdf
1160-19  - Perspektiv2 - 131119.pdf
1160-19 - Garasje - BST 11.11.19.pdf
1160-19  - Snitt A - 131119.pdf
Vedlegg - nabovarsel - 07012020.pdf
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/11738     
 Arkiv sakID.: 20/1632 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
099/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
Bjørnar A. Pettersen og Lisbeth Bernhardsen - Dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark- Frakting av materialer og lignende i forbindelse med 
tilbygg til hytte 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 og under 
forutsetning av at byggetillatelse innvilges, gis Bjørnar Pettersen/Lisbeth Bernhardsen tillatelse til 
transport av materialer og utstyr med traktor fra E6 til hytte ved Vallvatn, gnr 107/38. Tillatelsen 
gjelder kun etter eksisterende/opparbeidet skogsvei og på sti, ca 300 m, og ikke helt fram til hytta. 
Trase ihht vedlagte kartutsnitt, blå og gul linje på kart. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 5 turer/retur.  Det skal føres kjørebok.  
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. september 2020 – 31. august 2021. 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det 

medfører å utbedre skaden 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske kommune 

uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

naturmiljø og mennesker 
 

 
Vedlegg: 
16.07.2020 Bjørnar A. Pettersen og Lisbeth Bernhardsen - Søknad om dispensasjon for 

bruk av motorkjøretøy i utmark i forbindelse med påbygg av hytte 
1448252 

21.08.2020 Traktorvei og sti til 107_38 - Stemmarka 25 1450404 

16.07.2020 Kart 1448254 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Bjørnar Pettersen/Lisbeth Bernhardsen om dispensasjon for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark til frakting av materialer og utstyr i forbindelse med tilbygg til hytte. 
 
Saksopplysninger: 
Dette gjelder transport på barmark og må behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag. 
Denne paragrafen skal brukes dersom søker kan påvise et spesielt behov for transport og transporten 
må ikke være turkjøring, eller kunne løses på annen måte.  
 



Det søkes om transport fra rasteplass ved E6 og etter traktorvei/sti som blir benyttet når det taes ut 
skog i området, jfr vedlagte kartutsnitt/beskrivelse av trase. 
 
Hytta ligger ved Vallvatnet, Stemmarka 25, gnr 107/38. Hytta ligger utenfor naturreservatet. Avstanden 
fra E6 til hytta i luftlinje er ca 350 m. Trase til traktorveien er også ca 350 m, men stopper ca 100 m fra  
hytta. Traseen til hytta beskrives som 80 m (blå linje på kart) kjørbar vei for bil, ca 200 m (gul linje) som 
gangsti som kan kjøres med traktor og siste del (rød linje) er meget kuppert og må skje med atv. 
 
Det er søkt byggetillatelse.  Den blir behandlet i dette møtet, se annen sak.  
 
I hht § 3, bokstav d) i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i  utmark og på islagte vassdrag kan transport 
av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse skje på vinterføre med 
motorkjøretøy.   
 
Søker oppgir at det er vanskelig å benytte snøskuter da det er ulent fra E6 og ned til traseen. Det er 
mulig å kjøre snøskuter fra andre siden av vannet, men da må en kjøre gjennom naturreservatet.  Det 
må da søkes dispensasjon til dette fra Fylkesmannen i Nordland i tillegg til kommunen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder kjøring på barmark. 
 
Tidligere har Planutvalget (2012) gitt tillatelse til transport med atv med henger for frakting av material.  
Det er også gitt avslag i en liknende sak og det ble henvist til å bruke motorkjøretøy på vinterføre. 
 
I denne saken er det søkt om transport på eksisterende/opparbeidet skogsvei og gangsti som tidligere er 
kjørt med traktor (ved).  Kjøringen vil dermed ikke medføre store terrengskader. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte ferdsel skal på eksisterende, opparbeidet 
skogsvei og på bred.  Terrengskader vurderes som små. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget. 
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og lite omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Ferdselen skal foregå på en eksisterende, opparbeidet skogsvei 
og på en sti, så fare for terrengskader er små. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved reparasjon av 
eventuelle terrengskader. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Vurdering i hht § 6 i nasjonal forskriften: 



Søker påviser et særskilt behov for transport. Tiltaket er ikke å betrakte som turkjøring. Tiltaket kan 
vanskelig løses på annen måte. 
  
Etter ei totalvurdering innstiller Rådmannen på at dispensasjon innvilges med inntil 5 turer. Det settes 
vilkår i dispensasjonen som søker må oppfylle.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske kommune

8200 Fauske

Sørfold, 22. mai 2020

Søknad om motorferdsel  i  utmark tilknyttet påbygg av hytte — 107/38, Stemmarka 25.

Iforbindelse med planer om påbygg av hytte, Gnr/Bnr 107/38, Stemmarka 25, Fauske, søker vi med

dette om tillatelse til motorferdsel i utmark for frakt av materialer og utstyr.

Tidligere har vi vurdert at det var behov for gravemaskin, men i vår nye søknad med endringer av

påbygg ift. tidligere søknad, vil dette behovet ikke være tilstede.

Det vil likevel være behov for frakt mellom E6 og hytte, langs allerede opparbeidet traktorvei brukt til

uttak av skog for grunneier  —  Per Bernhardsen.

Tillatelse fra grunneier og skissert traktorvei er vedlagt søknaden.

Vi søker derfor om tillatelse i tidsbegrenset periode mens påbygg av hytte pågår og som avsluttes når

ferdigattest for påbygg foreligger  —  eller den periode kommunen fastsetter for å kunne utføre arbeid

med planlagt påbygg.

Mvh

Bjørnar A. Pettersen

Lisbeth Bernhardsen

Skogveien 2, 8226 STRAUMEN



Starten på traktorvei ved E6



De første 80 meter av traséen er såpass kjørt med traktor at en vanlig bil kan 

komme seg for evt. avlevering av material for lagring her. 



- Blå del er såpass bearbeidet av traktor at den kan kjøres med vanlig bil. 

 

- Gul del er gangsti, men fremkommelig for traktor langs der grunneier har kjørt for 

skoging. 

Grunneier har fjernet en god del av skogen rett til venstre for gul trasé, så bildet er litt 

annerledes i dag. 

- Rød del er kun mulig med 6-hjuling for frakt av de tyngste elementene (store vinduer, 

vedovn o.l.), men må skje forsiktig da det er bratt/kupert.  

Resten av materialene kan bæres for hånd den røde delen av traséen. 
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Avstand til vei (E6) ca. 300 meter.



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/11739     
 Arkiv sakID.: 20/1702 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
100/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
Byggmakker Gunvald Johansen Fauske - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Transport av material til hytter. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag avslås 
søknaden fra Byggmakker Gunvald Johansen Fauske om dispensasjon for bruk av snøskuter til 
transport av byggemateriale helt fram til hytter i Sulitjelmaområdet. 
 
Begrunnelse for avslaget er at det er leiekjøringsordning med 8 løyver i området som kan benyttes 
til transport av materialer, hytteeiere har egne dispensasjoner for transport, samt at å innvilge en 
slik søknad, vil skape presedens for behandlingen av liknende søknader. 
 

 
Vedlegg: 
06.08.2020 Byggmakker Gunvald Johansen Fauske - Søknad om dispensasjon for bruk 

av motorkjøretøy i utmark 
1449110 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra Byggmakker Gunvald Johansen Fauske (BM) 
til transport av byggevarer helt fram til hytter i Sulitjelmafjellet. 
 
Saksopplysninger: 
Søknaden må behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
da dette ikke er hjemlet direkte i lov/forskrift.  Søker må da tilkjennegi et behov for transport som ikke 
er turkjøring eller kan løses på annen måte. 
 
Det søkes om å bruke 2 snøskutere til levering av byggevarer som bedriften selger.  De ønsker å kunne 
tilby kundene sine en forutsigbar og trygg levering av byggevarer helt fram til hyttene.  Søker hevder at 
leiekjøringen i Sulitjelma ikke fungerer som et alternativ til slik transport. 
 
Det søkes om transport i hele hytteområdet i Sulitjelma. 
 
Det er pr i dag 8 leiekjøringsløyver i Sulitjelma. Sulitjelma Turistsenter er tildelt alle 8 løyvene. 
Transport som omsøkt er en type transport som en leiekjøringsordning skal kunne ivareta. 
 
Det er i tillegg mange hytteeiere i området som innehar dispensasjon for transport til egen hytte.  
Transport av materialer kan utføres på en slik dispensasjon. 
 
De med byggetillatelse fra Fauske kommune, har i hht § 3 , bokstav d) i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag hjemmel til å benytte motorkjøretøy på vinterføre for 
transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse. 



 
Stortinget vedtok den 5. mai i år endringer i ovennevnte forskrift - fjernet 2,5 km-grensen som krav for å 
få innvilget dispensasjon for transport mellom vei og hytte -  slik at alle som har hytte i et hytteområde 
kan søke og få innvilget dispensasjon til transport til egen hytte, uansett hvor langt det er mellom hytte 
og nærmeste brøyta vei. Denne endringen trer i kraft 1. oktober 2020. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Som nevnte ovenfor er det mange muligheter for å få fraktet materialer fram til hytter i hytteområdet i 
Sulitjelma.  Det kan benyttes leiekjøring, hytteeiere har egen dispensasjon for frakting av bagasje og 
utstyr til hytte og kan ta med materialer som de har kjøpt. 
I tillegg har alle med byggetillatelse hjemmel i selve forskriften for transport av byggematerialer og 
annet utstyr. 
 
På grunn av at det er så mange muligheter for å få fraktet byggematerialer o.l. til hytter er det ikke 
behov for å innvilge dispensasjon til dem som selger byggematerialer.   
 
Å gi en dispensasjon til BM vil skape presedens for liknende saker. 
 
Vurdering etter § 6: 
Søker har behov for transport som ikke er turkjøring.  Transportbehovet kan løses på flere andre måter, 
slik som nevnt ovenfor. 
 
På bakgrunn av dette innstiller Rådmannen på at søknaden avslås. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske Kommune
PLAN OG UTVIKLING
Postboks 93, 8201 Fauske

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK

Navn og adresse

Tlf.

Tidsrom for dispensasjon

Hel sesong Særskilt tidsrom (dato start/slutt) Flerårig (maks 5 år)

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader

Løyvekjøring § 5a Oppgi område
Funksjonshemmede § 5b
Bagasje og utstyr til egen hytte § 5c
Utmarksnæring for fastboende § 5d
Transport av ved § 5e
Særskilt behov (unntaksparagrafen) § 6

Krav til legeerklæring. Se * på neste side.

Gjelder egen hytte + nær familie
Utleiehytter og lignende
Hogsttillatelse avgrunneier
Spes. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv formålet for bruk i henhold til anførte §

Navn på hytteeier, gnr/bnr evt. fnr

Beskrivelse av trasé. Legg ved kart.

Sted/dato Underskrift

postmottak@fauske.kommune.no

E-post



FORSKRIFTENES § 5 

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter/motorkjøretøy for 

§ 5a fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg 
transport mellom bilvei og hytte 
tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
transport av ved 

+ 
+ 
+ 
+ transport etter dispensasjon i medhold til forskriftenes § 6 

§ 5b funksjonshemmede 

§ 5c eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg, når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter
bokstav a 

§ 5d kjøring i utmarksnæring for fastboende 

§ 5e transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3g 

Kommunestyrets myndighet etter denne paragrafen kan delegeres til et folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann. 

FORSKRIFTENES § 6 

I unntakstilfeller, kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad, gi tillatelse til kjøring utover §§2, 3,4 og 5 dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. 
Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold 
til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

Søknaden sendes til: 

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske

postmottak@fauske.kommune.no

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert. 

* NB! Legeerklæring må inneholde:

- Har søker en kronisk sykdom
- Er sykdom relatert til alder
- Si noe om søkerens evne til å gå på ski

postmottak@fauske.kommune.no
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Sak nr.   Dato 
101/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
Marit Karlson - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - boring etter 
vann 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 

innvilges Marit Karlson, Sulitjelma,  dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur fra 
Balvassveien til egen hytte, gnr 119/1/180, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 

Det settes følgende vilkår: 
· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Balvassveien til hytte, gnr 119/1/180, beliggende 

ca 250 m i luftlinje fra veien, traselengde er ca 350 m 
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. september – 31. desember 2020 
· Transporten skal skje så skånsomt som mulig for terrenget 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke skader 

terrenget 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse 

· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske kommune 
uvedkommende  

· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

            naturmiljø og mennesker 
 

 
Vedlegg: 
17.08.2020 Marit Karlson - Søknad om  dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 1449755 

17.08.2020 Kart 1449756 

31.08.2020 Karlson, gnr 119-1-180 1450084 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Marit Karlson, Sulitjelma, om kjøring t/r med borevogn fra 
Balvassveien til egen hytte, gnr 119/1/180,  beliggende ca 250 m i luftlinje fra veien,jfr. vedlagte 
kartutsnitt.  
 
Saksopplysninger: 
Framkjøring av borerigg i forbindelse med boring etter vann må behandles etter § 6 i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  
 
Det søkes her om kjøring på barmark, ca 350 m etter samme trase som ble brukt ifbm innlegging av 



strøm på hytta. 
   
En borevogn går på belter og kan sammenlignes med en minigraver. Det skal kjøres fra Balvassveien og 
fram til hytta, jfr vedlagt kart over trase. 
  
Plan- og utviklingsutvalget (PLUT) har tidligere gitt dispensasjon for framkjøring av borerigg i forbindelse 
med vannboring, da ble det stilt krav om kjøring på frossen/snødekt mark. 
 
PLUT har tidligere innvilget bruk av minigraver til bl a graving av hyttetomt og brønn, samt graving av 
strømgrøft, mens det f eks er gitt avslag for transport av byggematerialer med motorkjøretøy på 
barmark.  
 
Statskog SF gir grunneiers tillatelse til belting av borevogn over gnr. 119, bnr. 1 fra veien fram til gnr. 
119, bnr. 1, fnr. 180, på følgende vilkår: 
 

· transporten skal skje så skånsomt for terreng som mulig, og det skal brukes duk/matter e.l 
· ved terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det medfører å utbedre 

skadene 
· eventuelle skader og ulemper på tredjeperson er Statskog uvedkommende 
· nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker 
· all boring skal skje innenfor festetomten 

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder kjøring på barmark. 
  
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte ferdsel skal skje i trase  hvor det det 
tidligere er gravd ned strømkabel.  
Det kan settes krav om at det legges plater/gummimatter foran når det kjøres, slik at det ikke setter 
spor i terrenget, eller at det kjøres på frossen mark.  
Transporten må foregå meget varsomt.  
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget.  
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Ferdselen skal foregå etter en trase hvpr det tidligere er gravd 
ned strømkabel,  samt at det skal legges plate/gummimatte der det skal kjøres i terrenget.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved eventuell opprydding.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken.  



 
Vurdering i hht § 6 i forskriften:  
Søker påviser et særskilt behov for transport. Tiltaket er ikke å betrakte som turkjøring. Tiltaket kan 
vanskelig løses på annen måte.  
 
Rådmannen innstiller på at dispensasjon innvilges og det settes vilkår for ferdselen. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Postboks  93, 8201  Fauske

postmolluldagfauskukommunc no

SØKNAD  OM  DISPENSASJON  FOR  BRUK  AV  MOTORKJØRETØY  I  UTMARK

Navn  og adresse

Marit Karlson
Simonsborgbakken8

230 Sulitjelma

Tlf. E-post

94375206 marit.karlson@signalbox.no

Tidsrom  for  dispensasjon

E'Hel sesong Særskilt  tidsrom (dato  start/slutt) 10/9 -31/10 2020 Flerårig (maks 5 ér)l:l

Formål Jfr.  forskriftene  Evt.  merknader

Løyvekjøring §  Sa Oppgi  område

Funksjonshemmede § Sb Krav  til legeerklæring. Se  *  på neste side.

Bagasje og utstyr  til egen hytte §  5c Gjelder egen  hytte  +  nær familie

Utmarksnæring for fastboende §  5d Utleiehytter  og lignende

Transport av ved §  Se Hogsttillatelse av  grunneier

v  Særskilt behov  (unntaksparagrafcn) § 6 Spes. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv formålet for  bruk i  henhold til anførte §
Søknaden gjelder en tur/retur med borerigg i  forbindelse med boring etter vann på min hytte.

Navn  på hytteeier, gnr/bnr  evt. fnr
Marit Karlson

nr 1 19/1/180

Beskrivelse av  trasé.  Legg ved  kart.
Kjøring vil starte ved parkeringsplass på ballvannsvegen. Kjøring vil stort sett foregå etter samme
rase som ble benyttet da strømkabel ble ført opp til  hytta.

Sted/dato Underskrift
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/11928     
 Arkiv sakID.: 20/1774 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
102/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
Morten Johan Haugen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 
Brattåsvika 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 og under 
forutsetning av at byggetillatelse innvilges, gis følgende tillatelse: 
 
Morten Johan Haugen, Bodø, innvilges dispensasjon for transport av verktøy og utstyr med bil i 
forbindelse med nytt tilbygg til hytte i Brattåsvika, gnr. 76/191,  
fra parkeringsplassen v/RV 80 og fram til hytta, ca 200 m fra 

parkeringsplassen, med totalt 2 turer/retur. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
 
Transporten må skje i tidsrommet 9. september til 31. oktober 2020. 

Grunneiers tillatelse må innhentes av søker.  
 
Vedlegg: 
18.08.2020 Søknad om kjøretilllatelse 1449870 

31.08.2020 Gnr 76-191 1450295 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Morten Johan Haugen, Bodø, om dispensasjon for bruk av bil i 
utmark i forbindelse med tilbygg til hytte i Brattåsvika. 
 
Saksopplysninger: 
All kjøring på barmark som ikke er hjemlet direkte i lov eller forskrift, må behandles etter § 6 i forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  
I hht til denne paragraf i forskriften må søker påvise et særlig behov for transport som ikke knytter seg 
til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet 
vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til å redusere motorferdselen til et minimum.  
 
Ihht reguleringsbestemmelsene for Brattåsvika er veiene som er tegnet inn i området angitt som 
gangveier og det må dermed søkes dispensasjon for kjøring til hytter, selv om veiene i hyttefeltet er av 
høy standard.  
  
Det er søkt byggetillatelse.  Den er pr dd ikke behandlet av kommunen. 
 
Ferdselen det søkes om er kjøring til og fra hytte, gnr 76/191, med bil for snekkeren som skal utføre 
oppdraget. Det gjelder transport av verktøy og utstyr, 1 tur/retur hver dag i tidsrommet 28. september 
til 9. oktober 2020. 
Snekkeren oppgir at verktøy ikke kan legges igjen på hytta pga bruk på andre prosjekter. 



Det er ikke oppgitt hvordan materialer til byggingen skal fraktes til hytta. 
 
I sak 073/20 i Planutvalget ble det innvilget inntil 5 turer for frakting av material for bygging av ei trapp i 
samme område/på samme vei. 
 
Avstand fra parkeringsplassen v/RV80 til hytta i luftlinje er ca 190 m, trase for kjøring til hytta er i 
overkant av 250 m. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Dersom Fauske kommune innvilger dispensasjon i foreliggende sak, vil det kunne skape presedens for 
liknende saker. Det kan være uheldig å gi tillatelse til frakting av materialer o.l. med bil/traktor på 
barmark (sti/gangvei ihht reguleringsplan) i hytteområder, da dette kan gi terrengskader som det tar 
lang tid å reparere.  
Det er tidligere i 3 saker gitt dispensasjon for frakting av materialer til forskjellige vedlikeholdsoppdrag i 
dette området. Dette gjelder kun frakting av materialer og ikke kjøring i forbindelse med selve 
snekkeroppdraget. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Det tar lang tid før sporene er borte selv om det er 
glattet til og ryddet opp. I denne saken skal det kjøres på opparbeidet vei og det vil ikke gi 
terrengskader.  
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at slike tiltak kan sette spor i terrenget, 
men omsøkte transport skal foregå på opparbeidet vei og dermed vil det ikke bli skader på terrenget.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Transporten skal foregå på vei, så eventuelle terrengskader vil 
være minimale.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved opprydding.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Frakting av byggematerialer med motorkjøretøy bør helst skje på vinterføre.  
 
Vurdering i hht § 6 i nasjonal forskriften:  
Omsøkte tiltak er ikke å betrakte som turkjøring og kan vanskelig løses på annen måte. 
  
Rådmannen vurderer det slik at dispensasjon fra parkeringsplass og fram til hytta kan innvilges med 
inntil 2 turer/retur med bil for frakting av verktøy og utstyr til hytta ved begynnelsen av arbeidet og 
retur når arbeidet er ferdig. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Morten Johan Haugen <Morten.Johan.Haugen@bodo.kommune.no> 
Sendt: fredag 14. august 2020 11.35 
Til: Postmottak 
Emne: Søknad om kjøretilllatelse 
 
I forbindelse med planlagt tilbygg på hytte i Brattåsvika hyttefelt Valnesfjord, adresse Brattåsvika 7, 
gnr. 76 – bnr. 191, søker jeg herved om daglig kjøretillatelse for snekker til hytta. Byggesaken 
(forenklet søknad) er tidligere sendt inn til Fauske kommune for behandling. Under forutsetning av at 
denne byggesøknaden blir godkjent, søker jeg derfor om kjøretillatelse for perioden 21. september til 
11. oktober. Formålet med kjøringen er snekkers behov for transport av verktøy og redskap. Det er 
snakk om kjøring til hytta om morgenen og retur på ettermiddagen. 
Andre opplysninger: 
Adkomsten skjer fra parkeringsplass og ned til hytta, ca. 200 meter.  
Snekker Børge Os, Valnesfjord, mob.nr. 908 85886. 
Kjøretøy Transporter, reg.nr. BT 62030. 
 
Håper at dette er nok opplysninger. Om det skulle være behov for mer informasjon, håper jeg dere 
tar kontakt. 
 
Mvh Morten Haugen 
Trettliveien 44 
8011 Bodø  
Mob.nr. 414 66228 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/11734     
 Arkiv sakID.: 19/2462 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
103/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
Sulitjelma Fjellandsby - Søknad om dispensasjon motorferdsel -  Videreføring av 
turvei Sulitjelma Opplevelsespark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 
søknad fra Sulitjelma Fjellandsby v/Endre Grønnslett om tillatelse til bruk av  
minigraver, atv/beltedumper og gravemaskin i forbindelse med opparbeiding av turstier og turvei 
ved Sulitjelma Fjellandsby i hht vedlagte reguleringsplan/kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder i tidsrommet 9. september 2020 – 30. september 2023 
· Kjøringen/arbeidet må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 
· Maskiner som benyttes i arbeidet må ikke overskride 15 tonn egenvekt 
· Kultur og kirkedepartementets veileder for «Tilrettelegging av turveier, løyper og 

stier» skal brukes som mal for alt arbeidet som vil bli utført i området. 
· Ferdselen skal forgå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på naturmiljø og 

mennesker 
 

 
Vedlegg: 
11.06.2020 Videreføring av turvei Sulitjelma Opplevelsespark 1444489 

11.06.2020 turstier_v-0939b_kultur-og_kirkedeptet_2008 1444491 

31.08.2020 Sak 108-18 PLUT 1450152 

31.08.2020 Stiprosjekt - kart 1450153 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Sulitjelma Fjellandsby as om dispensasjon til motorisert ferdsel 
i utmark i forbindelse med videreføring av turstier i Sulitjelma Opplevelsespark, samt opparbeiding av 
tursti i Daja-området.  
 
Saksopplysninger: 
Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Sulitjelma opplevelsespark – endring - ble vedtatt i 
Fauske kommunestyre den 25.06.2007. Det har også vært endring av planen i 2018, men 
løypenettet/turstiene er ikke endret fra opprinnelig plan. 
 
Sulitjelma Fjellandsby ble i sak 108/18 i PLUT innvilges dispensasjon for bruk av gravemaskin og dumper 
i forbindelse med opparbeiding av løype for gang/sykling/skigåing ol, fra alpinbakken til gapahuken ved 
Dajavatn. I forbindelse med behandlingen av sak 108/18 uttalte Statskog som grunneier at de er positive 
til at Fjellandsbyen og velforeningen tar initiativ til mer tilrettelegging all den tid det skjer i tråd med 



godkjente planer og at alle nødvendige tillatelser foreligger. 
Viser for øvrig til vedlagte sak 108/18. 
 
Sulitjelma Fjellandsby søker nå om at arbeidet videreføres i regulert trase ned mot skytebanen. 
Det er Fauske videregående skole som skal foreta arbeidet.Oppstart er høsten 2020.  Det opplyses at 
prosjektet vil være ferdigstilt innen en 3 årsperiode. 
 
Sulitjelma Fjellandsby søker også om dispensasjon for å kunne opparbeide turstier i 1,5 m bredde på de 
regulerte løypene. Dette for å knytte sammen stier i hele området for å stimulere til mer utfart.  Dette 
er et supplement til turveien Fauske videregående skole bygger og vil utføres av Sulitjelma Fjellandsby 
as med minigraver og atv/beltedumper for å frakte masser.  Det vil bli brukt gravemaskin for å planere 
før veiduk og masser tilføres. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder ferdsel på barmark.  
 
Denne saken gjelder tilrettelegging/opparbeiding av trase for gående/syklende/skiløype i hht til 
reguleringsplan vedtatt av Fauske kommunestyre.  
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte opparbeiding/tilrettelegging skal skje 
etter trase som er fastsatt i gjeldende reguleringsplan for området. Opparbeidingen skal skje i blandet 
skog- og myrterreng. Det skal benyttes minigraver, dumper, atv og gravemaskin.  
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Dette gjelder opparbeiding/tilrettelegging av 
løype i terrenget og ferdselen vil sette spor i terrenget utover selve løypa, men terrenget rundt skal på 
best mulig måte stilles tilbake til det opprinnelige.  
 
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Det er her søkt om ferdsel på barmark for å til rettelegge for løype til bruk skigåing, sykling ol. Terrenget 
rundt skal på best mulig måte stilles tilbake til det opprinnelige. 
  
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved opprydding/sette 
terrenget rundt tilbake til opprinnelig stand slik at det kan gro til igjen med vegetasjon raskest mulig. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken.  
 
Vurdering i hht § 6 i forskriften:  
Søker påviser et særskilt behov for bruk av motorkjøretøy i utmark.Tiltaket er ikke å betrakte som 
turkjøring og det kan ikke løses på annen måten enn bruk av motorkjøretøy, da det er snakk om 
opparbeiding/tilrettelegging av løype.  
 



Rådmannen innstiller på at dispensasjon innvilges. Det settes vilkår i dispensasjonen som søker må 
oppfylle.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no> 
Sendt: onsdag 10. juni 2020 11.31 
Til: Postmottak 
Emne:  Videreføring av turvei Sulitjelma Opplevelsespark. 
Vedlegg: Stiprosjekt2020.png; turstier_v-0939b_kultur-og_kirkedeptet_2008.pdf 
 
 
 
Viser til Plan og utviklings sak 108/18 og 088/19 Hvor Sulitjelma Fjellandsby As har fått dispensasjon 
til motorferdsel i utmark for opparbeidelse av turvei i henhold til regulerte turløyper. 
 
Turvei 
Høsten 2020 ønsker vi at dette arbeidet fortsettes i regulert trase ned mot skytebanen. 
Vi jobber med å få en lengre avtale med Fauske Videregående skole, hvor de over flere år kan få 
opparbeidet hele traseen til skytebanen. (Rød markering) Erfaringen fra høstene 18 og 19 har vært 
utelukkende positiv. Turvei til gapahuken er ferdig og elevene har fått god læring i et fornuftig 
prosjekt. (Grønn Markering) 
Vi ønsker med dette å søke om tillatelse til gjennomføring av dette prosjektet. Tidsrammen er litt 
usikker, men oppstart blir høsten 2020. Håpet er å ha alt ferdigstilt innen en 3 årsperiode. 
 
Tursti 
Sommeren 2020 søker Sulitjelma Fjellandsby AS tillatelse om å kunne opparbeide turstier i 150cm 
bredde på de ferdig regulerte løypene markert med blått i illustrasjon.  I samarbeid med Statskog og 
Sulitjelma Fjellandsby Velforening ønsker vi å knytte sammen stier i hele dajaområdet for å stimulere 
til mer utfart. Dette blir et supplement til gangveiene skolen bygger og vil utføres av Sulitjelma 
Fjellandsby AS med minigraver. 2.6 tonn og atv/ beltedumper for å frakte masser.  
Turstiene vil følge terrenget og gjøre minst mulig inngrep i naturen. Gravemaskin benyttes for å 
planere grunn før veiduk og masser tilføres.  
 
Kultur og kirkedepartementets veileder for «Tilrettelegging av turveier, løyper og stier» blir brukt 
som mal for alt arbeidet som vil bli utført i området. 
 
 
 
 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
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Kultur- og kirkedepartementet utarbeider ulike publikasjoner om bygging 
og drift av ulike typer idrettsanlegg. 

Denne veilederen om stier, løyper og turveier bygger på håndboka Stier, 
løyper og turveier som ble utgitt i samarbeid med Direktoratet for Natur-
forvaltning (DN) i 1991. 

I denne veilederen er det lagt stor vekt på departementets vilkår og 
forutsetninger for å kunne søke om tilskudd av spillemidlene til disse 
formålene. 

Veilederen er skrevet for de som skal eie, drive og planlegge anleggene. 
Initiativtakere til bygging av turstier, turløyper eller turveier kan være 
ildsjeler i idrettsmiljøet, friluftslivsorganisasjoner, kommuner eller andre. 
Veilederen er søkt utarbeidet slik at både ildsjeler og den profesjonelle 
planlegger skal kunne finne mest mulig relevant informasjon. DN utga i 
2006 håndbok nr. 27 – Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv. Håndboken 
anbefales som supple ment til denne veilederen.

Veilederen er utarbeidet av siv. ing. Per C. Corneliussen i samarbeid med 
rådgiver Frode Lorentzen i Kultur- og kirkedepartementet.

Oslo, februar 2008

Paul Glomsaker
ekspedisjonssjef
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1.1 Formål, målgrupper, avgrensning
Tilrettelegging for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
er viktige mål for den nasjonale idretts- og frilufts poli-
tikk. Visjoner og mål for denne politikken er slått fast 
både i Idrettsmeldingen St.meld. nr. 14 (1999–2000)  
– Idrettslivet i endring og Friluftslivsmeldingen 
St.meld. nr. 39 (2000–2001) – Friluftsliv. 

Idrett og fysisk aktivitet for alle defineres som den 
overordnede visjonen for statlig idrettspolitikk. Det 
sentrale er at befolkningen som helhet skal gis mulig-
het til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Det strategiske målet i friluftslivet er at «alle skal ha 
høve til å drive friluftsliv som helsefremjande, trivsels-
skapande og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i 
naturen elles».

Mange undersøkelser viser at trening og mosjon i 
skog og mark er den vanligste og høyest prioriterte 
mosjonsaktivitet for folk flest. Det være seg jogging, 
skiturer, fotturer og annen fysisk aktivitet knyttet til 
naturen (Vaage 2004). Traseer som tar sikte på å til-
rettelegge for slik aktivitet er støtteberettiget i spille-
middelordningen både som ordinære anlegg og som 
nærmiljøanlegg – se nærmere om dette i kapitel 8. 

Formålet med denne veilederen er primært å gi nærm-
ere informasjon om planlegging og utforming og de 
mer tekniske krav og ønskemål som er knyttet til slike 
traseer. Først og fremst slike anlegg som er berettiget 
til støtte gjennom spillemiddelordningen – og som har 
som hovedformål å legge til rette for trening og trim i 
friluft for folk flest. Det betyr at enkle stier uten særlig 

opparbeiding i den ene ytterkant, og brede skiløyper 
for trening og konkurranser i den annen, ikke faller 
innenfor rammen av denne publikasjonen. For slike 
løyper vises til andre publikasjoner.

Asfalterte turveier, gang- og sykkelveier i mer urbane 
strøk omtales heller ikke stor grad. Turveier og 
løyp er med fast dekke tilrettelagt for rullestoler og 
rulleski omtales i begrenset grad. Også her vises 
det til andre publikasjoner når formålet faller utenfor 
rammen for denne veilederen.

Innenfor rammen av spillemiddelordningen er hel
årsbruk, flerfunksjon, miljøhensyn, tilgjengelighet og 
universell utforming viktige formål og således vektlagt 
i denne publikasjonen. Det er vist gode eksempler 
og illustrasjoner, og det er vedlegg og henvisninger 
som kan være til nytte for leseren.

Målgrupper er i hovedsak de som arbeider med 
planlegging, bygging, drift og vedlikehold av nevnte 
anleggstyper/traseer både i kommuner, private firma 
og frivillige organisasjoner som idrettslag og foren-
inger knyttet til friluftslivet. Veilederen kan også være 
til nytte for studenter innenfor idrett, friluftsliv eller 
grøntanleggssektoren.

1.2 Beskrivelse av turveier, løyper og stier
Det finnes en lang rekke ulike betegnelser for traseer 
som er tilrettelagt, i større eller mindre grad, for idrett 
og fysisk aktivitet i naturen. Beskrivelsene er også 
avhengig av hvem som står bak beskrivelsene, og for-
mål og bruk av traseene. Det betyr at det ikke finnes  

Innledning – rammer for veilederen
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noen samlende, allment brukte og godt definerte 
begreper som passer både for spillemiddelordningen 
og eksempelvis kommuner, idretten eller friluftslivet. 
De begrepene som vi har definert nedenfor er valgt i 
forhold til det som er hensiktsmessig i forhold til spille-
middelordningen og bestemmelser/retningslinj er 
knyttet til denne. Beskrivelsene er søkt harmonisert 
med det friluftslivet (DN) bruker i sitt arbeid. I tilknyt-
ning til beskrivelsene utdypes og avklares de begrep-
ene som er valgt brukt i denne veilederen.

Turveier 
Turveier er flerfunksjonelle traseer med høy utnyttelses
grad for ferdsel til fots, med sykkel, barnevogn eller 
rullestol. De har stor grad av opparbeiding, gir god 
fremkommelighet, må tåle kjøring med vedlikeholds
maskiner og skal ha et fast og jevnt toppdekke. Partier 
kan være spesielt tilrettelagt for rullestol/rulleski gjen
nom asfaltering. 

Turveien skal i størst mulig grad være for helårs bruk, 
og den bør ha belysning. Turveier brukes også ofte 

som skiløyper (se turløyper). Den bør ha en bruks-
bredde på minimum 2,5–3 m, ryddebredde opp til to 
meter på hver side. Dersom deler av veien asfalteres, 
eller turveien skal nyttes som skiløype om vinteren, 
må bredden utvides til minimum 4 m. Asfaltbredden 
bør være minimum 2,5 m for rullestoler/enveis rulle-
skitrase, og resten av bredden kan ha vanlig grus-
dekke. En helårs turvei må, dersom den også skal 
brukes til skiløype, ha en tilstrekkelig bredde, mini-
mum 4 m, helst 5–6, slik at det er plass til en brøytet 
trase (eksempelvis nær tettbebyggelsen) ved siden av 
en skiløype preparert med liten tråkkemaskin. Leng er 
ut i marka bør man separere de to delene og ikke 
blande turgjengere til fots med skiløpere.

Turløype (ski)
Turløyper er traseer for turgåere på ski som er ryddet, 
merket og gjort godt fremkommelig for skiløpere og 
for løypemaskiner og nødvendig vedlikeholdsutstyr. De 
har en større grad av opparbeiding av grunnen enn 
en tursti (god bæreevne), har et jevnt toppdekke og er 
normalt grøftet/har stikkrenner.

«Det sentrale er 

at befolkningen 

som helhet skal 

gis mulighet til 

å drive idrett og 

fysisk aktivitet.»
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En turløype bør ha en bruksbredde på minimum  
3 m, helst minimum 4 m for å gi plass til et spor i 
hver retning i ytterkant og en skøytetrase i midten. 
Total ryddebredde blir da ca 8 m. Traseen preparer es 
med løypeprepareringsmaskin og den bør ha en solid 
og godt drenert underbygging. Traseen kan også 
være barket, men som oftest er det aktuelt med 
ferdsel også på sommerstid og det kan være mer 
hensiktsmessig med et annet toppdekke. En slik 
turløype er ikke spesielt tilrettelagt for trening eller 
konkurrans er i langrenn/skiskyting, se egen publika-
sjon om anlegg for langrenn og skiskyting V-0688. En 
turvei, bygget som helårsløype og gjerne med lys, 
vil normalt tilfredsstille kravene til en god turløype 
for skiløpere.

Turstier
Turstier er traseer primært for ferdsel til fots. Traseen 
er ryddet, merket og med en begrenset grad av opp
arbeiding. Turstien er som oftest knyttet til natur og 
friluftsområder og fremkommeligheten, i forhold til en 
vanlig sti, forbedret ved å lede bort overvann, bygge 
klopper/mindre bruer og kavler.

En tursti har normalt en bruksbredde på minimum 
1–1,5 m. En slik tursti kan kombineres med ett-spors 
skiløyper og prepareres med snøscooter, og bør da ha 
en ryddebredde på minimum ca. to meter. Turstier 
har normalt ingen belysning. Dersom det er aktuelt 
med skiløype bør grunnen bearbeides/jevnes ut på 
vanskelige partier.

1.3 Hva inngår/inngår ikke
Denne veilederen fokuserer på tilgjengelighet til 
grøntområder, skog og mark i nærheten av der folk 
bor, og det gis konkrete råd om hvordan hensikts-
messige traseer kan planlegges, utformes og driftes. 
Utredning og planlegging for det enkeltstående pro-
sjekt vil inngå, men mer overordnet planlegging på 
kommunalt nivå av typen kommuneplan (arealdel), 
kommunedelplaner, reguleringsplaner og registre-
ring, sikring bare omtales kort. Det henvises til andre 
publikasjoner.

De tre typer av anlegg/traseer definert ovenfor får 
bred omtale, supplert med skisser og figurer, men 
det er altså i hovedsak utforming/opparbeiding – de 
tekniske forhold og det som er relevant i forhold til 
kravene i spillemiddelordningen – som vektlegges.

Drift- og vedlikehold – sommer som vinter – omtales 
også. Skilting og merking inngår. DNT og Skiforenin-
gen har utarbeidet egne maler for skilting og merking 
av løyper. Disse kan brukes som utgangspunkt når 
en skal velge hvordan man ønsker å merke/skilte 
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løyper og områder. Det vises videre til Direktoratet 
for naturforvaltning, håndbok nr. 27, naturvennlig 
tilrettelegging for friluftsliv. Håndboken er kun til-
gjengelig på direktoratets nettside.

Lysanlegg og annen utrustning er samlet i ett kapittel 
med henvisninger. Utstyr til trimløyper omtales kort, 
men det gis henvisninger.

Spillemiddelordningen generelt, søknader og lign-
ende omtales kun i form av en kort oppsummer-

ing med henvisninger, mens reglene for de omtalte 
anleggstyper blir gjennomgått. Det gis også henvis-
ning til andre mulige støtteordninger og hvor det er 
mulig å få råd og praktisk bistand.

Separat liste med litteraturhenvisninger inngår, og 
derved skal det være mulig å skaffe seg oversikt over 
forhold som vi ikke har vektlagt i denne veilederen, 
men som kan være av interesse for enkelte utover 
rammen for vår publikasjon.
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2.1 Tilknytning til overordnet  
plan legging – mål
Turtraseer skal være med i en kommunal plan for 
idrett og fysisk aktivitet dersom man har til hensikt 
å søke om spillemidler til anlegget. De fleste kom-
muner har egen kommunal plan m/handlingsdel for 
idrett og fysisk aktivitet, mer om dette i kapitel 8.

Planleggingen av turtraseene bør også knyttes til 
eksisterende plantyper, først og fremst den over-
ordnede planleggingen etter plan- og bygnings-
loven. Turtraseplanens mål og omfang avgjør hvilken 
plantype i loven som velges. Alle kommuner bør ha 
en plan for turtraseer med utgangspunkt i målene 
for den nasjonale idretts- og friluftslivspolitikken.  
Sentrale mål er:
  Idrett og friluftsliv for alle
  Fysisk aktivitet, helse og trivsel
  Tilrettelegging i nærmiljøet med spesiell vekt  

på barn og unge
   Friluftsliv i pakt med naturen (miljøvennlig 

tilrette legging)

Planlegging av turtraseer bør inngå i en samordnet 
plan for idrett og fysisk aktivitet i kommunen, og det 
bør legges stor vekt på muligheten for å anlegge et 
nett med tilknytning til eksisterende traseer. Ofte 
kan det bare være enkle tiltak som skal til for å få et 
sammen hengende nett. Planen kan også ha som mål 
å øke tilretteleggingen og opparbeidelsesgraden for 
en eksisterende trase.

Ved planlegging for nye utbyggingsområder må nød-
vendige korridorer sikres for å opprettholde mulig-

heter for forlengelse og tilknytning til eksisterende 
traseer. Det er et mål at traseene er tilgjengelige og 
brukbare også for funksjonshemmede – særlig gjel-
der dette i nærområdene, og at traseene planlegges 
slik at de kan gi et variert fysisk aktivitetstilbud, sam-
tidig som brukerne kan oppleve attraktive natur- og 
kulturverdier. Planer for turtraseer bør samordnes 
med planer for gang- og sykkelveier, ridestier og 
veier for landbruk og skogbruk.
 
For de fleste anlegg vil normalt planer for turveier, 
turstier og turløyper være en naturlig del av kommune-
planen m/arealdel og sikre at arealer for slike tra-
seer blir sett i sammenheng med den samlede areal-
planleggingen i kommunen. Men nye turtraseer kan 
også strekke seg over flere kommuner. Da vil regio-
nale planer, interkommunale planer, fylkesplan en og 
fylkesdelplanen være et aktuelt planleggingsredskap. 
I områder med stort arealpress og i enkelte andre 
områder kan anlegg av turtraseer føre til behov for 
reguleringsplan/bebyggelsesplan. Søk råd hos den 
kommunale plan- og reguleringsetat! Sørg for at 
plan er for nye traseer innpasses i de overordnede 
planer i kommunen så tidlig som mulig – arealdelen 
i kommuneplanen rulleres for eksempel bare hvert 
fjerde år! Handlingsdelen i den kommunale planen 
for idrett og friluftsliv rulleres derimot hvert år!

2.2 Registrering
Det overordnede planarbeidet bør starte med en 
registrering som tar med følgende momenter:
   behov for turtraseer i henhold til oppsatte mål
  eksisterende traseer og kvalitet på disse

Utredning og planlegging
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  mulige nye turtraseer
  hva kreves for å få til de ønskede nye traseer, 

eller for å beholde/utbedre de eksisterende

Med utgangspunkt i en overordnet plan for idrett og 
fysisk aktivitet, hvor aktuelle traseer som kan/skal 
benyttes i et turtrasesystem er registrert, kan en gå 
videre med en mer detaljert registrering.

Ved befaring registreres:
  topografi, stigningsforhold, grunnforhold, fram-

kom melig het og eventuelle vanskelige partier
  ved spesielle grunnforhold, eksempelvis myr-

områder, bør det foretas nærmere grunnunder-
søk elser for å kartlegge myrdybder, drenering etc.

  masseforekomster som kan benyttes for 
grovplan ering, eventuelt som veifundament

  trevegetasjon, enkeltstående trær, plante-
samfunn, kantsoner

  eventuelle fornminner eller kulturminner

Registreringen tegnes inn på kartgrunnlag. Ta kontakt 
med kommunens tekniske etat for å klarlegge hvordan 
dette gjøres på mest mulig hensiktsmessig måte.

Man må ikke låse fast traseer før man har over-
sikt over hele ruten og alle nye deler er gått opp 
og kartfestet i detalj. Grunneier bør være med på 
befaringen.

2.3 Sikring 
Gjennom arealplan etter plan- og bygningsloven, 
eksempelvis kommuneplanens arealdel, kan et om råde 
gis en bedre sikkerhet mot omdisponering. Dersom 
det ikke bare er den frie ferdsel vi ønsker å ta vare 
på, men også muligheter for tilrettelegging for idrett 
og fysisk aktivitet, er vi avhengig av en sikring utover 
det en plan etter plan- og bygningsloven kan gi. Dette 
gjøres vanligvis ved at det offentlige skaffer seg rådig-
het over områdene ved erverv av eiendomsrett, eller 
ved avtale om varig bruksrett. 

Aktuelle sikringsformer er:
  avtale med eller uten vederlag, tinglyst eller  

ikke tinglyst
  rett til å merke turtraseer og løyper osv. etter 

Friluftslovens § 35 
  erverv

«Det er et mål at traseene er tilgjengelige  
og brukbare også for funksjonshemmede.»
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Erverv kan skje ved:
  frivillig avtale om kjøp
  bruk av offentlig forkjøpsrett etter  

konsesjons loven
  ekspropriasjon etter Plan- og bygningsloven
  ekspropriasjon etter Oreigningsloven

Disse momentene er avgjørende for om man bør eller 
må sikre et område:
  Hva skal området brukes til
  I hvilken grad skal det opparbeides
  Om formålet vanskeliggjør annen bruk av området

2.4 Trasevalg og omgivelser
Trasevalg og hensyn til terrenget og omgivelsene 
er avhengig av om man befinner seg i byggesonen 
(grøntkorridorer), i en korridor i innmark eller i 
utmark. Grøntkorridorer bør knyttes til turvei-, tur-
sti- og turløypenettet i utmarka. Turtraseen i grønt-

korridoren må være attraktiv og gi muligheter for 
aktivitet og naturopplevelse i nærmiljøet. Den bør 
plasseres sentralt i boligområdene, men utformes slik 
at ferdselen ikke føles sjenerende i forhold til bruken 
av private utearealer. Trafikkårer bør ikke krysses i 
plan, men traseen tilpasses slik at naturlig krysning 
i bru eller undergang er mulig. Helst bru som både 
er triveligere, sikrere og lettere å snølegge dersom 
en skiløype skal føres gjennom. Så nært bebyggelsen 
er det viktig at fremkommeligheten er god, ikke for 
bratt, slik at hensyn til funksjonshemmede og eldre 
ivaretas. Skal turtraseen i grøntkorridoren ha belys-
ning, bør den skjermes best mulig. Vegetasjonen på 
toppartier beholdes i størst mulig grad.

Generelt er det viktig å bygge opp, vedlikeholde og  
ut vik le opplevelsesrike og bestandige vegetasjons-
skjerm er inn mot turtraseen. Foruten at randsonen i 
seg selv gir naturopplevelse, har den en viktig funksjon 
i å skille turtraseen fra andre ferdselsårer eller bebyg-
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gelse. Av hensyn til blinde og svaksynte må man unngå 
at utstikkende vegetasjon i øyehøyde kommer inn over 
turtraseen. I kulturmark/skogmark er det viktig at tur-
traseens omgivelser dekker følgende ønskemål:
  gi brukerne følelsen av å ferdes i et naturlig 

landskapsrom
  ta vare på eksisterende natur
  bygge opp en opplevelsesrik randsone
  lite intensiv skjøtsel av åpne arealer

Traseen skal «smelte inn» i naturlandskapet og større 
skjæringer eller fyllinger må unngås. Stignings- og 
fallforhold er viktig, men i prinsippet skal terrengets 
naturlige arrondering i størst mulig grad bestemme 
traseføringen. Skogbruksområder blir normalt drev et 
for å få økonomisk utbytte, og man må ta flerbruks-
hensyn til skogens planter og dyr og til fritidsbruk-
erne. Det bør bl.a. i størst mulig grad etableres natur-
lige randsoner mot turtraseer. Randsonen mot vann 
og vassdrag er sårbar, og for å ta tilstrekkelig hensyn 

til plante- og dyreliv bør denne sonen ha en bredde 
på opp mot 20–30 m.

Eventuelle kulturminner i tilknytning til turtraseer 
må også beskyttes, og landskapet rundt kulturminner 
må skjøttes. Kulturminner må selvsagt ikke beskad-
ig es, tildekkes, flyttes eller fjernes. Søk råd og gjør 
avtale med faginstans.

2.5 Flerfunksjon/allsidig bruk
Helårs turtraseer må planlegges for tilrettelegging for 
flest mulige brukere og funksjoner. Dette kan være:
  Trase som stimulerer til idrett og friluftsliv for alle, 

både unge og gamle, trente og utrente – også for 
personer med ulike funksjonshemninger.

  Mosjons- og treningsløype med faste dekke for 
brukere med rulleskøyter, rulleski og rullestol.

  Skiløype der de klimatiske forholdene ligger til 
rette for det med natursnø.

Figurene viser tilpasning av turvei i landskapet. 
Terrengets naturlige arrondering skal i størst mulig 
grad bestemme traseføringen slik som den øverste 
figuren viser. Større skjæringer og fyllinger slik som 
figuren til venstre viser må unngås.
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  Turtrase for gående, også de med barnevogn, 
og for jogging og sykling.

  Turveier med ferdselsåre som binder sammen 
boligområder, eller som binder sammen bolig-
områder med nærfriområder og idrettsanlegg, 
eller som turtrase ut av bebyggelse til utmark 
eller sjø- og strandarealer

  Turvei som tjener som forbindelse mellom 
for eksempel bolig, skole, arbeidssted eller 
sentrums funksjoner.

Dette er også omtalt i tilknytning til innledningen 
og definisjonene i kap. 1.2. Det er svært ønskelig 
at turtraseer av type turvei/turløype har belysning, 
særlig i områder nær bebyggelse eller ut fra parker-
ingsplasser eller naturlige startpunkter.

For tilrettelegging for mest mulig allsidig bruk må 
turløypen anlegges i relativet flatt og lett småkupert 
terreng. For bruker med rulleski, rulleskøyter og 
rulle stol anbefales ikke større stigning/fall enn 1:20 

over lengre strekninger. På korte strekninger med 
lengde under 100 meter kan maksimum stigning 
være 1:10.

2.6 Detaljplanlegging og innspill til  
kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet
Med basis i detaljregistreringene utføres plan leg-
ging en der det legges vekt på god terrengtilpasning 
for å unngå store og skjemmende inngrep i landskap et, 
og der en forsøker å oppnå massebalanse i mellom 
graving og fylling.

Verdifulle områder og enkeltelementer tas vare på 
for å kunne etablere så attraktive traseer som mulig. 
Traseene planlegges og tegnes inn på tilgjengelige 
kartgrunnlag, lengdeprofil og tverrprofil utarbeides, 
det må lages beskrivelse over hvilke arbeider som er 
nødvendige og det må utarbeides et kostnadsoverslag 
og grov plan for finansiering. I tillegg må det lages 
en plan for drift og vedlikehold.

«Verdifulle områder 

og enkelt elementer 

tas vare på for å kunne 

etablere så attraktive 

traseer som mulig.»
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Som omtalt tidligere er det et overordnet krav at 
kommunen skal utarbeide en plan for bygging av 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Den kommu-
nale planen utformes ofte med tanke på en lang-
siktig del og med en mer kortsiktig handlingsplan. 
Handlingsplanen skal inneholde en oversikt over de 
enkelte prosjekt og en prioritert liste over tiltakene. 
Turløypeprosjekt et eller tiltakene må meldes inn og 
innarbeides i denne.

For ordinære anlegg er det en forutsetning at tiltak et 
det søkes om tilskudd til, inngår i en kommunal plan 
for idrett og fysisk aktivitet. Nærmiljøanlegg med 
en kostnadsramme over en gitt kostnad kan tas inn 
i den årlige rulleringen av planen. For nærmere 
informasjon om kommunal planlegging vises det til 
veilederen Kommunal planlegging for idrett og fysisk 
aktivitet, V-0798.
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3.1 Generelt
Det er ønskelig at det bygges helårs, flerfunksjonelle 
traseer når anleggene blir av slike dimensjoner og 
kvalitet som definisjonene i pkt. 1.2 med tilhør ende 
tekst tilsier. I dette kapittel er beskrivelsen for tur-
veier og turløyper slått sammen, da opparbeid ingen 
er svært lik. Turveier og turløyper (ski) går ofte i fel-
les traseer, eller er samme anlegg. Der det eventuelt 
er avvik mellom opparbeiding av turvei og turløype 
nevnes dette særskilt.

Trasevalg, bredder, kurvatur og stigning/fall er 
nokså like, slik det fremstår i teksten under pkt. 
1.2. For dette formål bør bruksbredden være mini-
mum 3 m, helst minimum 4 m, dersom helårsbruk 
tilstrebes.

Funksjonshemmede/rulleski
Normalt er toppdekket grus, men det kan være 
ønskelig at enkelte turtraseer, eller deler av disse, 
har fast dekke av hensyn til funksjonshemmede og 
rulleskigåing. Dette er særlig aktuelt nær bebygg-
elsen, i grøntbeltet eller nært parkeringsplass, klubb-
hus, institusjoner eller annet lett tilgjengelig utgangs-
punkt og frem til et naturlig vendepunkt/stoppested. 
Kostnadene er forholdsvis høye og mange reagerer 
på asfaltdekke ute i naturen. For nærmere informa-
sjon om universell utforming, vises det til Sosial- 
og helse direktoratet, Deltasenteret.  For selve den 
grunnleggende planlegging og oppbygging er det 
særlig lengde, stigning/fall og bredde som er av 
størst betydning i forbindelse med disse normene:

Lengde: minimum 2,5 km, men helst 3 km eller 
leng er, der bruksintensiteten er stor. Rundtrase er 
å foretrekke.

Stigning/fall:

Lange stigninger bør ikke forekomme, og der dette 
kan være vanskelig å unngå, bør stigningene brytes 
med korte, flate partier.

Bredde/dosering: Som nevnt i utdypende tekst 
til definisjonene bør toppdekket ha en bredde på 
minimum 3 m, helst 4 m, og spesielt av hensyn til 
funksjonshemmede bør bredden økes i vanskelige 
partier, svinger mv. Tverrfall, ensidig eller tosidig, 
skal være minimum 3 %. I svinger bør tverrfall/dose-
ring gjør es større. Skarpe svinger og svinger ved 
foten av utforbakke bør unngås! 

De ulike kravene er oppsummert i vedlegg 2 i 
publika sjonen Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 
aktivi tet – V-0732. http://www.regjeringen.no/nb/
dep/kkd/Tema/Idrett/ 

Opparbeiding av turveier  
og turløyper (større skiløyper)

Stigning/fall med lengde: Anbefalt: Maks:

Over 100 m 1 : 20 1 : 12

Under 100 m 1 : 12 1 : 10
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3.2 Vegetasjonsrydding
Etter utstikking av traseen starter opparbeidingen 
med vegetasjonsrydding. Trevegetasjon og busker 
kuttes helt ned til bakken, og trevirke og greiner 
kan enten fjernes eller det kan være et alternativ å 
bruke en transportabel fliskutter og lage flis av det 
på stedet. Denne flisen kan gjenbrukes som topp-
masse i trase som skal fungere som skiløype eller 
joggeløype.

Det er viktig at vegetasjonsryddingen gjøres fagmes-
sig og riktig. Verdifulle kantsoner må bevares, trær 
med store greiner som hindrer naturlig snøfall i løypa 
bør fjernes, og trær med tynne og bøyelige stammer 
bør fjernes fordi de kan skape problemer for fram-
kommeligheten ved store snøfall.

I traseer som bare skal brukes som skiløype bør 
marksjiktet, gras og torv, bevares i størst mulig grad 
dersom dette er tilstrekkelig jevnt med tanke på løype-
preparering.

3.3 Grunnarbeid
Grunnarbeidene starter med oppgraving og fjerning 
av stubber, røtter og stein. I trase som skal opparbeid es 
som turvei må også vekstjordlaget fjernes i ca 20 cm 
dybde. Dette bør forsøkes gjenbrukt enten i trase for 
skiløype/joggeløype som passer for grovplanering 
eller som dekkmasse på sideskråninger.

Graving, eventuelt sprengning, masseflytting og pla-
nering utføres slik at det oppnås en god linjeføring og 

«Turveier og turløyper (ski) 

går ofte i felles traseer,  

eller er samme anlegg.»
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tilpasning til sideterreng, i tillegg til at riktig lengde-
profil og tverrprofil etableres.

På grunn som består av grus, morene eller tørr fast 
leire utlegges bærelaget direkte på planert traubunn, 
men på bløte partier (leire) eller myr må det først 
legges ut en fiberduk som forsterkning/separasjon 
mot underliggende masser.

Bærelagets krav til tykkelse er som for vanlig gang- 
og sykkelveier, normalt 15–30 cm, avhengig av 
grunnforhold. Det kan brukes knuste steinmasser, 
pukk 0–60, eller grov grus som har god drenerings-
evne og svært lite finstoff. På toppen av bærelaget 
legges vanligvis et avrettingslag, 2–3 cm tykkelse, 
kornfraksjon 0–8.

Dersom turløypa skal opparbeides over myrområd er 
bør ikke vegetasjonslaget fjernes fordi vegetasjon og 
røtter utgjør et effektivt armeringslag. Her anleg-
ges løypa i størst mulig grad oppå eksisterende 
vegetasjons lag.

En mulig teknisk løsning på slik grunn er å legge 
ut både en fiberduk og geonett som forsterkning/
separa sjon, så legges bærelaget ut, oppå dette igjen 
et nytt geonett og så til slutt et avrettingslag.

Bygging på slike områder er spesielt vanskelig, og 
fagfolk med erfaring fra tilsvarende arbeider må 
benyttes, både i forbindelse med prosjektering og 
med kontroll av byggearbeidene.

100

Fjell
1:1,5

100

Tverrfall 3 %

Toppdekke dras ned til 
fjell i dagen ved nivåskille 
≥150 mm

Bruksbredde

A CB1 D

Benevning Materialer Tykkelse mm Anmerkninger

A) Slitedekke Steinmel 0–4 70 Ferdig komprimert

B) Bærelag Pukk 0–60 100–300

C) Underplanering

D)  Overflatebehandling  
av skråning

Jord, masser av stedlig 
type ≥50

1:1,5

Turvei på telefast underlag
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3.4 Drenering
For at turveien/turløypa skal fungere godt gjennom 
alle årstider er det viktig at drenering både planleg-
ges og utføres riktig. Veigrøft mot høyereliggende 
terreng må etableres med minst 20 cm dybde langs 
traseen.

I traseens lavpunkter legges tverrgående stikkrenner. 
Dersom traseen har en lang sammenhengende utfor-
bakke kan det bli behov for å legge ned flere tverr-
gående stikkrenner for at det ikke skal bli så stor kon-
sentrasjon av vann ned mot ett punkt. Der hvor det kan 
komme mye vann og med stor intensitet bør det vur-
deres steinsetting med grov stein eller kult, både ved 
stikkrennens innløp og utløp. Rørtype og dimensjon 
på stikkrenner må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

3.5 Toppdekke
Toppdekke på turveien må være jevnt og fast.  
I traseer som skal ha allsidig bruk både som gang/
sykkel vei og som treningsløype for rulleski, rulle-
skøyter og rullestolbrukere må det være asfalt, type 
Agb 8, 100 kg/m2.

Kantene på veien bør dekkes med en blanding sand/
grus/jord og tilsåes. Veiens sidearealer må dekkes 
med 10 cm jord/vekstmasse og tilsåes.

Turveier som ikke skal brukes til rulleski og rulle-
skøyter kan ha et løst dekke av grus eller knuste 
steinmaterialer med kornfraksjon 0–8 mm, med tyk-
kelse ca 70 mm. 

100

≥1
50

1:1,5

1:1,5

100

Helning/fall 3 %

Om diket faller mer enn 1:10 
sløyfes jordslaging av skråning

B2 E CB1D A

Benevning Materialer Tykkelse mm Anmerkninger

A) Slitedekke Steinmel 0–4 70 Ferdig komprimert

B1) Bærelag Pukk 0–60 150-300 Grunnforholdene bestemmer tykkelsen

B2) 2–60 150–300

C) Underplanering Egnede fyllmasser

D) Skråningsoverflask Stedlige masser 50

E) Tetning Fiberduk Legges ut der underlaget  
består av silt myrjord etc.

1:1,5

Turvei på ikke telefast underlag

Bruksbredde
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Turløypen som skal benyttes som skiløype om 
vint er en kan ha vegetasjonsdekke av gras, urter 
eller blomstereng. I denne traseen kan det i tillegg 
etabler es en joggeløype med et toppdekke som kan 
bestå av enten grus, oppkuttet treflis eller bark. Sag-
flis bør unngås da denne omdannes raskt og kan bli 
glatt og klinete.

I traseer som skal være for rullestolbrukere og rulle-
ski løpere kan det, som alternativ til asfalt, brukes 
toppdekke av grus med god kvalitet. Dette stiller 
imidlertid høyere krav til vedlikehold! 

3.6 Kantsikring 
Kantsikring er spesielt viktig av hensyn til synshem-
mede og rullestolbrukere. Der turveien skal ha fast 
dekke, eller legges spesielt til rette for slike brukere, 
bør kantene på veien dekkes med sand/grus/jord og 

sås til. Av hensyn til personer med blindestokk kan 
den ene ytterkanten markeres med liggende stokker. 
Ytterkantene av asfaltbanen bør også markeres med 
en stiplet, hvit linje. Skulder på fylling bør utvides til 
minimum 1,5 m som en ekstra sikring for funksjons-
hemmede brukere. 

Trær, stubber og større steiner langs traseen, som 
kan representere en fare, må fjernes eller polstres. 
Dette kan uansett brukere være en god regel i krappe 
svinger og i bunn av bakker/dumper. En god ut form-
ing for funksjonshemmede er vanligvis også bra for 
øvrige brukere.

«En god utforming for funk
sjonshemmede er vanligvis 
også bra for øvrige brukere.»



PLAn B–B

PLAn A–A

Jordbeslått

Pukk legges ut til 
skråningsoverflaten

A A

Turveitrase

Utløpet kles med pukk 
2–60 i tykkelse 100 mm

500 mm

B
500 mm

500 mm

Innløpet kles med pukk 
2–60 i tykkelse 100 mm

B
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Toppdekke dras 
ned til fjell i dagen

Fjell

Toppdekke dras 
ned 150 mm i 
skråningen

SnITT A–A

Stikkrenne for å fange opp over
flateveannet. 300 mm drensrør 
under turveitraseen. Ren pukk i 
innløp og utløp.

Om avstanden mellom fjell og 
turveitraseens ytterbegrens
ning ikke gjør det mulig 
å legge stikk renner kan 
overflatevanns gjennomslipp 
gjøres som vist på figur A–A.

Stikkrenne

Forsterkning/separasjon: Geonett/fiberduk

Forsterkningslag:  Fløssfjell

Bærelag:  Pukk 060 mm

Asfalt:  3,5 cm Agb 11Sikring fylling  
med tømmerstokk

Utvidelse skulder 
på fylling > 1,5 m

max. 1:1,5

2,5–2,75 m

3%

SnITT B–B

Toppdekke ≥50 mm

Pukkgrøft Helning ≥3 % Pukk

Røret kles med jord slik at 
< 0,5 m av røret blir synlig

Sterkt rør: liten overdekning
Svakt rør: mer overdekning
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4.1 Generelt
Etter definisjonen er turstier primært traseer for ferd-
sel til fots og uten eller med liten grad av opparbeid-
ing, men i vår sammenheng ønsker vi helårs traseer 
som også fungerer som skiløype om vinteren. Av 
denne grunn omtaler vi ikke de enkleste turstier som 
nærmest bare er ryddet for vegetasjon og med bredde 
på 0,5–1,5 m. Turstien som skal kombineres med ski-
løype på vinterstid har en større grad av opparbeiding, 
og bredden bør være minimum 1,5 m, rydde bredde 
minimum 2 m, helst mer. Den skal kunne kjøres opp 
med snøscooter og gi plass til ett spor. 

Traseen bør være mest mulig tiltrekkende, avveks-
lende og interessant i forhold til naturopplev elser, og 
den bør legges utenom kjedelige strekning er som 
for eksempel veier/skogsbilveier. Traseen bør leg-
ges slik at turstien blir tørrest mulig, uansett årstid, 
og vanskelige partier over myr, ur, bekker og elver 
opparbeides særskilt, se pkt. 4.3 grunnarbeid.

Funksjonshemmede 
Når man skal tilrettelegge stier av denne type spesielt 
for funksjonshemmede må man unngå bratte eller 
lange stigninger. Stigninger må man fordele jevnt 
over lange drag, og gjerne bryte opp med flatere 
partier inn i mellom. Slake traseer og en større grad 
av bearbeiding av terrenget kan bidra til at turstien 
også kan brukes av folk som er lettere bevegelses-
hemmet. Den vil da også fungere bedre som skiløype, 
ikke minst i snøfattige områder. På vinterstid egner 
denne type traseer seg vanligvis ikke for funksjons-

hemmede, spesielt ikke hvis de er avhengig av led-
sager. For at en skiløype skal være brukbar for funk-
sjonshemmede bør det være en løypebredde fri for 
hindringer på ca. 4 m, og da er man over på turløyper 
omtalt i kapitel 3.

4.2 Rydding for turstier/mindre løyper
Ved å legge tursti og skiløype i samme trase kan vi 
minske belastningen på naturen.

Traseen må ryddes i den aktuelle bredden. Trær kut-
tes jevnt med bakken. Også tennung (nye skudd) og 
kratt må ryddes omhyggelig ved å kutte helt ned ved 
roten. Man må være oppmerksom på at store grener 
og trær med myke stammer har en tendens til å bøye 
seg ved store snøfall, og de kan blokkere en skiløype 
(se figur på side 25).

Store og mellomstore trær kvistes oppover stammene 
så langt man når med øks, grensaks, sag eller rydde-
sag. For enkelte skiløyper kan det i områder med tett 
og ikke hogsmoden skog være aktuelt å kviste trærne 
ennå lengre oppetter stammen. Det anbefales at grein-
ene kuttes av to–tre cm fra stammen, men konferer 
for sikkerhets skyld med grunneier om dette.

Trevirke fjernes fra traseen. Større dimensjoner kan 
tas vare på etter grunneiers ønske. Mindre dimen-
sjoner kan brukes i skiløypene for å skaffe en mer 
bæredyktig (tørrere) trase, eller for å fylle opp ujevn-
heter eller sidehelling i terrenget.

Opparbeiding av turstier  
(mindre skiløyper)
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4.3 Grunnarbeid/enkle konstruksjoner
De enkleste turstier krever ingen eller bare begrens et 
tilrettelegging i terrenget utover rydding og merk ing. 
Når turstien også skal fungere som en mindre ski-
løype blir det imidlertid krav om økende grad av bear-
beiding. Snøforhold, behov, økonomi og hensyn et til 
landskapet må være avgjørende for hvor omfattende 
grunnarbeide man legger ned. Ønsket om en løype 
som kan prepareres på lite snø, og som er mest mulig 
rasjonell å preparere vinteren igjennom, kan stå i 
motsetning til hensynet til landskapet. Større øko-
nomiske uttellinger ved grunnlagspreparering kan 
spares inn gjennom lavere prepareringskostnader 
over tid.

Når vi vurderer preparering er forskjellen mellom en 
godt grunnlagspreparert skiløype og en mer natur-
preget løype dette:
  Den grunnlagspreparerte løype kan prepareres ved 

20–25 cm snø, og vil under normale snø forhold få en 
såle som er et stabilt underlag vinteren igjennom

  Den naturpregede løype kan først prepareres ved 
50–60 cm snø. Sålen vil lettere bli utsatt for hull, og 
krever derfor et større prepareringsarbeid. Den 
vil fortere gå i oppløsning ved førefall. 

Ryddebredde (a) kan avsluttes etter 2,4 m i høyden for turstier, 
men må gå helt opp for skiløyper. Den bør minimum være:  
Tursti kombinert med skiløype 2,0 m. Enkel tursti 0,5–1,0 m.

a
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Stubber og stein må fjernes. I traseer hvor det nor-
malt er mye snø gjøres dette enkelt, men man bør 
som regel planere noe. Stubber og stein fjernes lettest 
med maskinelt utstyr, men det må også påregnes mye 
arbeid for hånd. 

Som oftest kan masser fra stedet utnyttes og jevn es ut. 
Isåing med grasfrø, og skikkelig opprydding av kvist, 
stein og stubber er en naturlig del av tilrette leggingen. 
Blir groper/lavpunkter dypere enn ca. 25 cm eller skrå-
fall (tverrfall) mer enn ca. 1:15–1:12 er det vanskelig å 
foreta utjevning kun med stedlige masser. Lavpunkter 
bør da kult es opp med stein, for eksempel 20–120 mm 
kult og et topplag med 0–20 mm grus. For utjevning 
av tverr fallet kan brukes samme type masser, og sørg 
for å trekke massene litt utenfor selve bruksbredden. 
Mindre sideskråninger i stedlige masser isåes med 
gressfrø.

Kavler
Man kan legge kavledekke i turstier der grunnen er 
fuktig. Kavledekke gir også bedre bærekraft i skiløyp-
ene (bedre og varigere enn langsgående stokker). 
Som kavler brukes stokker med lengde lik traseens 

bredde. I første omgang legger man den enkeltvis 
med 0,5 meters avstand på tvers av stien. Hvis tid 
og materialtilgang tillater det, suppleres den første 
rekken med et sett stokker nr. 2 som kan legges like 
inntil de første (ikke midt mellom). Deretter kan man 
legge et tredje, fjerde og femte sett helt til åpningen 
mellom de første stokkene er fylt ut. Man må kontrol-
lere kavledekkene og i nødvendig grad supplere med 
nye stokker hvert år. Det er viktig å justere oppleg-
gene og sikre god understøttelse. Godt bygget kan 
et slikt dekke vare lenge.

Bruer og klopper
Turstier og enkle skiløyper bør i størst mulig grad 
legges slik at man unngår å måtte bygge kostbare 
klopper og bruer. De trenger stadig tilsyn og ved-
likehold. I tillegg må man legge arbeid i den land-
skapsmessige tilpasningen.

Ved bygging er det viktig å forsikre seg om at bruene 
er riktig dimensjonert og konstrueres riktig. Bygg-
verkene bør være konstruert og bygget for å tåle 
ekstreme snøbelastninger, flom o.l.. Teknisk svikt 
kan ha alvorlige følger. Det gjelder særlig hvis man 

Tverrsnitt mindre skiløype med begrenset opparbeiding

Mindre sideskråninger tilsås

Ca. 5 cm 
«naturgrus» 
0–20 mm

Grov stein/kult 20–120 mm. Groper > 20–25 cm søkes «drenert» til siden om mulig

Maks. tverrfall 1:12

Minimum bruksbredde 1,5 m

Ryddebredde min. 2,0 m
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må krysse brede, strie flomløp eller dype gjel. Man 
må bruke varige og solide materialer. Miljøvennlig 
impregnert treverk med galvanisert sammenføyning 
bør brukes i de større konstruksjonene. Elveløpet 
kan graves ut i broområdet og nedstrøms for flom-
sikring. Sørg for god forankring oppstrøms.

Etter gjeldende regler er det intet krav om at offent-
lige myndigheter skal godkjenne planer eller utførelse. 
Men den som bygger en bro, trekkstol eller lignende 
kan, hvis noen blir skadet, bli gjort rettslig ansvar-
lig dersom det er utvist grov uansvarlighet fra bygg-
herrens side.

Som kavler brukes stokker med lengde lik traseens bredde. I første omgang legger man den enkeltvis med 0,5 meters avstand  
på tvers av stien. Hvis tid og materialtilgang tillater det, suppleres den første rekken med et sett stokker nr. 2 som kan legges  
like inntil de første (ikke midt mellom). Deretter kan man legge et  tredje, fjerde og femte sett helt til åpningen mellom de først  
stokkene er fylt ut.

Stein

3,5– 4 mLangsgående stokker eller planker kan legges to og to og flates oppå.  
De må legges stødig ned i myra, og man bør bruke impregnert  
virke. Tverrplanken må understøttes med en «bukk» av  
stolper som slås ned i myra , eller med en flat stein  
som legges ned i myra.
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Bruer for skiløyper må dimensjoneres kraftigere enn 
rene turstibruer. Med en løypebredde på 2 m vil snø-
last og prepareringsmaskin tilsvare en belastning på 
opp mot 2 tonn på brua. Ved f. eks. 3 m bredde må 
en regne med maks. snøvekt på ca 1000 kg per løpe-
meter i tillegg maskinvekt. Er spennet under 4 m vil 
normalt en bærekonstruksjon med tre stokker være 
tilstrekkelig, men konferer gjerne med bygnings-
etat en i kommunen.

Der elver og bekker er beitegrenser for husdyr, må 
bruer og klopper bygges med et stengsel som hind-
rer husdyr i å passere. Hvis det er fare for flom, må 
bruene og kloppene forankres. Eventuelt rekkverk på 
skiløypebruer bør være tett, slik at ikke ski eller utstyr 
på prepareringsmaskinen henger seg opp. Figurene 
på side 29 er eksempler på utførelse.
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Max. 5 m

2 eller flere rundstokker avhengig  
av spennvidde (min. 2 stk ∅150 mm  
for spennvidde 3 m)

Kløvde 
stokker

Rundstokk

0,8 m

For permanent bru i stiv trekonstruksjon bør det brukes trykkimpregnerte materialer. 
Om nødvendig må konstruksjonen forankres i fast fjell med ekspansjonsbolter.

Plank, sviller  
eller rundstokk Forankring

Forankring

Kloppen brukes ved korte spenn over mindre  
bekker. Trykkimpregnert firkantboks/stokk (100 x 100 mm)  
kan brukes. Bindhake er praktisk til å binde sammen materialene.

Ved skiløype bør rekkverk være tettere.
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5.1 Belysning
For at traseen skal kunne benyttes mest mulig både 
sommer og vinter bør den utstyres med lysanlegg. 
Dersom løype også skal fungere som gang-/sykkelvei 
i boligområde er det helt nødvendig med belysning.

Prosjektering av lysanlegg bør settes bort til konsu-
lenter med spesialkompetanse som også kan ivareta 
kravet om estetisk gode løsninger. Viktige momenter 
ved planleggingen er:
  strømtilknytning
  spenningsfall
  styring av tenning og slokking
  armaturer
  lyskilder
  mastetyper
  kabelføringer

I ny Norsk Standard for idrettsbelysning, NS-EN 

12193 er det satt opp kravene for skiidrett-langrenn 
i tre ulike belysningsklasser. I klasse II er kravet til 
belysningsstyrke 10 lux og kravet til jevnhet er 0,3. 
Det anbefales at det i løyper som skal brukes hele 
året installeres lysanlegg som retter seg inn mot dette 
kravet, og det vises til nevnte standard for nærmere 
detaljer.

Når det gjelder armatur og lampetyper finnes det 
mange ulike typer på markedet. Bruk av lyskilder 
med dårlig fargegjengivelse, eksempelvis gult lys, 
frarådes. Det anbefales at det legges vekt på lys-
kilder med estetisk høy kvalitet når det gjelder 
fargegjen givelse, fargetemperatur og lavt energi-
forbruk.

Keramiske metallhalogendamp-lamper gir hvitt lys, 
med god fargegjengivelse, har lang levetid og god 
energiøkonomi, men er noe mer kostbare i innkjøp. 
Armatur som tenkes brukt må være godkjent av 
NEMKO, og man må anskaffe armatur som er lett å 
vedlikeholde/skifte lamper i. Ved valg av mastetype 
og armatur bør det legges stor vekt på estetikk, kvali-
tet, levetid og vedlikehold. Kabelføring i luftstrekk 
mellom mastene frarådes.

Planlegging og utførelse
Aktuelle løsninger for tenning og slukking av lys-
anlegg:
  fotoceller
  tidsur
  manuelt
  kombinasjoner

For valg av styring: Konferer ekspertise på lys-
anlegg.

De som har planer om å anskaffe et anlegg, bør ta 
kontakt med el-verk, leverandører av slike anlegg 
eller elektroteknisk konsulent som vil sørge for å 
beregne, planlegge og tilrettelegge anlegget riktig.

Viktige momenter:
  transformatoren må ha en plass som sikrer 

spenning på 230 volt på arena og løypenett
  spenningen faller med avstand fra matepunktet
  spenningsfall på inntil 25 volt kan aksepteres

Ved spenninger på omkring 200 volt eller mindre vil 
man få startvansker når strømmen settes på.

Lysanlegg og annen utrustning
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Hvor lang løypa kan være uten at spenningsfallet blir 
for stort, er avhangig av tverrsnittet på ledningen.

Viktige momenter:
  som strømførende ledninger anbefales jord-

kabel, eventuelt isolert hengekabel type EX

  autoriserte montører må montere anlegget

Muligheten for mating av strøm fra forskjellige sted er 
i terrenget må tas med i vurderingen når man plan-
legger løypa og kjøper inn lysutstyret.

Drift og vedlikehold
Lysanlegget må kontrolleres hver høst. Gå gjennom 
løypa, og se om det er greiner o.a. som må fjernes 
fra ledningene. Undersøk om armaturene er rene og 
i orden. Lamper som er defekte skiftes ut. Man må 
kontrollere sikringsskap og sikringer. Alle fester og 
barduner inspiseres. Autorisert installatør bør delta 
i dette arbeidet. For nærmere detaljer henvises til 
publikasjonen «Idrettsbelysning», Selskapet for lys-
kultur, 2000.

«For at traseen skal kunne benyttes 

mest mulig både sommer og vinter 

bør den utstyres med lysanlegg.»
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5.2 Utrustning
Enkel utrustning kan være aktuelt langs turtraseen. 
Slik som ved lysanlegg er formålet å stimulere til økt 
bruk, fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Opparbeiding av rasteplasser og/eller enkle trimsta-
sjoner kan utvide tilbudet til hele familien og trekke 
nye brukergrupper ut i naturen.

Opparbeiding må avtales med grunneieren. Raste-
plasser bør legges slik at de gir naturopplevelser, er 
solrike og lune. De kan gjerne ligge ved vassdrag.

Avhengig av lokalisering (langt fra folk, nærfriområde, 
fjernere skogsterreng etc.) bestemmes utform ingen 
av rasteplassen og driftsopplegget. Utrustningen kan 
bestå av:
  leskur
  ildsted og grillplass
  hvilebenker og bord
  søppelstativ
  toalett

Leskuret skal gi le mot vær og vind, og kan bli brukt 
til å overnatte i. Før de bygges, bør spørsmålet om 
økonomi og hvorvidt tilrettelegging er ønskelig i det 
aktuelle området bli vurdert. Er det andre muligheter 
til å komme under tak i nærheten, bør man vurdere 
å bruke dette før man bygger nytt.

Det er flere måter å bygge leskur på. Her har vi vist 
en enkel variant: Man bør plassere leskuret slik at 
det glir inn i omgivelsene. Man bør ta visse hensyn til 
fremhersk ende vindretninger, solforhold, utsikt mv. når 
det bestemmes hvilken retning åpningen skal vende.

Benker er viktige, ikke bare sitteplasser på utsikts-
steder, men også som hvilesteder. Langs traseene 
som tilrettelegges spesielt for funksjonshemmede, 
bør benker plasseres med noen hundre meters mel-
lomrom. Benkene bør plassere på steder der det er 
hyggelig å sitte, f.eks. på et utsiktsplatå, eller i en 
rydning i skogen. Hvilebenker bør plasseres slik at 
rullestolbrukere kan sitte på samme måte og i samme 
retning som de som sitter på benkene.
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Det vesentlige når man utformer hvilebenker, er sitte-
høyden (40–50 cm), rygghøyde (ca. 80 cm) og at 
benk en eventuelt er utstyrt med armlener. Rastebord-
ene bør dimensjoneres slik at de er bruksvennlige 
for de funksjonshemmede.

Trimapparater i tilknytning til turtraseer og lysløyper 
kan være aktuelt, men det har vært en tendens til at 
disse står og forfaller og blir lite brukt. Formålet og 
behovet må derfor vurderes nøye.

Apparater kan plasseres samlet på et egnet, naturlig 
samlingssted eller utplasseres enkeltvis eller noen 
flere apparater på stasjoner langs traseen. Uansett 
er det viktig å tenke på følgende momenter:
  Apparatene må være utformet slik at de i størst mulig 

grad er selvinstruerende og ufarlige i bruk (skader). 
For enkelte typer kan det være aktuelt å ha et spe sielt 

fallunderlag av for eksempel spesialsand.
  Når man lager enkelte av apparatene, må man ta 

hensyn til de ulike brukergruppene. Apparatene 
bør derfor være differensiert, f.eks. med hensyn 
til høyde og vekt.

  Utvalget av apparater bør være slik at det er 
anledning til å styrke og tøye alle sentrale 
muskel grupper (armer, mage, rygg og ben).

  Man bør lage illustrasjoner som viser hvordan 
apparatene skal brukes og hvilke muskler som 
trenes.

  Siste apparat i løypa bør være for uttøyning  
av hovedmusklene, spesielt benmuskulaturen.

  Apparatene bør være i trykkimpregnert  
tre materiale.

Det finnes flere leverandører som leverer standard 
styrketreningsapparater til utendørs bruk.

Eksempel på utforming av bord 
og benker. Det er vist anbefalte 
høyder på benker og bord for at 
disse skal være lett tilgjengelige 
for bevegelseshemmede.

Eksempel på alternativ bord og benkeutforming 
av større tømmerdimensjon.

50 cm

75 cm
45–50 cm
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Drift og vedlikehold av turtraseer vil naturlig nok 
avhenge av formålet og oppbygningen, særlig av 
toppdekket, og av årstiden. Omfang og utførelse av 
vedlikeholdet er avhengig av en rekke forhold, og 

må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. Traseer 
med fast dekke krever normalt mindre vedlikehold 
enn gruslagte overflater, dersom oppbyggingen er 
forskriftsmessig og grundig utført.

Drift og vedlikehold

Ikke alle løsninger er like estetiske...
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6.1 Sommervedlikehold
Vedlikehold av turtraseer bør skje etter faste planer 
og rutiner. Om sommeren vil vedlikehold bestå av:
  Ettersyn og planering/høvling av gruslagt trase
  Ettersyn og rengjøring/kosting av asfaltert 

trase, eventuelt utbedring av skader og sår
  Ettersyn og rensk av grøfter og stikkrenner
  Klipping av kanter og sideareal
  Klipping og slått av gras i skiløypetrase
  Skjøtsel og beskjæring av busker og  

tre vegetasjon langs traseen
  Ettersyn og kontroll av lysarmatur og lamper,  

sikringsskap og sikringer.

For turstier/mindre skiløyper består vedlikeholdet 
stort sett i å kutte overheng og å fjerne vindfall samt 
sjekke bruer og klopper.

6.2 Vintervedlikehold
Med unntak for de helt tettstednære turveier, opp-
arbeides disse normalt ikke for å bli brøytet. Hvis 
brøyting likevel er aktuelt, må det tas spesielle hensyn 
i vårløsningen.

Skiløypepreparering i turveier er ofte problematisk hvis 
turveien også skal brukes som gangvei om vinteren.

For turveier må det også utarbeides planer for vinter-
vedlikehold, det vil bestå av:
  Brøyting og strøing av trase som skal holdes 

åpen som gangvei og joggeløype
  Preparering av skiløype med tråkkemaskin. 

Tråkkemaskinen kan planere med frontskjær og 
frese opp harde og slitte løyper og sette nye spor.

  Preparering med snøscooter der det er for 
trangt for tråkkemaskin

  Ettersyn og kontroll av lysarmatur og lamper

«Vedlikehold 

av turtraseer 

bør skje etter 

faste planer 

og rutiner.»
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7.1 Hensikt og omfang
Skilting og merking må regnes som en ordinær del av 
opparbeidingen. Omfanget og utformingen må likevel 
alltid vurderes nøye slik at skiltingen ikke blir et uhel-
dig innslag i naturområdene. Det er i dag skjerpede 
krav til plassering, omfang og utforming av tavler og 
skilt, og det forutsettes at det tas kontakt med kom-
munen og grunneier før beslutninger fattes.

Før en går i gang med å utarbeide informasjonstavler, 
skilting og merking av turtraseen må det avklares 
hvilken hensikt denne skal ha. Hensikt en med skilting 
og merking må være å gi de som skal bruke traseen 
den informasjon de har behov for, og ikke overdrive 
dette. Behovet vil avhenge av opparbeidelses grad og 
type trase, og hvilke funksjoner den har og hvem 
brukerne vil være. Generelt kan en si at jo flere funk-
sjoner og brukere, desto større blir behovet for infor-
masjon og skilting. 

Merking og skilting kan utformes i tråd med DNTs 
mal for merking og skilting, eller med utgangspunkt 
i Skiforeningens mal. Andre eksempler på utforming 
av skilt og merking finnes på nettsiden til Direktorat et 
for Naturforvaltning, håndbok nr. 27 – Naturvennlig 
tilrettelegging for friluftsliv.

7.2 Informasjonstavler
Større informasjonstavler kan ha en viktig funk-
sjon ved innfallsporten til et område, ved start eller 
ende på en turtrase, eller ved sentrale knutepunkter 
i et nett av turtraseer. Tavlen kan ha et kart som 
viser hvor turløypa går, lengdeangivelse, hvilke 

tilknytning er eller nettverk som finnes. Tavlen bør 
også ha informasjon om standard på løypa og hva 
slags aktivitet den er tilrettelagt for, evt. også hvilke 
regulering er eller restriksjoner det er på bruken av 
turløypa. Det bør også være plass for mer sesong-
preget eller midlertidig informasjon.

Informasjonstavler bør lages av værbestandig materiale 
og settes på et godt, permanent fundament. Tavlene bør 
utformes med en enkel profil, men med god kvalitet.

Informasjon, skilting og merking
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7.3 Visningsskilt og skilttyper
Visningsskilt for å angi retning og avstander kan 
være en av følgende skilttyper:
  Turistforeningens eller Skiforeningens visnings-

skilt som også har standard for materialbruk, stør-
relser og farger på skilt og tekst 

  Treskilt med utfreste bokstaver og fargelagt tekst, 
er holdbare, lettleste og forholdsvis rimelige

  Metallskilt passer kanskje best i mer urbane strøk, 
og bør utarbeides i samsvar med byens eller kom-
munens skilt- eller designprogram

Oppsetting av denne typen skilt kan være på staker av 
trevirke, stolper eller på trær. Stakene må stå godt for-
ankret i bakken, og festningen av skiltene bør være 
med varmeforsinkede skruer.

«Hensikten med 

skilting og merk

ing må være å 

gi de som skal 

bruke traseen de 

informa sjoner de 

har behov for.»
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7.4 Merking
Merking skjer ved bruk av maling og med ulike far-
ger på trær eller stolper (trestaker). Hensikten med 
merkingen kan være å markere rundløyper med ulik 
lengde eller traseer med ulik vanskelighetsgrad. Det 
kan også være for å merke spesielle traseer, enten på 
grunn av spesielle opplevelser, eller spesiell bruk.

Skilt og merker plasseres minimum 2,5 m over bak-
ken. Turistforeningen og Skiforeningen har utformet 
en standard for merking. 

3–3,5 m

1,8 m
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Eksempel på merking av tursti/skiløype. Merkingen utføres som vist på tegningen. På ganske tynne trær  
benyttes samme merking som på staker. På noe tykkere trær, men under 15 cm i diameter, males en ring rundt 
stammen med høyde 5 cm. For turstier kan det også merkes på steiner, eventuelt på fjellvegger. Merking bør  
skje skånsomt. Oppspikring av tremerker m.v. på trær bør ikke brukes. Merker plasseres fortrinnsvis i yttersving. 
Det må være mulig å se fra merke til merke, uansett hvilken vei en går. Under vanlige forhold vil en merke
avstand på 50 m være passe (100 m på vei).

2,5 m

10–40 cm
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8.1 Spillemiddelordningen generelt
Hvert år utgir Kultur- og kirkedepartementet «Be stem
melser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk akti
vitet» (V-0732). Publikasjonen finnes på internett: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/Tema/
Idrett/

Kommunal plan for idrettsanlegg
Et idrettsanleggsprosjekt, som eventuelt skal søke 
om kommunale midler/spillemidler, må også gjen-
nom en plan- og godkjenningsprosess forut for en 
ordinær byggesaksbehandling. Det gjelder både i 
forhold til innpasning i kommunal plan for idretts-
anlegg, og det gjelder forhåndsgodkjenning av det 
konkrete prosjektet (tekniske planer). Idrettsråd et 
i kommunen er sentralt i forhold til bl.a. priori tering 
av de enkelte anlegg i denne planen, og særlig for 
idrettslagene er det viktig å holde Idrettsrådet 
løpende orien tert om ideer, planer, finansiering og 
fremdrift. Den kommunale plan for idrett og fysisk 
aktivitet rulleres hvert år med en hovedrevisjon 
hvert fjerde år, og alle prosjekter der det skal søkes 
om spillemidler må stå i den kommunale planen for 
idrettsanlegg.

Forhåndsgodkjenning
For å kunne søke om tilskudd av spillemidlene, må 
prosjektet forhåndsgodkjennes i kommunen. For-
håndsgodkjenning gjøres for å sikre behovsriktige 
og gode idrettsfunksjonelle anlegg, og for å sikre at 
estetiske og miljømessige forhold ivare tas på en god 
måte. Forhåndsgodkjenningen må ikke forveksles 

med den saksbehandling som foregår i kommunens 
byggesaksavdeling eller tilsvarende i forbindelse med 
behandling av byggesaken. Forhånds godkjenning 
gjelder både nybygg, rehabili tering og ombygging.

Forhåndsgodkjenningen må foreligge før bygge-
arbeidene igangsettes. Det vil imidlertid være hen-
siktsmessig å avklare forhåndsgodkjenning på for-
prosjektstadiet, slik at unødvendig detaljprosjektering 
unngås. Forhåndsgodkjenning har gyldighet i to år fra 
godkjennelsesdato, innen den tid må bygge arbeidene 
være igangsatt. Godkjenningen kan fornyes.

Søknad om spillemidler
Søknad om spillemidler fremmes gjennom kom mun en. 
Søknadsfristen i kommunen varierer fra kommune til 
kommune. Det er viktig å kjenne denne fristen og hva 
en søknad om tilskudd skal inneholde.

Ovenstående henvisning til KKDs publikasjoner/
nettsteder gjelder også hvem som kan søke, krav 
til søknaden og hvilke vedlegg som kreves, f.eks. 
kostnads overslag, finansieringsplan, driftsplan og 
krav vedrørende grunneierforhold.

8.2 Tilskudd til turveier, turstier  
og turløyper
I bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet omtales disse anleggstypene under 
Friluftslivsanlegg – punktet «Turveier, turløyper og 
turstier».

Spillemiddelordningen,  
økonomisk og praktisk bistand
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Tilskudd gis til veier/stier/løyper på min. 2 km. I spesi-
elle tilfeller kan det ytes tilskudd til traseer med lengde 
ned til 1 km når disse er opparbeidet slik at løypene 
kan brukes til trim og mosjon sommerstid, og med en 
bredde slik at det kan anlegges dobbelt skispor. Det 
gis tilskudd til utvidelse på minimum 1 km.

Tilskudd: 50 % inntil kr 700 000. Det understrekes at 
sum tilskudd av spillemidlene og eventuelle tilskudd 
gjennom Direktoratet for Naturforvaltning (DN) ikke 
skal utgjøre mer enn 50 % av godkjente kostnader.

I eget vedlegg 2 til bestemmelsene gis en nærmere 
utdyping av hva som inngår og krav til de enkelte 
anleggene og til søknaden.

Det som er omtalt ovenfor gjelder bestemmelsene 
for ordinære anlegg, men også i forhold til bestem-
melsene for nærmiljøanlegg er turstier/turløyper til-
skuddsberettiget dersom traseen er over 500 m Etter 
gjeldende regler kan det gis tilskudd på inntil 50 % av 
godkjent kostnad, begrenset oppad til kr 200 000.

8.3 Andre tilskuddsordninger  
og praktisk bistand
Det finnes også andre offentlige tilskuddsordninger 
– både statlige, fylkeskommunale og kommunale – til 
friluftsformål, både til sikring, planlegging, opparbeid-
ing og drift. Disse varierer over tid, delvis også fra 

kommune til kommune, og det beste er å kontakte 
Fylkes mannens kontor, fylkeskommunen, Direktorat et 
for natturforvaltning eller friluftsetaten i kommunen. 
For andre søkere enn kommuner og friluftsråd skal 
det normalt søkes via kommunen. Summen av statlige 
støttemidler kan ikke overstige 50 %.

Faglig kompetanse om turtraseer finnes i mange 
offentlige etater og blant frivillige organisasjoner og 
private firma.

I denne sammenhengen er det naturlig å nevne Miljø-
vern departementet, Direktoratet for naturforvalt-
ning, Fylkeskommunen v/kulturadministrasjon en, 
de interkommunale friluftsrådene i tillegg til kom-
munene og Idrettsavdelingen i Kultur- og kirke-
departementet. 

Av frivillige organisasjoner kan nevnes idrettsrådene i 
kommunen (en rekke lag tilrettelegger for fysisk akti-
vitet i naturen), Skiforeningen, Den Norske Turist-
forening, Friluftsrådenes landsforbund og Landslaget 
for park-, idretts- og friluftsanlegg (Park og Idrett). 
Flere av disse organisasjonene arrangerer kurs og 
konferanser, og kan bidra med faglige råd.

Private firma som landskapsarkitekter, anleggsgart-
nere og utstyrleverandører har kompetanse som 
kan være verdifull både i tilknytning til planlegging, 
utbygging og drift.
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Henvisninger
  Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv,  

Direktoratet for naturforvaltning, Håndbok nr. 27 – 2006

   Lys og belysning. Idrettsbelysning. Norsk standard NS-EN 12193, 1999

   Idrettsbelysning, norsk veiledning til NS-EN 12193,  

Kulturdepartementet 2000.

  Bestemmelser – om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V-0732),  

Kultur- og kirkedepartementet (utgis hvert år).

  Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (V-0798),  

Kultur- og kirkedepartementet 2007.

  Skianlegg, Planlegging og bygging av anlegg for langrenn og skiskyting (V-0688),  

Kultur- og kirkedepartementet 2007

Offentlige etater og organisasjoner
  Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingen, Postboks 8030, 0030 Oslo  

(www.regjeringen.no/nb/dep/kkd)  

  Direktoratet for naturforvaltning (DN), Tungasletta 2, 7004 Trondheim  

(www.dirnat.no) 

  Den Norske Turistforening, Postboks 1963 Vika, 0125 Oslo  

(www.turistforeningen.no) 

  Foreningen til Ski-idrettens Fremme (Skiforeningen), Kongeveien 5, 0787 Oslo  

(www.skiforeningen.no) 

  Landslaget for park-, idretts- og friluftsanlegg, Pb 4014 US, 0806 Oslo  

(www.parkogidrett.no) 

  Friluftsrådenes Landsforbund, Gml. Drammensvei 203, 1337 Sandvika  

(www.friluftsrad.no) 
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostlD: 16114672

Arkiv  sakID.:  18/2817 Saksbehandler:  Lise  Gunn Hansen

Sak nr. Dato

108/18 Plan— og  utviklingsutvaig 03.10.2018

Sulitjelma  Fjellandsby - Søknad  om  dispensasjon  for  motorisert  ferdsel  i  utmark -

tilrettelegging av  gangvei i  Daja

Rådmannens  forslag til  vedtak:

Med hjemmel  i forskrift  for bruk av motorkjøretøy  i  utmark 0g på  islagte  vassdrag §  6

innvilges søknad fra  Sulitjelma  Fjellandsby v/Endre  Grønnsiett,  om  tiiiateise til  bruk av

gravemaskin og dumper  iforbindelse  med  opparbeiding  av løype for  gang/sykiing/skigåing  oI ved

Sulitjelma Fjellandsby, fra alpinbakken til gapahuken ved Dajavatnet. Løypen er  ihht til  godkjent

reguleringsplan for området, se vedlegg.

Det settes følgende vilkår:

*  Tillatelsen  gjelder for tidsrommet 3. oktober  2018  0g ut året 2018

*  Kjøringen/arbeidet  må skje mellom kl  07:00  og  k122:00  på hverdager

*  Søker må selv innhente  tillatelse  fra grunneier, samt informere de nærmeste hytteeierne om

arbeidet/ferdselen.

*  Maskiner  som benyttes  i arbeidet  må  ikke  overskride 15  tonn  egenvekt

* Eksiterende masse som flyttes må legges  tilbake slik  at grøft og  skråninger piastrer  med den

stedegne massen best  mulig og slik  at  disse  kan gro til igjen med vegetasjon raskest mulig. Høyere

skråninger/skjæringer  må  siakkes  ut  slik  at det ikke kan oppstå erosjon 0g ras.

* Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på  naturmiljø  0g mennesker.

Plan- og utviklingsutvalg 03.10.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag  til  vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 108/18 Vedtak:
Vedtak:

Med hjemmel  i forskrift  for bruk av motorkjøretøy  i  utmark og på  islagte  vassdrag § 6

innvilges søknad fra  Sulitjelma  Fjellandsby v/Endre  Grønnsiett,  om  tillatelse til  bruk av

gravemaskin og dumper  i  forbindelse med  opparbeiding  av løype for  gang/sykiing/skigåing oi  ved

Sulitjelma  Fjellandsby, fra  aipinbakken til  gapahuken ved Dajavatnet. Løypen er  ihht til  godkjent

reguleringsplan for området, se vedlegg.

Det settes følgende  vilkår:



*  Tillatelsen gjelder for tidsrommet 3. oktober  2018  og ut året 2018

*  Kjøringen/arbeidet må skje  mellom  kl  07:00  og kl  22:00  på hverdager

*  Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, samt informere de nærmeste hytteeierne om

arbeidet/ferdselen.

*  Maskiner som benyttes  i  arbeidet må ikke overskride 15  tonn  egenvekt

* Eksiterende masse som flyttes må legges tilbake slik at grøft og skråninger plastrer med den

stedegne massen best mulig og slik at disse kan gro til igjen med vegetasjon raskest mulig. Høyere

skråninger/skjæringer må slakkes ut slik at det ikke kan oppstå erosjon og ras.

* Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på naturmiljø og mennesker.

Vedlegg:

02.10.2018 Søknad om tilrettelegging  i Iysllypetrase  Daja 1392740

02.10.2018 Uttalelse fra Statskog  -  tilrettelegging  i  iysiøypetrase Daja 1392739

02.10.2018 Sulitjelma opplevelsespark - reguleringsplankarl 1392741

02.10.2018 Kartutsniu trase løype Sulitjelma fiellandsby 1392743

Sammendrag:

Fauske kommune har mottatt søknad fra Sulitjelma Fjellandsby v/Endre Grønnslett om bruk av

gravemaskiner o.l. iforbindelse med tilrettelegging av gangvei/Iøype  i Daja, Sulitjelma.

Saksopplysninger:

Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Sulitjelma opplevelsespark — endring —  ble vedtatt i

Fauske kommunestyre den  25.06.2007.  Det søkes nå om opparbeidelse av gang/sykkelvei/skiløype  i

trase som er  i  tråd med reguleringsplanen for Sulitjelma Fjellandby. Traseen gårfra gapahuk

v/Dajavatnet  til alpinbakken. Fauske videregående skole, anleggsfag, vil stå for for opparbeiding av

traseene ved å bruke gravemaskin for å planere og legge ut veiduk og dumper/hjullasterfor å frakte

masser til løypen. Arbeidet skal foregå fra 2. oktober til ca 1.november  2018, muligens lenger, dersom

det ikke kommer snø som umuliggjør arbeidet.

Sulitjelma Fjellandsby opplyser i sin tilleggssøknad at veien/Iøypa fra gapahuken ved  Dajavatn  til

alpinbakken vil bli ca 3 m bred og ha et toppdekke av tunnelmasser. Den følger eksisterende

langrennsløypa som ble skoget  i  5 meters bredde for5 år siden. Avstanden er på ca 550 m.

Det skal benyttes dumper på ca  8  tonn  og gravemaskin på 14  tonn.

Terrenget er blandet skog og noe myrlendt.

Sulitjelma Fjellandsby har  hatt  møte med grunneier Statskog hvor  det ble konkludert med at de ikke har

noen innvendinger mot at løypetrase for gående/syklende med universell standard blir etablert i hht

reguleringsplanen. Denne løypa skal gå fra gapahuken ved  Dajavatnet  til alpinbakken.  I  tillegg har de

gitt tillatelse til opparbeidelse av sti/sykkelstil fra gapahuken til skytebaneveien med fres og litt grus  i  en

bredde på ca  50-100  cm. Statskog har  svart  på henvendelse fra Plan/utvikling vedr opparbeidelse av

løypene/stiene.

Her er de som grunneiere positiv til at Fjellandsbyen og velforenngen tar et initiativ for mer

tilrettelegging all den tid det skjer  i  tråd med godkjente planer og nødvendige tillatelserforligger.

Da det  i  hht reguleringsplanen er lagt til rette for Skiløyper og at disse skal kunne prepareres med

tråkkemaskin, må bredden på løypa fra gapahuken til alpinbakken være ca 3-4 meter bred.

Det må  i  denne traseen foretas enkle terrenginngrep fordi deler av traseen er  i  skrått terreng.



Statskog forventer at  eksisterende  masse  som flyttes legges tilbake slik  at grøft  og skråninger  plastrer

med den  stedegne massen best  mulig og slik  at  disse kan gro til igjen med  vegetasjon  raskest  mulig.

Høyere  skråninger/skjæringer må slakkes ut slik  at  det ikke kan  oppstå erosjon  og ras.

Saken  må  behandles  av  Planutvalget  etter  å 6  i  forskrift  for bruk av  motorkjøretøy i  utmark  og på islagte

vassdrag, da  dette gjelder ferdsel på bar  mark.

Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommune  er  meget  restriktiv når det gjelder ferdsel på bar  mark.

Denne  sa ken gjelder tilrettelegging/opparbeiding av  trase  for gående/syklende/skiløype i hht til
reguleringsplan  vedtatt av Fauske kommunestyre.

Naturmangfoldloven trådte  i kraft  01.07.09. Søknader etter  den generelle dispensasjonsbestemmelsen i

lov  om  motorferdsel i utmark og vassdrag skal  vurderes  i henhold til  prinsippene  i naturmangfoldlovens
§8 til  9  12.

Kunnskapsgrunn/aget  § 8

Vi vet  at  ferdsel på  barmark  vil sette  spor  i  terrenget. Omsøkte  opparbeiding/tilrettelegging skal skje
etter trase  som er  fastsatt  i gjeldende reguleringsplan for  området. Opparbeidingen skal  skje i  blandet

skog— og myrterreng.  Søker skal  benytte dumper  og gravemaskin. Grunneier  forventer at  eksiterende

masse  som flyttes legges tilbake slik  at grøft  og skråninger  plastrer med den stedegne  massen  best  mulig

og slik  at  disse kan gro til igjen med  vegetasjon  raskest mulig.  Høyere  skråninger/skjæringer må slakkes

ut slik  at  det ikke kan  oppstå erosjon  og ras. Traseen  er i  ca 550m.

Føre—var  §  9

Føre-var—prinsippet  er  vurdert  opp mot omsøkte  tiltak.  Dette  gjelder opparbeiding/tilrettelegging av

løype i  terrenget  og ferdselen vil  sette spor  i  terrenget utover  selve  løypa,  men  terrenget rundt  skal på

best  mulig måte  stilles tilbake til det opprinnelige.

Dersom  en gir tillatelse til  omsøkte  ferdsel vil  dette  kunne skape presedens. ldette tilfelle  er  tiltaket  av

en  slik karakter  og omfang at  en ikke  anser at  dette vil gjøre  at barmarkferdsel  øker i  omfang.

Økosystemtilnærming og samla  belastning §  10

Det er her søkt  om  ferdsel på  bar  mark for  å  til rettelegge for  løype  til bruk skigåing, sykling ol.
Terrenget rundt  skal på best  mulig måte  stilles tilbake til det opprinnelige.

Kostnadene ved miUØforr/ngelse skal  bæres  av tiltakshaver  §  11
Dersom dispensasjon innvilges,  må søker  bære  de  kostnadene  som vil  påløpe  ved  opprydding/sette

terrenget  rundt tilbake til opprinnelig stand  og  at  det kan gro til igjen med  vegetasjon  raskest  mulig.

Miljøfcrsvarlige teknikker og driftsmetoder §  12
Ikke aktuelt i  denne saken.

Vurdering i hht  §  6  iforskriften:

Søker  påviser  et særskilt  behov  for bruk av  motorkjøretøy i utmark.Tiltaket er ikke  å betrakte  som

turkjøring og det kan ikke løses på  annen måten  enn bruk  av motorkjøretøy, da  det er snakk  om

opparbeiding/tilrettelegging av  løype.

Rådmannen  innstiller på  at  dispensasjon innvilges. Det settes vilkår i  dispensasjonen som  søker må

oppfylle.
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/11736     
 Arkiv sakID.: 20/1527 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
104/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
Thor Olav Mosti - Søknad om dispensasjon for bruk av minigraver 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 
søknad fra Thor Olav Mosti, Fauske om tillatelse til framkjøring av minigraver fra FV7482 eller fra 
Naustbuktveien til egen hytte beliggende nordøst for Rundvatnet, gnr 119/530. Trase ihht 
vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra FV7482 eller fra Naustbuktveien til hytte 
beliggende nordøst for Rundvatnet. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. september – 1. oktober 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det 

medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke skader 

terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske kommune 

uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

naturmiljø og mennesker 
 

 
Vedlegg: 
30.06.2020 Thor Olav Mosti - Søknad om bruk av minigraver 1446602 

31.08.2020 Mosti, gnr 119-530 1449824 
 
Sammendrag: 
Thor Olav Mosti, Fauske, søker om å kjøre en minigraver til sin hytte beliggende ca 
350 m fra Naustbuktveien. Minigraveren skal kjøres enten fra vei mot Jakobsbakken (FV7482) eller fra 
Naustbuktveien.     
 
Saksopplysninger: 
Mosti skal benytte minigraver til nødvendig oppgradering av grunnarbeid på hytte og uthus.  
Hytta ligger litt nordøst for Rundvatnet. Arbeidet skal utføres nå i september.  
 
Det er søkt om to altenative traseer, en fra fylkesveien og en fra Naustbuktveien.  Trase fra Naustveien 
er ca 350 m, (korteste trase) men det er en del hytter ved traseen. Fra fylkesveien til hytta er traseen ca 



470 m, men her passerer en få hytter. Begge traseer er tegnet inn på vedlagte kartutsnitt. 
 
Saken må behandles etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag. Denne paragrafen skal brukes dersom søker kan påvise et spesielt behov for transport og 
transporten må ikke være turkjøring. 
 
Statskog sier i sin  høringsuttalelse: 
 «Statskog SF gir grunneiers tillatelse til belting av gravemaskin over gnr. 119, bnr. 1 fra vei fram til gnr. 
119, bnr. 530, på følgende vilkår: 
 

· transporten skal skje så skånsomt for terreng som mulig 
· ved terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det medfører å utbedre 

skadene 
· eventuelle skader og ulemper på tredjeperson er Statskog uvedkommende 
· nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker» 

 
Reinbeitedistriktet har ingen merknader til søknaden. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder kjøring på barmark. 
 
Planutvalget har tidligere innvilget bruk av minigraver til bl a graving av brønn og graving av strømgrøft.  
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte ferdsel skal skje i terrenget, men dersom 
det benyttes duk/matte vil sporene bli minimale. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget. 
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og lite omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Det er her søkt om ferdsel på bar mark. Ferdselen skal foregå i terrenget, men dersom det legges 
duk/matter der det skal kjøres vil det ikke skape nye spor i terrenget. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved opprydding. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Vurdering i hht § 6 i nasjonal forskriften: 
Omsøkte tiltak er ikke å betrakte som turkjøring.  
 
Rådmannen innstiller på at tillatelse gis. 
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Tegnforklaring



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/12015     
 Arkiv sakID.: 20/1776 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
105/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
ISE Nett AS - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - Graving av grøft 
for strømkabel - Gnr 119/1/185 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 
søknad fra ISE Nett as, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin fra Balvassveien til 
strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til hytta, gnr 119-1-185. Trase ihht 
vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Balvassveien til strømfordelingsskap/hytte. 
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 8. september – 31. desember 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det 

medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke skader 

terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske kommune 

uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

                naturmiljø og mennesker  
 

 
Vedlegg: 
18.08.2020 ISE Nett AS - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 1449875 

18.08.2020 Kart Hytte 119.1.185 1449876 

31.08.2020 Nystad, gnr.119-1-185 1450123 
 
Sammendrag: 
ISE Nett AS søker om dispensasjon for å kjøre en gravemaskin fra Balvassveien og fram til 
strømfordelingsskap for så å grave ned strømkabel til hytte på gnr 119/1/185, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 
Saksopplysninger: 
ISE Nett AS søker om dispensasjon for bruk av gravemaskin til nedgraving av strømkabel fra 
fordelingsskap til hytte som ligger ca 75 m i luftlinje fra Balvassveien. Hytta ligger like sør for Såkikrysset.  
Trase fra veien til strømfordelingsskapet er i underkant av 100 m og det skal graves grøft for strømkabel 
ca 200 m fram til hytta.  
 



Saken må behandles etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Det 
må eventuelt gis dispensasjon for framkjøringen og selve gravingen da det skal skje utenfor hytteeiers 
festetomt.  
 
Dersom en skal innvilge dispensasjon etter denne paragraf, må søker påvise et særlig behov for  
transport som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. 
 
Uttalelse fra Statskog: 
Grunneieres tillatelse gis på følgende vilkår: 

· Ved terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det medfører å utbedre 
skadene. 

· Eventuelle skader og ulemper mot tredjeperson som følge av framføringen av strømkabel er 
Statskog uvedkommende. 

· Nødvendige søknader fra andre berørte parter innhentes av søker. 

 
Balvatn reinbeitedistrikt har ingen merknader til at dispensasjon innvilges. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder kjøring på barmark.  
 
Planutvalget har tidligere innvilget bruk av minigraver til bl a graving av brønn, graving av strømgrøft og 
framkjøring av gravemaskin for å grave tomt til ny hytte, mens det f eks er gitt avslag for transport av 
byggematerialer med motorkjøretøy på barmark. 
  
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte ferdsel (tilkjøringen) skal skje på  gangsti. 
Transporten må foregå meget varsomt.  
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget.  
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Ferdselen (tilkjøringen) skal foregå på en gangsti. Det settes 
vilkår for ferdselen.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved reparasjon av 
eventuell terrengskade. 
  
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken.  
 
Vurdering i hht § 6 i forskriften:  
Søker påviser et særskilt behov for transport. Tiltaket er ikke å betrakte som turkjøring. Tiltaket kan 
vanskelig løses på annen måte. 



  
Etter ei totalvurdering innstiller Rådmannen på at dispensasjon innvilges. Det settes vilkår i 
dispensasjonen som søker må oppfylle.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Lasse Jonassen <lasse.jonassen@isenergi.no>
Sendt: mandag 17. august 2020 13.49
Til: Postmottak
Kopi: hilde.nystad@sbnett.no; Lise Gunn Hansen
Emne: Motorferdsel i utmark, Sulitjelma
Vedlegg: Kart Hytte 119.1.185.pdf

I henhold til ISE Nett AS sin områdekonsesjon søker herved ISE Nett om å få grave strømkabel fra
stolpe 53320 til hytte på festetomt 119/1/185. Se vedlagt kabeltrase. Fremføring av gravemaskin er
tegnet i samme kart.
Eier er Hilde Nystad. Gravingen vil bli utført ved bruk av gravemaskin.

Vennlig hilsen

Lasse Jonassen
Prosjektingeniør ISE Nett AS
Telefon: +47 995 89 836
E-post: lasse.jonassen@isenergi.no
www.isenergi.no

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

mailto:lasse.jonassen@isenergi.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1k7ddL-0003Tr-3R&i=57e1b682&c=3zre1C9N6oufH8TKK1F1izf_Rkjv1PEK4MIa7F5volirgXo9jEGlWtk6Nfe6XLplYrNsF_PlJV0zBTYSJyB0I68Z9rD5cmpt_vTW_UwOv0RSWQwQ2i2qG9-l0WBpSfYNX9X3APGDW2u04HP1O7tOew7Sl2cBnSO6RTg4B3MzyrYV5PVTS5FNs9iRjd4_Hm-N_VleRj3hhIZWZVtp9GYa8KcYf1FHfGXmZns3qPflmIA
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Tegnforklaring



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/11735     
 Arkiv sakID.: 20/1376 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
106/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
ISE Nett as - Søknad om dispensajon for bruk av gravemaskin i forbindelse med 
nedgraving av strømkabel til hytte - gnr 119-1-371 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 
søknad fra ISE Nett as, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin fra Kong Oscarveien i 
nedre Daja til strømfordeligsskap og graving av grøft for strømkabel fram til hytta, gnr 119-1-371. 
Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Kong Oscarveien til strømfordelingsskap/hytte. 
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 8. september – 31. desember 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det 

medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke skader 

terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske kommune 

uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

· naturmiljø og mennesker  
 

 
Vedlegg: 
23.06.2020 ISE Energi as - Søknad om dispensasjon om bruk av motorkjøretøy i utmark 1445150 

17.08.2020 Kart over trase for gravemaskin 1449798 

23.06.2020 Kabeltrase 1445151 
 
Sammendrag: 
ISE Nett AS søker om dispensasjon for å kjøre en gravemaskin fra Kong Oscarvei og fram til 
strømfordelingsskap for så å grave ned strømkabel til hytte på gnr 119/1/371, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 
Saksopplysninger: 
ISE Nett AS søker om dispensasjon for bruk av gravemaskin til nedgraving av strømkabel fra 
fordelingsskap til hytte som ligger ca 450 m i luftlinje fra Kong Oscarvei. Hytta eies av Jimmy Hansen og 
ligger nordøst for slalombakken til Sulitjelma Fjellandsby.  
Trase fra veien til strømfordelingsskapet er ca 500 m og det skal graves grøft for strømkabel ca 230 m 
fram til hytta.  



 
Saken må behandles etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Det 
må eventuelt gis dispensasjon for framkjøringen og selve gravingen da det skal skje utenfor hytteeiers 
festetomt.  
 
Dersom en skal innvilge dispensasjon etter denne paragraf, må søker påvise et særlig behov for  
transport som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Saken har vært på høring hos grunneier og Balvatn reinbeitedistrikt. Statskog uttaler følgende:  
 
Grunneieres tillatelse gis på følgende vilkår: 

· Ved terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det medfører å utbedre 
skadene. 

· Eventuelle skader og ulemper mot tredjeperson som følge av framføringen av strømkabel er 
Statskog uvedkommende. 

· Nødvendige søknader fra andre berørte parter innhentes av søker. 

 
 Reinbeitedistriktet har ingen kommentarer til at dispensasjon innvilges som omsøkt.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder kjøring på barmark.  
 
Planutvalget har tidligere innvilget bruk av minigraver til bl a graving av brønn, graving av strømgrøft og 
framkjøring av gravemaskin for å grave tomt til ny hytte, mens det f eks er gitt avslag for transport av 
byggematerialer med motorkjøretøy på barmark. 
  
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte ferdsel (tilkjøringen) skal skje på vei/ 
gangsti. Området er tørt. Transporten må foregå meget varsomt. Traseen for tilkjøring er ca 450 m.  
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget.  
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Ferdselen (tilkjøringen) skal foregå på en vei/gangsti. Det settes 
vilkår for ferdselen.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved reparasjon av 
eventuell terrengskade. 
  
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken.  
 
Vurdering i hht § 6 i forskriften:  



Søker påviser et særskilt behov for transport. Tiltaket er ikke å betrakte som turkjøring. Tiltaket kan 
vanskelig løses på annen måte. 
  
Etter ei totalvurdering innstiller Rådmannen på at dispensasjon innvilges. Det settes vilkår i 
dispensasjonen som søker må oppfylle.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Lasse Jonassen <lasse.jonassen@isenergi.no>
Sendt: onsdag 17. juni 2020 10:07
Til: Lise Gunn Hansen; hhv@statskog.no
Kopi: jimmy hansen
Emne: Motorferdsel i utmark, Sulitjelma
Vedlegg: Kabeltrase.pdf

I henhold til ISE Nett AS sin områdekonsesjon søker herved ISE Nett om å få grave strømkabel fra
kabelskap S15160203 til hytte på festetomt 119/1/371. Se vedlagt kabeltrase.
Eier er Jimmy Hansen. Gravingen vil bli utført ved bruk av gravemaskin.

Denne søknaden er sendt til Statskog og Fauske kommune.

Vennlig hilsen

Lasse Jonassen
Prosjektingeniør ISE Nett AS
Telefon: +47 995 89 836
E-post: lasse.jonassen@isenergi.no
www.isenergi.no

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

mailto:lasse.jonassen@isenergi.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jlT5l-0000Y4-67&i=57e1b682&c=eHcaoAlYVEAK6eIbpG_Uhlv3wPZrKAHBb_lIPq5UrlaerFkM8yhCfLdck94P2E66boME2oTsrc-ApacdIidyjRxLnnSGxdRckW0tTlCOdqwLECCMgmtOG6KV-ki2wEN55havdgVMVisntVNnvbJhtH1apD8sNJk7VUC600lwfiAqIuaOU-Cy9z5KcBraYuTm4EI5xLZI-eJM2-vz5Ttauzl1u2_OzyCx9f9rUIyCTRc
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/11827     
 Arkiv sakID.: 20/1641 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
107/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
ISE Nett as - Søknad om dispensasjon - Bruk av gravemaskin for nedgraving av 
strømkabel - gnr 119/1/121 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 
søknad fra ISE Nett as, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin fra Balvassveien til 
strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til hytta, gnr 119-1-121. Trase ihht 
vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Balvassveien til strømfordelingsskap/hytte. 
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 8. september – 31. desember 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det 

medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke skader 

terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske kommune 

uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

naturmiljø og mennesker  
 

 
Vedlegg: 
17.07.2020 ISE Nett AS - Søknad om dispensasjon - Bruk av gravemaskin for graving 

strømkabel - Gbnr 119/1/121 
1448321 

18.08.2020 Kart over gravetrase 1449843 
 
Sammendrag: 
ISE Nett AS søker om dispensasjon for å kjøre en gravemaskin fra Balvassveien og fram til 
strømfordelingsskap for så å grave ned strømkabel til hytte på gnr 119/1/121, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 
Saksopplysninger: 
ISE Nett AS søker om dispensasjon for bruk av gravemaskin til nedgraving av strømkabel fra 
fordelingsskap til hytte som ligger ca 500 m i luftlinje fra Balvassveien. Hytta eies av Rune Stien og ligger 
på sørvestsiden av Kjelvatnet.  
Trase fra veien til strømfordelingsskapet er ca 350 m og det skal graves grøft for strømkabel ca 150 m 
fram til hytta.  
 



Saken må behandles etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Det 
må eventuelt gis dispensasjon for framkjøringen og selve gravingen da det skal skje utenfor hytteeiers 
festetomt.  
 
Dersom en skal innvilge dispensasjon etter denne paragraf, må søker påvise et særlig behov for  
transport som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Saken har vært på høring hos Statskog og Balvatn reinbeitedistrikt. Statskog uttaler følgende:  
 
Grunneieres tillatelse gis på følgende vilkår: 

· Ved terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det medfører å utbedre 
skadene. 

· Eventuelle skader og ulemper mot tredjeperson som følge av framføringen av strømkabel er 
Statskog uvedkommende. 

· Nødvendige søknader fra andre berørte parter innhentes av søker. 

 
 Reinbeitedistriktet har ingen kommentarer til at dispensasjon innvilges som omsøkt.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder kjøring på barmark.  
 
Planutvalget har tidligere innvilget bruk av minigraver til bl a graving av brønn, graving av strømgrøft og 
framkjøring av gravemaskin for å grave tomt til ny hytte, mens det f eks er gitt avslag for transport av 
byggematerialer med motorkjøretøy på barmark. 
  
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte ferdsel (tilkjøringen) skal skje på  gangsti. 
Transporten må foregå meget varsomt.  
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget.  
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Ferdselen (tilkjøringen) skal foregå på en gangsti. Det settes 
vilkår for ferdselen.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved reparasjon av 
eventuell terrengskade. 
  
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken.  
 
Vurdering i hht § 6 i forskriften:  
Søker påviser et særskilt behov for transport. Tiltaket er ikke å betrakte som turkjøring. Tiltaket kan 



vanskelig løses på annen måte. 
  
Etter ei totalvurdering innstiller Rådmannen på at dispensasjon innvilges. Det settes vilkår i 
dispensasjonen som søker må oppfylle.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Lise Gunn Hansen
Sendt: fredag 17. juli 2020 09:21
Til: Eva Helene Kielland
Emne: VS: Motorferdsel i utmark
Vedlegg: Kart 119_1_121.jpg

Hei!
Kan du se på denne saken og registrere den for meg. Jeg får bare opp at den er arkivert i webSak,
men finner den ikke der

Mvh
Lise Gunn

Fra: Jan Johansen <jan.johansen@isenergi.no>
Sendt: fredag 14. februar 2020 13:16
Til: Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>
Emne: Motorferdsel i utmark

Hei.

I henhold til ISE Nett AS sin områdekonsesjon søker herved ISE Nett om å få grave strømkabel fra
kabelskap til hytte på festetomt 119/1/121.
Hytta tilhører Rune Stien.
Gravingen vil bli utført ved bruk av gravemaskin sommertid.
I tillegg søkes herved om tillatelse til å kjøre gravemaskin fra vei til ovenfornevnte gravetrase.

Vennlig hilsen

Jan Johansen
Nettsjef
ISE Nett AS

Telefon: +47 416 14 388
E-post: jan.johansen@isenergi.no
www.isenergi.no

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

mailto:jan.johansen@isenergi.no
mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no
mailto:jan.johansen@isenergi.no
http://www.isenergi.no/
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Sak nr.   Dato 
108/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
ISE Nett as - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøyer i utmark - 
Graving av grøft for strømkabel - Gnr 119/1/521 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 
søknad fra ISE Nett as, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin fra Stordalsveien til 
strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til hytta, gnr 119-1-521. Trase ihht 
vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Stordalsveien til strømfordelingsskap/hytte. 
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. september – 31. desember 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det 

medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke skader 

terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske kommune 

uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

naturmiljø og mennesker 
 
 
 

 
Vedlegg: 
18.08.2020 ISE Nett AS - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 1449951 

18.08.2020 Kart hytte 119.1.521 1449952 

31.08.2020 Gnr 119-1-521 1450118 
 
Sammendrag: 
ISE Nett AS søker om dispensasjon for å kjøre en gravemaskin fra Stordalsveien (Øvre Daja) til 
strømfordelingsskap for så å grave ned strømkabel til hytte på gnr 119/1/521, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 
Saksopplysninger: 
ISE Nett AS søker om dispensasjon for bruk av gravemaskin til nedgraving av strømkabel fra 
fordelingsskap til hytte som ligger ca 50 m i luftlinje fra Stordalsveien. Hytta ligger ved Ihlendammen.  
 



Trase fra veien til strømfordelingsskapet er ca 25 m og det skal graves grøft for strømkabel ca 150 m 
fram til hytta.  
 
Saken må behandles etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Det 
må eventuelt gis dispensasjon for framkjøringen og selve gravingen da det skal skje utenfor hytteeiers 
festetomt.  
 
Dersom en skal innvilge dispensasjon etter denne paragraf, må søker påvise et særlig behov for  
transport som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Uttalelse fra Statskog: 
«Grunneieres tillatelse gis på følgende vilkår: 
 

· Ved terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det medfører å utbedre 
skadene. 

· Eventuelle skader og ulemper mot tredjeperson som følge av framføringen av strømkabel er 
Statskog uvedkommende. 
· Nødvendige søknader fra andre berørte parter innhentes av søker» 

 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder kjøring på barmark.  
 
Planutvalget har tidligere innvilget bruk av minigraver til bl a graving av brønn, graving av strømgrøft og 
framkjøring av gravemaskin for å grave tomt til ny hytte, mens det f eks er gitt avslag for transport av 
byggematerialer med motorkjøretøy på barmark. 
  
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte ferdsel (tilkjøringen) skal skje på  gangsti. 
Transporten må foregå meget varsomt.  
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget.  
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Ferdselen (tilkjøringen) skal foregå på en gangsti. Det settes 
vilkår for ferdselen.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved reparasjon av 
eventuell terrengskade. 
  
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken.  
 
Vurdering i hht § 6 i forskriften:  



Søker påviser et særskilt behov for transport. Tiltaket er ikke å betrakte som turkjøring. Tiltaket kan 
vanskelig løses på annen måte. 
  
Etter ei totalvurdering innstiller Rådmannen på at dispensasjon innvilges. Det settes vilkår i 
dispensasjonen som søker må oppfylle.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Lasse Jonassen <lasse.jonassen@isenergi.no>
Sendt: tirsdag 18. august 2020 08:00
Til: Postmottak
Kopi: Lise Gunn Hansen
Emne: Motorferdsel i utmark, Sulitjelma
Vedlegg: Kart hytte 119.1.521.pdf

I henhold til ISE Nett AS sin områdekonsesjon søker herved ISE Nett om å få grave strømkabel fra
kabelskap til hytte på festetomt 119/1/521. Se vedlagt kabeltrase. Fremføring av gravemaskin er
tegnet i samme kart.
Gravingen vil bli utført ved bruk av gravemaskin.

Vennlig hilsen

Lasse Jonassen
Prosjektingeniør ISE Nett AS
Telefon: +47 995 89 836
E-post: lasse.jonassen@isenergi.no
www.isenergi.no

Tenk på miljøet –ikke skriv ut dennee-posten med mindre det er nødvendig

mailto:lasse.jonassen@isenergi.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1k7uey-0007p7-5Q&i=57e1b682&c=agC7zfRxFi4SO4ke1NuAGpiCWgCJADJPK52mhXXE48S0mcxiMkQG0rq5wyfN9CzLb_tt0lGth3s4pq4RzKIiRjh0H9XBrkffL8oz_ZMXnLApXd-qmwvTxxF4_lZ49aGW-8VeEztNbgIZ_V77IZfVaPo68MFpj3c8qtnBxSDp583IvRQE-DFR3oTtT6jT4YcYretJgRFBwr8s8lyRF3VMOW3fxMWxwU1gj3vJMYC1QFg
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Sak nr.   Dato 
109/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 

 
 
Ketil Bjørnstad - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 
Belting med beltevogn for boring etter vann 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 

innvilges Ketil Bjørnstad m/flere dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur fra Skihytta til 
Arild Arntsens hytte som ligger ca 250 m fra veien, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 

Det settes følgende vilkår: 
· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Skihytta til hytte, gnr 119/438, beliggende sør for 

Skihytta 
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. september – 31. desember 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det 

medfører å utbedre skaden 
· Transporten skal skje så skånsomt som mulig for terrenget 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke skader 

terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske kommune 

uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

naturmiljø og mennesker 
 

 
 
Vedlegg: 
20.07.2020 Ketil Bjørnstad - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 

- Belting med beltevogn for boring etter vann 
1448464 

20.07.2020 norgeskart-utskrift (2) 1448466 

31.08.2020 Vannboring ved Skihytta 1450035 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Ketil Bjørnstad m/flere, Fauske, om kjøring t/r med borevogn 
fra Skihytta og fram til Arild Arntsens hytte ca 250 m fra Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt  
 
Saksopplysninger: 
Framkjøring av borerigg i forbindelse med boring etter vann må behandles etter § 6 i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  
Det søkes her om kjøring på barmark, ca 250 m etter lysløypetrassen og ca 25 m i terrenget fram til 



Arntsens hytte, gnr 119/438.  
Arild Arntsen har skriftlig samtykket til at det skal bores etter vann på hans eiendom. 
 
En borevogn går på belter og kan sammenlignes med en minigraver. Det skal kjøres fra Skihytta og fram 
til hytta, jfr vedlagt kart over trase. 
  
Plan- og utviklingsutvalget (PLUT) har tidligere gitt dispensasjon for framkjøring av borerigg i forbindelse 
med vannboring, da ble det stilt krav om kjøring på frossen/snødekt mark. 
  
PLUT har tidligere innvilget bruk av minigraver til bl a graving av hyttetomt og brønn, samt graving av 
strømgrøft, mens det f eks er gitt avslag for transport av byggematerialer med motorkjøretøy på 
barmark.  
 
Statskog sier følgende i sin høringsuttalelse: 
«Statskog SF gir grunneiers tillatelse til belting av borevogn over gnr. 119, bnr. 1 fra veien ved skihytta 
fram til gnr. 119, bnr. 438, på følgende vilkår: 

· transporten skal skje så skånsomt for terreng som mulig 
· ved terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det medfører å utbedre 

skadene 
· eventuelle skader og ulemper på tredjeperson er Statskog uvedkommende 
· nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker» 

 
Balvatn reinbeitedistrikt har ingen merknader til at dispensasjon innvilges. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder kjøring på barmark. 
  
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte ferdsel skal delvis skje i trase  hvor det 
går skiløype, delvis i i terrenget.  
Det kan settes krav om at det legges plater/gummimatter foran når det kjøres, slik at det ikke setter 
spor i terrenget, eller at det kjøres på frossen mark.  
Transporten må foregå meget varsomt. Traseen er ca 250 m.  
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget.  
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Ferdselen skal foregå etter en trase hvor det vinterstid er 
skiløype, samt at det skal legges plate/gummimatte der det skal kjøres i terrenget.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved eventuell opprydding.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  



Ikke aktuelt i denne saken.  
 
Vurdering i hht § 6 i forskriften:  
Søker påviser et særskilt behov for transport. Tiltaket er ikke å betrakte som turkjøring. Tiltaket kan 
vanskelig løses på annen måte.  
 
Rådmannen innstiller på at dispensasjon innvilges og det settes vilkår for ferdselen.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske Kommune
PLAN OG UTVIKLING
Postboks 93, 8201 Fauske

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK

Navn og adresse

Tlf.

Tidsrom for dispensasjon

Hel sesong Særskilt tidsrom (dato start/slutt) Flerårig (maks 5 år)

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader

Løyvekjøring § 5a Oppgi område
Funksjonshemmede § 5b
Bagasje og utstyr til egen hytte § 5c
Utmarksnæring for fastboende § 5d
Transport av ved § 5e
Særskilt behov (unntaksparagrafen) § 6

Krav til legeerklæring. Se * på neste side.

Gjelder egen hytte + nær familie
Utleiehytter og lignende
Hogsttillatelse avgrunneier
Spes. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv formålet for bruk i henhold til anførte §

Navn på hytteeier, gnr/bnr evt. fnr

Beskrivelse av trasé. Legg ved kart.

Sted/dato Underskrift

postmottak@fauske.kommune.no

E-post



FORSKRIFTENES § 5 

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter/motorkjøretøy for 

§ 5a fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg 
transport mellom bilvei og hytte 
tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
transport av ved 

+ 
+ 
+ 
+ transport etter dispensasjon i medhold til forskriftenes § 6 

§ 5b funksjonshemmede 

§ 5c eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg, når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter
bokstav a 

§ 5d kjøring i utmarksnæring for fastboende 

§ 5e transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3g 

Kommunestyrets myndighet etter denne paragrafen kan delegeres til et folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann. 

FORSKRIFTENES § 6 

I unntakstilfeller, kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad, gi tillatelse til kjøring utover §§2, 3,4 og 5 dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. 
Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold 
til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

Søknaden sendes til: 

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske

postmottak@fauske.kommune.no

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert. 

* NB! Legeerklæring må inneholde:

- Har søker en kronisk sykdom
- Er sykdom relatert til alder
- Si noe om søkerens evne til å gå på ski

postmottak@fauske.kommune.no


Senterposisjon: 544382.83, 7440400.39
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 19.07.2020
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