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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 



Fauske kommune // Forslag til planprogram  - revidering og komplettering av kommunedelplan for de 
gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma  // Side 5 

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. 



Fauske kommune // Forslag til planprogram  - revidering og komplettering av kommunedelplan for de 
gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma  // Side 9 

 

 



Fauske kommune // Forslag til planprogram  - revidering og komplettering av kommunedelplan for de 
gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma  // Side 10 

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 



Fauske kommune // Forslag til planprogram  - revidering og komplettering av kommunedelplan for de 
gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma  // Side 12 

- 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. 
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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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