
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 17.11.2020 kl.: 09:30 - 17:30 
Sted: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget 
 
 
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 vedlikeholdsstatus formålsbygg v/kommunalsjef 
 
Orientering om bygg Sandnes næringsområde, Sulitjelma v/kommunalsjef 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 7/2020 
Sak nr. Sakstittel  
111/20 Godkjenning av møtebok  
112/20 Delegerte saker i perioden  
113/20 Referatsaker i perioden  
114/20 Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel 
 

115/20 Behov for avklaring for igangsetting av våtmarksrestaurering  
116/20 Planprogram til fastsetting - detaljregulering - PlanID 2019006 

- Kosmo i Valnesfjord 
 

117/20 Fastsetting av planprogram - Detaljregulering Finneidgata 19 
og 19B 

 

118/20 Klage på vedtak - områderegulering Skysselvika næring og 
industri 

 

119/20 Finneid Eiendom ANS - Søknad om kjøp del av kommunal 
tomt gnr. 102, bnr 2 på Finneid 

 

120/20 Dispensasjonssøknad fra Fauske gartneri AS - bruksendring 
av del næringsbygg - Gbnr 102/16 

 

121/20 101/411 - Sigbjørn Karlsen - Svar på søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanesarealdel sjø og land - kravet 
om reguleringsplan for naustområdet 

 

122/20 62/68 - Jens-Erik Kosmo - Saksfremlegg av byggesak for 
lager/redskapslager med dispensasjon - Kosmoveien 21, 
Valnesfjord 

 

123/20 103/303 og 103/404 - Tommy Mosti - Behandling av søknad 
om dispensasjon og oppføring av ny garasje i Kirkeveien 53, 
Fauske 

 

124/20 83/145 - 83/163 - Gøran Håkonsen og Søren Terje 
Joakimsen - Behandling av klage på vedtak om avslag for 
påbygg av naust - Finneidvikaveien, Fauske 

 

125/20 Tildeling av løyver for leiekjøring med snøskuter 2020 - 2023  
126/20 Sulitjelma Jeger- og Fiskeforening - Søknad om dispensasjon 

til frakting av utstyr til foreniingshytter. 
 



127/20 Gnr 76/191 - Morten Haugen - Søknad om dispensasjon for 
frakting av materialer på barmark- Brattåsvika 

 

128/20 Byggmakker Gunvald Johansen, Fauske  - Klage på avslag 
på søknad om dispensasjon 

 

129/20 Gnr 119/1/362 - Andreassen, Bodø - Søknad om 
dispensasjon for transport av borerigg til hytte - boring etter 
vann 

 

130/20 Gnr 119/1/459 - ISE Nett AS - Søknad om dispensasjon til 
graving av grøft til strømkabel - hytte i Sulitjelma 

 

131/20 Gnr. 119/1/35 - Sverre Haugland, Bodø  - søknad om 
dispensasjon for framkjøring av borerigg - vannboring 

 

132/20 Gnr 119/579 - Per Harald Ottestad - Søknad om framkjøring 
av borerigg til hytte i Sulitjelma 

 

133/20 Møteplan 2021 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og 
omsorgsutvalg - Oppvekst- og kulturutvalg - Formannskap - 
Kommunestyre 

 

 
 
 
Fauske, 10.11.20 
 
 
Ketil Skår 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/14815     
 Arkiv sakID.: 20/2141 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
111/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2020 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
08.09.2020 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 08.09.2020 1452213 

15.10.2020 Møteprotokoll P6-20_OFF 1455784 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 08.09.2020 Fra kl. 09:40 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 6/2020 Til kl. 15:10 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 

 
 
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 
Frank Raimond Zahl 
Lena Holmstrøm 
Liss-Ane Simonsen 
Renée Normann 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Vegard Setså (AP):  
Mange saker - Er dette forsvarlig? 
Foreslår at vi setter opp et møte i oktober. 
Ber om en orientering om bassengdrift i Sulitjelma. 

· Leif Lindstrøm (FRP): 
Sak Dahlskjær - Må vurdere habilitet 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Orientring om veiplan v/enhetsleder VVA Frank Zahl 
· Orientering om forslag til kommunal planstrategi, forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan og  folkehelsa 2020 v/areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen 
og folkehelserådgiver Lena Holmstrøm 

· Orientering om klima og forurensning v/ arealplanlegger Renée Normann 
· Orientering status samhandlingsområdet v/kommunalsjef Trond Heimtun 
· Mottatt 4,3 mill. kr. til vedlikeholdsoppdrag i forbindelse med covid-19. 



Side 2 
 

 
Planutvalget har ønske om en orientering om vedlikeholdsetterslep særlig på de nyeste 
byggene. 
 
Svar på spørsmål: 
Vegard Setså: 
Kommunalsjef svarte. Beløpene som legges fram er regnskapstall. Personalkostnadene er 
ca. kr. 240000,-. Andre kostander er ca. 209000,-. Strømprisen er variabel. Noen bestrider 
regnskapstallene. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 08.09.20 
 
 
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  
076/20 Godkjenning av møtebok  

077/20 Delegerte saker i perioden  
078/20 Referatsaker i perioden  

079/20 Forslag til kommunal planstrategi 2020 - 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 
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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 
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076/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2020 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 076/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 5/2020 godkjennes. 

 
 
 
077/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 077/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
078/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 078/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
079/20: Forslag til kommunal planstrategi 2020 - 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) . 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 079/20 Vedtak: 
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) . 

 
 
 
080/20: Folkehelsa i Fauske 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer»  

 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 02.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 018/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer». 
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Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 027/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer» . 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 080/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer». 

 
 
 
081/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 081/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 
 

 
 
 
082/20: Sluttbehandling - Områderegulering Skysselvika næring og industri 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 082/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 
 

 
 
 
083/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 083/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
 
 
084/20: Endring av områderegulering for Søbbesva 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
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framlagte forslag til endring av områderegulering for Søbbesva. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 084/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til endring av områderegulering for Søbbesva. 

 
 
 
085/20: 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. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 085/20 Vedtak: 
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. 

 
 
 
086/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 086/20 Vedtak: 
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. 

 
 
 
087/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Han er grunneier. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 087/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til endring av 
områderegulering for Klungsetmarka fritidspark ut til offentlig ettersyn. 

 
 
 
088/20: 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.  

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 088/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtas og fastsettes planprogram for 
massedeponi ved Ågifjellet.  

 
 
 
089/20: 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 
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kommunedelplan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulijtlema, og planprogrammet 
legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker.  

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 089/20 Vedtak: 
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.  

 
 
 
090/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 090/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
 
 
091/20: 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. 
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Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 091/20 Vedtak: 
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. 

 
 
 
092/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 092/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Vilkår om salg av eiendom som tilleggsjord opprettholdes. 
 
 
 
093/20: 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. 
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· 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). 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 093/20 Vedtak: 
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). 

 
 
 
094/20: 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. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 094/20 Vedtak: 
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. 

 
 
 
095/20: 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. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 095/20 Vedtak: 
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. 

 
 
 
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 
 
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.  
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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.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 096/20 Vedtak: 
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.  

 
 
 
097/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 097/20 Vedtak: 
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. 
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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 
 
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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 098/20 Vedtak: 
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. 
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Søknad om unntak fra byggteknisk forskrift (TEK17) behandles i en eventuell ny søknad 
om oppføring av tilbygg til eksisterende bolig. 

 
 
 
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 
 
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 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 099/20 Vedtak: 
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  
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· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker 

 
 
 
100/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 100/20 Vedtak: 
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. 

 
 
 
101/20: 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 
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· 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 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 101/20 Vedtak: 
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 

 
 
 
102/20: 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.  
 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 102/20 Vedtak: 
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.  
 
 
 
103/20: 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 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 103/20 Vedtak: 
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 
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· 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 

 
 
 
104/20: 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 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 104/20 Vedtak: 
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 
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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 

 
 
 
105/20: 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  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketll Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Styreleder i ISE. 
Skår ble enstemmig erklært habil. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 105/20 Vedtak: 
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 
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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  

 
 
 
106/20: 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  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketll Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Styreleder i ISE. 
Skår ble enstemmig erklært habil. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 106/20 Vedtak: 
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 
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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  
 
 
 
107/20: 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  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketll Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Styreleder i ISE. 
Skår ble enstemmig erklært habil. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 107/20 Vedtak: 
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. 
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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  

 
 
 
108/20: 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 
 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketll Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Styreleder i ISE. 
Skår ble enstemmig erklært habil. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 108/20 Vedtak: 
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 

 
 
 
109/20: 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 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 109/20 Vedtak: 
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 

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

 
 
PLUT- 110/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag innvilges Gunn Isalill 
Mathisen, Sulitjelma, dispensasjon for bruk av helikopter fra Sulitjelma til sin hytte, gnr 
119/467, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Dispensasjonen gjelder for inntil 2 landinger (bringe/hente) pr år i 
sommerhalvåret (mai – september) og gjelder for 2020, 2021 og 2022. 

· Grunneiers (Statskog) tillatelse må innhentes av søker 
· Balvatn reinbeitedistrikt må varsles før ferdsel finner sted. 
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Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
098/20, 103/1085 - Fauske kommune - Søknad om deling/justering av grunneiendom til Fauske 
Storbilsenter AS 
VEDTAK: 

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

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av et areal på 5048 kvm fra kommunal tomt gnr. 103, bnr. 1085, Truckstopp Fauske. 

 

 
187/20, 103/1085 - Fauske kommune - Innvilget søknad om rammetillatelse for etablering av 
teknisk driftsbygg og blålysbygg, Terminalveien-Krokdalsmyra, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges rammetillatelse for etablering av teknisk 
driftsbygg og blålysbygg med tilhørende infrastruktur på Terminalveien Øst, Krokdalsmyra, Fauske 
gnr.103 bnr.1085 som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvar: Sweco Norge AS og Madsen Maskin AS. Erklæring om 
ansvarsrett fra ansvarlig søker må innsendes. 

 

Det vises til planbestemmelser i reguleringsplan for Terminalveien Øst, § 6.1 Utbygging – 
rekkefølgebestemmelser. Gjennomføringsavtale mellom Fauske kommune og Statens vegvesen 
skal være etablert før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak som berører Terminalveien. 



 

Før igangsettingstillatelse for grunnarbeidet kan gis må det foretas uavhengig kontroll av 
geoteknisk prosjektering, og ansvarlig firma må erklære ansvarsrett. 

 

Før igangsettingstillatelse for bygningen kan gis må det foreligge samtykke fra Arbeidstilsynet, 
dispensasjon/fritak fra Sivilforsvaret vedr. tilfluktsrom, bekreftelse på ansatte medvirkning og 
uttalelse fra høringsinstanser. 

 

 
198/20, Fradeling av areal til 3N Eiendom Bodø AS fra kommunal grunn gnr. 103, bnr. 11 - 
Søbbesva industriområde 
VEDTAK: 

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

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av et areal på ca 1297 kvm fra kommunal tomt gnr. 103, bnr. 11, Søbbesva 
industriområde. 

 
210/20, 119/1/522 - Lars Arne Ellefsen - Svar på søknad om tillatelse til riving av gammel hytte 
og uthus samt nyoppføring av fritidsbolig - Balvassveien 92, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) og § 20-4 e) innvilges tillatelse til riving av 
eksisterende bebyggelse og oppføring av ny fritidsbolig i Balvassveien 92, Sulitjelma, gnr. 119 bnr. 
1 fnr. 522 som omsøkt. 

 

Med medhold i plan- og bygningslovens § 23-8 og byggesaksforskriftens § 6-8 første ledd 
godkjenner Fauske kommune Lars Arne Ellefsens søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger 
for det omsøkte tiltaket som omsøkt. 

 

Vilkår: 

· Rivingsavfall skal leveres til godkjent mottak og skal kunne dokumenteres på forespørsel 
fra kommunen. 
 

 
211/20, 103/800 - Hugo Svartsund - Svar på søknad om tillatelse til tilbygg 43m2 -BYA og 56m2 
-BRA - Sjønståveien 3, Fauske 



VEDTAK: 

Med medhold i plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til å bygge tilbygg i 
Sjønståveien 3, Fauske, gnr. 103 bnr. 800 som omsøkt. 
 

 
212/20, 103/31 - Amfi Bygg Fauske AS - Innvilget søknad om tillatelse til innsetting av skyvedør 
i fasade mot Sjøgata 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 c) innvilges søknad om tillatelse til innsetting av 
skyvedør i bygningen til Amfi Fauske, Sjøgata 72, Fauske gnr.103 bnr.31 som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Norconsult AS og Fauskebygg AS. 
 

 
215/20, 103/625 - Sjøgata 62-64 Eiendom AS - Svar på søknad om tillatelse i ett trinn - 
Utvendig endring av bygg - Sjøgata 64, Fauske 
VEDTAK: 

Med medhold i plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til ombygging/tilbygg av 
inngangsparti i Sjøgata 64, Fauske, gnr. 103 bnr. 625 som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvar i saken: Varde Bygg As, Varde Entreprenør AS. 
 

 
217/20, 103/625 - 103/1434 - Coop Nordland SA - Innvilget tillatelse til utskifting av 
virksomhetsskilt, Coop Mega Fauske - Sjøgata 62-64, Fauske 
VEDTAK: 

Med medhold i plan- og bygningslovens § i) innvilges tillatelse til utskifting av virksomhetsskilt til 
Coop Mega Fauske i sjøgata 62 og 64, Fauske, gnr. 103 bnr. 625 og bnr. 1434 som omsøkt. 
 

 
214/20, 56/3 - Odd Tore Solbakk - Oppmåling av tre tomter 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det ikke tillatelse til fradeling av 
tre parseller med avmerkede tomter B1, B2 og B3 i reguleringsplan «Solbakk gård - 56/3» fra g.nr. 
56 b.nr 3 i Fauske kommune før avkjørsel til vei er avklart i reguleringsplan. 

 
 



 
216/20, 71/1 - Kjetil Jordbru - Innvilget tillatelse til å rive gammelt våningshus - Jordbruveien 19, 
Valnesfjord 
VEDTAK: 

Bygget vurderes ikke til å være verneverdig av kommunen etter kulturminnelova og 
fylkeskommunens vurdering i saken. 

 

Med medhold i plan- og bygningslovens § 20-1 e) innvilges tillatelse til riving av våningshus i 
Jordbruveien 19, Valnesfjord, gnr. 71 bnr. 1 som omsøkt. 

 

Med medhold i plan- og bygningslovens § 20-4 e) innvilges tillatelse til Kjetil Jordbru om at 
rivingen kan forestås av han som tiltakshaver med følgende vilkår: 

· Rivingasavfall skal leveres til godkjent mottak og skal kunne dokumenteres på forespørsel 
fra kommunen. 
 

 
220/20, Søknad om endring av vald - Fauskeeidet elgvald 
VEDTAK: 

Fauske kommune v/viltforvaltningen gir dispensasjon fra Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 11 
om frist for å melde endringer i vald, jfr. Forskriftens § 37. 

 

Utvidelse av Fauskeeidet elgvald med ett jaktfelt på ca. 6300 dekar tellende areal  til totalt ca. 
80.950 dekar tellende areal godkjennes, jfr. Forskrift om forvaltning av hjortevilt 
 

 
221/20, 119/609 - Saltdalshytta Entreprenør AS - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - 
Oppføring av fritidsbolig BRA: H01:61,7m2  bod: 4,2m2. L:30,2m2 BYA:83,4m2,   Kong-Oscar-
veien 10, Sulitjelma 
VEDTAK: 

 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av hytte i 
Kong Oscarveien 10, Sulitjelma gnr. 119/609 som omsøkt.  
 

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

 
 

 



222/20, 119/608 - Saltdalshytta Entreprenør AS - Innvilget tillatelse til tiltak - Oppføring av 
fritidsbolig BRA: H01:61,7m2 L:30,2m2, BYA: 77,7m2. I Kong Oscar-veien 8, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av hytte i 
Kong Oscar-veien 8, Sulitjelma gnr. 119/608 som omsøkt.  
 

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

 
 

 
224/20, 119/1/524 - Innvilget søknad om helikopterlift til/fra Villumsvann - 119/1/524 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Janne Hartz, Bodø, tillatelse til  

transport av 1 stk bigbag fra hytte v/Villumsvatn, gnr. 119/1/524, til sammen 1 t/r med helikopter 
i tidsrommet 12. september til 30. oktober 2020, jfr vedlagte kartutsnitt. 

  

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

 
 

 
225/20, 119/607 - Saltdalshytta Entreprenør AS - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - 
Oppføring av fritidsbolig BRA: H01: 61,7m2, L:30,2m2 BYA:79,4m2 i Kong Oscar-veien 6, 
Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av hytte i 
Kong Oscar-veien 6, Sulitjelma gnr. 119/607 som omsøkt.  
 

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

 
 

 
226/20, 112/28 - Håvard Solem - Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel 
VEDTAK: 

Håvard Solem innvilges dispensasjon fra §23 i «Forskrift om gjødselvarer mv.» om tidspunkt for 
spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding. Det gis forlenget frist til 30. September 2020. 



Spredning nær vassdrag/åpne kanaler skal unngås. 

 
 

 
227/20, 45/19 - Vibeke Solbakk - Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel 
VEDTAK: 

 
Vibeke Solbakk innvilges dispensasjon fra §23 i «Forskrift om gjødselvarer mv.» om tidspunkt for 
spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding. Det gis forlenget frist til 30. September 2020. 

 

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler skal unngås. 

 

 
228/20, 119/606 - Saltdalshytta Entreprenør AS - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - 
Oppføring av fritidsbolig BRA:H01:67,8m2 L:30,2m2 BYA:79,4m2  i Kong Oscar-veien 4, 
Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av hytte i 
Kong Oscar-veien 4, Sulitjelma gnr. 119/606 som omsøkt.  
 

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

 
 

 
229/20, Søknad om landing med sjøfly på Lomi 
 

 

VEDTAK: 

 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Fjellfarer as, Sulitjelma, tillatelse til 

4 landinger/takeoffs på Lomi og 1 landing/takeoff på Tjalalves med sjøfly i forbindelse med 
opplegg for kunde den 6. oktober 2020.  

 

 



Flygingen må skje mellom kl 07.00 og kl 22:00 

 

Søker må selv innhente grunneiers tillatelse samt sørge for ferdselen foregår så skånsomt som 
mulig for naturmiljø og mennesker.  
 

 
230/20, 119/1 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av 
parseller som omsøkt 9,039 daa m fra g.nr. 119 b.nr. 1 i Fauske kommune. 

 

 



 

 
231/20, 119/173 - Cato Lund - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg til bolig BRA: 
88,7m2, BYA: 102m2 , garasje i Bursimarka 25, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §20-1a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg 
til boligbygg, garasje, i Bursimarka 25, Sulitjelma gnr 119. bnr 173 som omsøkt.  

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Solheim Byggkonsult.  

 

Tiltaket kan ikke utstedes ferdigattest før det foreligger erklæring om ansvarsrett på UTF.  

 

 

 
 

 
232/20, 103/353 - Temur Ramazan - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - Riving av 
brannskadd bolig med bygningsnummer: 188876455 BRA: 183m2. Torggata 18, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §20-1e) innvilges søknad om rivingtillatelse av brannskadet 
boligbygg bygningsnummer:188876455  i Torggata 18, Fauske gnr. 103. bnr. 353 som omsøkt.  

 

Erklæring av ansvarsrett for miljøsanering må oppklares/innsendes før arbeidet kan oppstartes.  

 

Rivingsavfall må leveres til godkjent avfallsmottak.  

 

Følgende firma har erklært ansvar: Søkertorget AS, Ekon AS og Østbø AS.  

 
 

 
234/20, 103/2 og 103/1085 - Fauske kommune - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse for 
deler av veianlegget til teknisk driftsbygg og blålysbygg, Terminalveien-Krokdalsmyra, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges igangsettingstillatelse for deler av 



veianlegget (vei 21000, profil 40-330) til teknisk driftsbygg og blålysbygg i Terminalveien 
Øst/Krokdalsmyra, gnr.103 bnr.2,1085 som omsøkt. 

 

Arbeidet igangsettes for tiltakshavers egen risiko med hensyn til tilknytning og godkjenning av 
tekniske planer, da det ikke foreligger gjennomføringsavtale mellom Fauske kommune og Statens 
vegvesen.  

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Sweco Norge AS, Roald Madsen AS og Salten Consult AS. 

 

Utført geoteknisk prosjektering legges til grunn for arbeidet med veianlegget. 

 

Miljøteknisk grunnundersøkelse for Terminalveien Øst, utarbeidet av Cowi AS, datert 01.10.2018 
legges til grunn for arbeidet med veianlegget. Det henvises spesielt tl kapittel 5, med 
underkapitler 5.1 – 5.5. 

 

Før byggestart skal det foreligge en plan for tilknytning til vann- og avløpsnettet godkjent av 
Fauske kommune. 

 

Det vises for øvrig til innvilget rammetillatelse datert 02.09.2020, i sak 187/20.  

 
235/20, 103/379,662 - Uno-X Norge AS - Innvilget søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann 
- Storgaten 34, Fauske 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTAK: 

På bakgrunn av søknad mottatt 25.06.2020 gir Fauske kommune tillatelse til påslipp av oljeholdig 
avløpsvann, fra planlagt automatanlegg på gnr.103 bnr.379,662, via oljeutskiller, til kommunal 
ledning i Sjøgata. Tillatelse gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jfr.§ 16 og 



forurensningsforskriften § 15-5, på følgende vilkår: 

· Det monteres typegodkjent oljeutskiller fra ODIN Maskin, med sandfang, som beskrevet i 
vedlegg til søknad og i henhold til vedlagte beregninger og tegninger. 

· Avløpsvannet går via oljeutskiller og sandfang før det ledes inn på privat ledning, og deretter 
inn på kommunalt ledningsnett. Det må inngås avtale med eier av privat spillvannsledning fra 
Telegrafveien 2, om tillatelse til påkobling. 

· Avfallet fra oljeutskilleren skal leveres til godkjent mottak minst en gang pr år 
(Avfallsforskriften § 11-8) 

· Vedlikehold av oljeutskiller besørges av eier for egen risiko og regning. 
· Det inngås serviceavtale for drift og vedlikehold av oljeutskilleren. 
· Erklæring om ansvarsrett fra firma som skal utføre arbeidet med etablering av oljeutskiller og 

tilhørende avløpssystem innsendes før arbeidet igangsettes. 
 

 
 

 
236/20, 119/610 - Marie Knudsen og Eivind Kvalvåg - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - 
Oppføring av fritidsbolig i Kong Oscar-veien 20 , Sulitjelma 
VEDTAK: 

 
I medhold av plan- og bygningslovens §20-1a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av hytte i 
Kong Oscar-veien 20, Sulitjelma gnr. 119/610 som omsøkt.  
 

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

 
237/20, Gnr. 61/70/4 - Wenche Nystad, Bodø - Innvilget søknad om dispensasjon ifbm  
motorisert ferdsel 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:  

 

Wenche Nystad, Bodø,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte, gnr 61/70/4. Kjøringa skal foregå fra Nystad, 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 og i hht inntegnet     trase i kart.  

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.  

 

 
240/20, Gnr 119/1/138 - Tom-Stian Øhlund - Innvilget dispensasjon vedr motorferdsel 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:  

 

Tom Stian Øhlund, Tverlandet, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte. gnr 119/1/138. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, 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, og ihht inntegnet trase på 
kartutsnitt. 

5) All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt.  
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.  

 

 
242/20, 65/5 - Kine og Jonne Kalstad - Søknad om fradeling av tomt fra gnr. 65, bnr.5 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av parsell 
med avmerket tomtegrense i reguleringsplan fra gnr. 65, bnr. 5 i Fauske kommune. 

 

 
244/20, Gnr. 119/1/416 - Unni Andersen - Innvilget søknad om dispensasjon vedr motorisert 
ferdsel 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:  

 

Unni Andersen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte. gnr 119/1/416. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, 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, og følgje trase inntegnet på vedlagte 
kartutsnitt.  

5) All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 



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.  

 

 
246/20, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - Endring av gnr og 
bnr. 
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 på gnr 84/83. 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.  



 

 
247/20, 102/771 - Jones Fauske AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av vertikaldelt 
tomannsbolig - Moltebærveien 17, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til oppføring av vertikaldelt 
tomannsbolig i Moltebærveien 17, Fauske, gnr. 102 bnr. 771 som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvar i saken: CK NOR BYGG AS, Fiskarhedenvillan AB, Varde 
Entreprenør AS, Haneseth VVS Salten AS, Solid:Byggpartner AS, Prosjektrådgiveren AS. 
 

 
249/20, Revidert forslag til detaljregulering for Sjåheia 
VEDTAK: 

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

legges revidert forslag til detaljregulering for Sjåheia ut til offentlig ettersyn. 

 
 

 
251/20, 83/6,15,142 - Wenberg Fiskeoppdrett AS - Innvilget søknad om tillatelse til utfylling i 
sjø, Skysselvika, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 k) innvilges søknad om igangsettingstillatelse  for 
utfylling i sjø i Skysselvika, Fauske, gnr.83 bnr.6,15 og 142 som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Indira AS, Rambøll Norge AS, Moldjord Bygg og Anlegg 
AS og Norconsult AS. 

 

Vilkår satt i tillatelse fra Fylkesmannen, datert 08.07.2020, må oppfylles. 

 

Framlagt kontrollplan og avbøtende tiltak må følges. 

 

 
252/20, 103/1562 - Coop Nordland SA - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse for 
grunnarbeider, VA og stålkonstruksjoner for oppføring av tilbygg til forretningslokaler i 
Handelsparken, Terminalveien 5, Fauske 



VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om igangsettingstillatelse for 
utstikking av bygning, grunnarbeider, VA og stålkonstruksjoner for oppføring av tilbygg til 
forretningslokaler i Handelsparken, Terminalveien 5, Fauske, gnr.103 bnr.1562 som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Odin Prosjektering AS, Give Stålspær A/S, Øksnes 
Entreprenør AS og Salten Transport AS. 

 

Det vises for øvrig til innvilget rammetillatelse datert 04.09.2018, i sak 095/18. 
 

 
253/20, 103/619 - Mesterbygg Fauske AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av nytt 
bolighus med tre leiligheter, totalt BRA 277 m2, Torggata 36, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 3-
mannsbolig i to plan i Torggata 36, Fauske gnr.103 bnr.619 som omsøkt. 

 

Merknader fra naboer i Jernbanegata 4 og Torggata 34, utover de forhold som er oppfylt og 
endret, tas ikke til følge. 

 

Nødvendige branntekniske tiltak må utføres mot nord på den nye bygningen, på grunn av avstand 
til nabobygning på gnr.103 bnr.620. 

 

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

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Mesterbygg Fauske AS, BIT Maskin AS, Fauske Rør A/S, 
Norconsult AS, Mestergruppen Arkitekter AS og Brødr Palmesen ANS. 

 

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

 
267/20, 93/7 - Jon B. Johansen - Søknad om fradeling grunneiendom 
VEDTAK: 



 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av areal på 56,8 dekar fra gnr. 93 bnr. 7 som tilleggsareal til gnr. 93 bnr. 2 i Lakså, Fauske 
kommune. 

 

Vilkår: 

Tillat fradelt areal sammenslås med gnr. 93 bnr. 2. 

 

 

 
254/20, Forslag til mindre endring av reguleringsplan for fritidsboliger Brattåsvika 
VEDTAK: 

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

legges forslag til mindre endring av reguleringsplanene Fritidsbebyggelse Brattåsvika (endring) og 
Fritidsbebyggelse i Brattåsvika ut til offentlig ettersyn. 
 

 
255/20, 103/379 og 103/662 -  Uno-X Norge AS - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse for 
oppføring av Uno-X automatstasjon på parkeringsplassen ved Rema1000 i Storgaten 34, 
Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om igangsettingstillatelse for 
oppføring av Uno-X automatstasjon på parkeringsplassen ved Rema1000 i Storgaten 34, Fauske 



gnr.103 bnr.379,662 som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Hille Melbye Arkitekter AS, Skala Rådgivende Ingeniører 
AS, Cowi AS avd. Industri & Prosess og HT Vike AS. 

 

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

 
256/20, Forslag til mindre endring av områderegulering for Jordbru 
VEDTAK: 

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09  
legges forslag til mindre endring av områderegulering for Jordbru ut til begrenset offentlig ettersyn. 
 
 
257/20, 61/70 - Nystad Jordsameie / Nystad Utmarkslag SA - Søknad om fradeling av 
grunneiendom med oppmålingsforretning 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradelinger av tomter på om lag 1000 m2 for eksisterende hytteer med feste på gnr. 61/70 i 
Valnesfjord. Vedtak gjelder for festenr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 og 14 ved Storvatnet, festenr. 4 
ved Langvasstjønna og et ikke tinglyst feste nord av Knubbtjønna 

 

Vilkår: 

 

Ingen tomter må fradeles helt ned til vannkant, minimum 2 meter avstand målt i horisontalplanet 
for festenr. 61/70/6  

 



 

 

 

 



 
 

 
259/20, Søknad om fritak for kommunale gebyrer 
VEDTAK: 

Jf. Forskrift for vann og avløpsgebyrer §17, gis det fritak for vann- og avløpsgebyr  

f.o.m. påfølgende termin, under forutsetning av at kommunen har vært på befaring og vannet  

er plombert/frakoblet.  Hvis boligen tas i bruk igjen, skal Fauske kommune kontaktes for å  

fjerne plomberingen.  Hvis plomberingen er brutt, vil gebyrene bli etterfakturert fra den  

dagen fritaket ble gitt. 

 

Jf. Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester §5 gis det fritak for 

feiegebyret f.o.m. påfølgende termin, under forutsetning av at Salten Brann IKS har vært på 

befaring og det ikke finnes skorstein og/eller ildsted i boenheten, eller at 

fyringsanlegget er plombert/frakoblet. 

 

 
 

 
262/20, Gnr. 119/509 Karl-Erik Haugland - Innvilget søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - § 5 c) 
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:  

 

Karl-Erik Haugland, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/509. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Kjelvasskrysset, 
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 05.11.2020 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.  

 

 
264/20, Gnr 119/1/456 - Lars Evjen / Unn Evjen - Innvilget 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:  

 

Lars og Unn Evjen, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte. gnr 119/1/456. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, 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 05.11.2020 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.  

 

 
265/20, Gnr. 119/525 - Arne Kristian Mathisen - Innvilget 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:  

 

Arne Kristian Mathisen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/525. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. 
vedlagte kartutsnitt. 

  

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

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 06.11. 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.  

 

 
268/20, Gnr. 119/549 - Jørn Ivan Pedersen - Innvilget 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:  

 

Jørn Ivan Pedersen, Straume,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/549. Kjøringa skal foregå fra Avilon, 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 06.11. 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.  

 

 
270/20, 103/1644 - Mesterbygg Fauske AS - Innvilget søknad om endring av gitt tillatelse for 
oppføring av vinterhage og utvidet terrasse på tomannsbolig i Gaphaugen 1, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 b) innvilges endring av gitt tillatelse for oppføring av 
vinterhage og utvidet terrasse på tomannsbolig i Gaphaugen 1, Fauske gnr.103 bnr.1644 som 
omsøkt. 

 

 
266/20, Gnr. 97/12 - Georg de Besche dy - Runar Korsvik - Innvilget søknad om dispensasjon 
for bruk av snøskuter  for tilsyn med jervbås og utlegging av åte 
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 § 5b) og delegasjon, gis 
følgende tillatelse:  

 

Georg de Besche dy og Runar Korsvik, Fauske, gis tillatelse til tilsyn med jervebås og utlegging av 
åte med snøskuter på vinterføre, gnr 97/12. Kjøringa skal foregå fra Solvika, alternativt Gjemgam, 
jfr. vedlagte kartutsnitt. 

  

Denne tillatelse gjelder kun tilsyn av jervebås og utlegging av åte, all annen kjøring er ikke tillatt.  

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 06.11.2020 tom 11.05.2025.  
2) Det kan benyttes inntil 2 stk snøskutere samtidig. 
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) 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.  

 

 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Endring 2,5 km-regelen - snøskuter 
 
 
2, Kvittering på innsendt høringssvar fra Fauske kommune 
 
 
3, Rapport - Leiekjøring med snøskuter  2019/2020 
 
 
4, Referat fra møte i Faglig Trafikkforum Fauske 160920 
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"% Regjeringen.no

Opphever 2,5 km-grensen for
snøskuter
Nyhet l Dato: 29.09.2020 l Klima- og miljødepartementet

(http://www.regjeringen.no/no/dep/kId/id668/)

Klima- og miljødepartementet endrer nå reglene for når

kommunene kan gi tillatelse til bruk av snøskuter for transport

av bagasje og utstyr til hytta. Endringen er en oppfølging av

vedtak i Stortinget om å endre regelverket.

Klima- og miljødepartementet gjør  i  dag endringer i regelverket, slik at det ikke

lenger er krav om at hytter må ligge minst 2,5 km fra brøyta vei for at det skal

kunne gis tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr. Kravet

om at det ikke er mulighet for Ieiekjøring i området fjernes også.

Forskriftsendringene kommer som en følge av at Stortinget i vår anmodet

Regjeringen om å fjerne disse vilkårene.

Følger opp anmodning

-  Vi følger opp Stortingets anmodning om å endre regelverket. Det vil nå ikke

lenger være krav om at hytter må ligge minst 2,5 km fra brøyta vei for at det skal

kunne gis tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr, sier

klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Bagasje til hytta

AIHA...‘L,...-— nl: l...,— n—Ar‘nnu‘ 1,.— -aanl...LA.l:An'/er_\ncol .; ,»;hunn.”..nm, _--:.‘..:.\,.An -AI_-  [Aha-  .
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Uppnever 2,0 Km-grensen ror snØSKuter  -  regjeringen.no

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt, men det gjelder en rekke

unntak for ferdsel til ulike typer nytteformål. Et av unntakene gjelder adgang til å

frakte bagasje og utstyr til hytter som ikke ligger til vinterbrøytet vei. Selv om det

nå ikke lenger gjelder et krav om minimumsavstand fra brøyta vei, er det altså

fortsatt ikke tillatt med ren persontransport til hytta.

Sårbar natur

Kommunene skal i tillatelser etter denne bestemmelsen kartfeste eller på annen

måte entydig angi hvilken trasé som skal benyttes. Kommunen kan dermed styre

kjøringen dit den gjør minst skade for sårbar natur og hvor det er fare for å

forstyrre rein og annet dyreliv. De kan også sørge for at skutertraseen ikke

kommer i konflikt med folk på ski eller andre friluftsinteresser. Det vil også gjøre

det enklere for politiet å kontrollere at folk kjører i henhold til tillatelsen.

Fastsette traséer

-  Mange av kommunene i høringen har ment at det bør stilles krav til tillatelser

om hyttekjøring, blant annet at det må fastsettes traséer for snøskuterkjøringen.

Slik kan de styre kjøringen dit den gjør minst skade. Dette er også fremhevet av

Statens naturoppsyn, Økokrim og Politidirektoratet. Det er også viktig å presisere

at kommunene kan velge ikke å gi tillatelse til snøskuterkjøring til hyttene, sier

Rotevatn.

Endringen trer i kraft 1. oktober.(mpswlovdatanoidokumenuLTt/forskrim2020-09-23—1893)
 

Klima- og miljødepartementet

TEMA

Klima Klima og miljø Naturmangfold
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Fra: regjeringen.no - Justis- og beredskapsdepartementet <svarer-
ikke@dss.dep.no> 

Sendt: onsdag 2. september 2020 14:00 
Til: Postmottak 
Emne: Kvittering på innsendt høringssvar på Fauske kommune 
Vedlegg: Avgitt høringssvar.pdf; Høringsuttalelse ny arvelov.pdf 
 

Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - 

forslag til forskrifter til ny arvelov mv. 

 

Høringens saksnummer: 20/2761 EP KKF/bj 

Høring: Høring - forslag til forskrifter til ny arvelov mv. 

Levert: 02.09.2020 14:00:09 

Svartype:  

Jeg svarte som: Kommune 

Avsender: Fauske kommune 

Kontaktperson: Rune Reisænen 

Kontakt e-post: postmottak@fauske.kommune.no 

  
 

Høringsuttalelse - forskrift til ny arvelov og forslag om tidsfrist for hvor 

lenge en landbrukseiendom kan bli værende i dødsbo. 

Høringsuttalelse ny arvelov.pdf (428,00 KB)  

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kDRRO-0007JW-

4a&i=57e1b682&c=r7dVxT_x2GxTFK-

dDduUgam034Jdxk_4U4NRtUrr2V6vmCNSirmAjKdBewGu0RTXmqibddlcKo

b0JyMAzKcfT_FNxPHRkYrhNVQpWZ-

LtvLI1FuWy8gys59wn8CsSt_eyJz6z_RQ6JDq1ZfEHE9A_9CZYO7HQ6erNbo

qKLvxf9NbX6Tgh1hqVCD255D8dj5OZGofYRihWs_T8Lt_hDkcAQ. 
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HØRINGSUTTALELSE ENDRING AV LOV 15. JANUAR 2019 OM ARV OG 

DØDSBOSKIFTE – LANDBRUKSEIENDOM SOM LIGGER I DØDSBO. 

Høringsnotatet inneholder et utkast til endring av lov om arv og dødsboskifte LOV-2019-06-

14-21 slik at det fastsettes en frist for hvor lenge en landbrukseiendom kan ligge i dødsbo. 

Justisdepartementet vil ha høringsinstansenes syn på om 

1. det bør fastsettes en regel i den nye loven om arv og dødsboskifte om at arvingene 

har plikt til å overføre  landbrukseiendommen til ny eier innen en viss frist 

2. den lovbestemte fristen bør være tre, fire eller fem år 

3. en eventuell regel bør gjelde alle skiftesituasjoner, eller om det er tilstrekkelig at den 

gjelder for dødsbo som skiftes privat 

4. §90 femte ledd skal utvides til flere eiendommer enn i dag som følge av at det 

innføres en lovbestemt frist for salg 

5. at det fastsettes en regel om at kommunen skal varsle arvingene i boet om plikten 

6. regelen i konsesjonsloven §19 om tvangssalg og regelen i odelsloven §29 om rett til å 

løse eiendommen på odel bør få anvendelse når arvingene ikke har overdratt 

eiendommen til ny eier innen fristen 

BAKGRUNN 

Fauske kommune ligger i Nordland fylke som har den høyeste andelen landbruks-

eiendommer som ligger i dødsbo. Nordland er blant fylkene som har høyest andel både for 

jordbruksareal og skogareal. (Tall fra 2018) Vår kommune er nok representativ når det 

gjelder landbrukseiendommer i dødsbo. Og det er flere tilfeller med mange eiere og små 

andeler. På landsbasis viser statistikken at eiendommer over 100 dekar totalareal utgjør 

59% av antall eiendommer i dødsbo. I overkant av 90% av eiendommene hadde mindre enn 

1000 dekar totalareal. (Gjelder produktivt areal.) 

At så mange eiendommer kan stå oppført med døde personer som hjemmelshavere må 

etter vår mening tyde på svakheter ved lovverket. I de fleste tilfeller kommer ikke dødsfall 

overraskende, og når etterkommere og arvinger trenger så lang tid på å bringe orden i 

eiendomsforholdene er det grunn til å spørre om det er lagt for stor vekt på eiendomsretten 

til de fellesressursene som landbrukseiendommene burde utgjøre i dagens Norge. Ved 

arveoppgjør er det sjelden problemer med å fordele frie midler som måtte finnes i boet. 

Det aktive landbruket i Norge er mange steder avhengig av leiejord. Dette fører noen ganger 

til svakere drift, dårligere vedlikehold og dårlig arrondering av jordbruksarealene. Jordlovens 

åpning for å oppfylle driveplikten gjennom utleie kan føre til større andel leiejord, noe som 

neppe er forenlig med et effektivt landbruk. 

Med dødsbo som eiere av landbruks-eiendommer stiger usikkerheten for de aktive 

næringsutøverne i landbruket når leiejordandelen øker. Derfor er det viktig å få til raske 

avklaringer i eierforholdene som vedrører landbrukseiendommer. 

Det er ulike årsaker til at eiendommene blir liggende i dødsbo. Lav avkastning og store 

investeringsbehov kan være eksempler på dette. At bo- og driveplikt etter jordloven blir 



vanskelig å følge opp for landbruksmyndighetene kan nok også være en grunn til at arvinger 

heller foretrekker en uoppgjort løsning. 

Konsekvensene er at eiendommene ikke blir vedlikeholdt, og ved behov for fellesløsninger 

kan de omkringliggende eiendommene bli forhindret i sin drift når eiendommer i dødsbo 

vanskelig kan delta i disse. 

Disse problemen vil ikke nødvendigvis løses helt gjennom en tvangsmessig eierendring hvor 

det blir en rekke eiere i stedet for et dødsbo. Hvis det blir for mange eiere vil det skape de 

samme problemer for omgivelsene, og for myndigheter som skal sørge for å håndheve lover 

og forskrifter til landbrukets beste. 

I lovverket om arv og skifte bør det settes et tak på antall eiere. Utover et gitt antall må det 

etableres et eierselskap som kan representere eierne og som det kan stilles krav til med 

hensyn til bo- og driveplikt, konsesjon og deltakelse sammen med omgivelsene i fellestiltak. 

DE ENKELTE PUNKTER:  

1. Det må fastsettes i den ny loven om arv og dødsboskifte at arvingene har plikt til å 

overføre landbrukseiendommen til ny eier. Som eksempel ser den svenske 

Ärvdabalken fra 1958 ut til å kunne dekke behovene som etterspørres. I §18 1 a i 

denne kan det rettes henvendelser som gjelder landbrukseiendom til en av dødsbo-

deleierne. De landbrukseiendommer plikten gjelder for må være taksert som 

landbruksenheter i skattesammenheng. Oppfølging av eiendommer i dødsbo gjøres 

av Länsstyrelsen (Fylkene) og disse har i ytterste konsekvens mulighet til å gå til 

domstolene og få dødsboene bøtelagt ved overskridelse av de fristene som er satt. 

2. Den lovbestemte fristen bør av samfunnshensyn være kortest mulig, og da i dette 

tilfellet 3 – tre – år siden det er det korteste alternativet. 

3. Regelen bør gjelde i alle skiftesituasjoner og være absolutt. 

4. Det bør være èn offentlig definisjon på begrepet landbrukseiendom som kan legges 

til grunn når §90 i Lov om arv og dødsboskifte kommer til anvendelse. At det i 

lovverket skal finnes forskjellige definisjoner på hva som er å anse som en 

landbrukseiendom er egnet til å skape forvirring, både blant menigmann og for 

tolkere av lovverket.  

5. For å varsle arvingene i boet om plikten etter loven må dette gjøres gjennom de 

kanaler som mest effektivt og sikrest kan sørge for dette. Om dette er kommunene 

må disse settes i stand til det både økonomisk og kapasitetsmessig da enkelte saker 

kan være komplekse. Det kan være mange arvinger, stor spredning geografisk, 

manglende interesse og uenigheter blant arvetakerne. 

6. Hvor det foreligger et lovverk er det en selvfølge at dette brukes for å nå målene. For 

å eie en landbrukseiendom må det kunne kreves både kjennskap og forståelse for 

det lovverket som skal ivareta den ressursen som landbrukseiendommene 

representerer  for fellesskapet. 

 

 



OPPSUMMERING 

Når arv og skifte blir aktuelt bør det ikke være slik at landbrukseiendommer blir liggende i 

skyggesiden av håndhevelsen av lovverket som gjelder disse. Jordlovens driveplikt, 

konsesjonslovens ervervs- og boplikt og odelsloven blir nok i en del tilfeller trenert og 

vanskeliggjort av sendrektighet i den delen av arveoppgjøret som omfatter fast eiendom. 

Hovedsaken må være å unngå ulemper for de som skal utøve næringsvirksomhet med 

utgangspunkt i ressursene som tilligger disse eiendommene, og at avgjørelser for landbruket 

ikke forhindres av uklare eierforhold.  

Det er også grunn til å problematiser om en endring av lovverket for å skaffe definerte og 

levende eiere av landbrukseiendommer vil løse de problemer som landbruket står ovenfor, 

med utstrakt bruk av leiejord, dårlig arrondering, mangelfullt vedlikehold og mindre 

rasjonell drift av jordveien totalt. Også på skogsiden gjør disse problemene seg gjeldende 

med små eiendommer og i noen tilfeller, mange og spredte eiere. 

Det har, alltid, gjennom historien blitt gjort endringer i lover og regler. Av og til skjer disse 

sakte, og nesten umerkelige. Andre ganger har det vært nødvendig med mer radikale 

forandringer. Hvis de fagre ordene om et robust, variert, bærekraftig og framtidrettet 

landbruk i Norge skal passe like godt i virkeligheten som i festtalene er det kanskje på tide å 

se på eiendomsstrukturen under ett. De foreslåtte endringer i den del av arveloven  som 

gjelder landbrukseiendommer kan føre til at en del eiendommer får raskere avklaring i 

eierforholdene, men det er ikke gitt at dette medfører bedre forhold for næringsutøvelse i 

landbruket. 
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Rapport - Leiekjøring med snøskuter  2019/2020 
 
I PLUT-sak 120/17 ble alle løyvene, dvs. 10 stk, vedr leiekjøring med snøskuter fordelt. 
 

Løyvene ble fordelt slik: 
Sulitjelma Turistsenter 8 løyver Sulitjelma 
Erland Lundli 1 løyve Klungset 
 
I tillegg ble det i PLUT- sak 19/19 tildelt 1 løyve til Nordland Personbefordring as for 
Valnesfjord. 
 
For å kunne synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir, ble de bedrifter som 
ble tildelt leiekjøringsløyver bedt om å rapportere omfanget av leiekjøringen. Frist for 
rapportering for sesongen 2019/20 var satt til 20. mai 2019. 
 
 

Navn Rappport Annonsering Antall 
turer  

Antall 
kjørte 
km 

Antall 
turer pr 
løyve 

Antall 
kjørte 
km pr 
løyve 

Sulitjelma 
Turistsenter 
8 løyver 

Ja Ikke oppgitt 102 1855 13 232 

Erland Lundli 
1 løyve 

Ja Ja 42 243 42 243 

Nordland 
Personbefordring 
as 
1 løyve 

Nei      

 
Årets rapportering fra Sulitjelma Turistsenter viser at antall turer er gått ned. 
I fjor 134 turer mot i år 102.  Det samme gjelder antall kjørte km, en nedgang fra 2307 kjørte 
km til 1855. Antall turer pr løyve er halvert, fra 25,5 til 13. 
 
I Klungsetmarka ser vi den samme tendensen som i Sulitjelma.  Antall turer er gått ned fra 65 
til 42 og antall kjørte km fra 400 til 243. 
 
Det er også stor forskjell på hvor mange turer det kjøres pr løyve, mens antall km pr løyve er 
ganske lik. 
 
Med vennlig hilsen 

Lise Gunn Hansen 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 



 

FAGLIG TRAFIKKFORUM FAUSKE 
Rådgivingsorgan for trafikksikkerhet bestående av representanter fra 
TRYGG TRAFIKK, STATENS VEGVESEN, POLITI, TRAFIKKSKOLENE, 
UNGDOMSRÅDET OG SKOLE/BARNEHAGE/FOLKEHELSE I FAUSKE KOMMUNE. 
Sekretariat:  Fauske kommune, Plan/utvikling 

 
   

REFERAT FRA MØTE 16. SEPTEMBER 2020 
 
Tilstede:    

Liss-Ane Simonsen  Sekretær/areal- og samfunnsplanlegger 
Erik Alvestad    Skolefaglig rådgiver og leder for barnehage 
Lena Holmström   Folkehelserådgiver 
Kaare Barkhald  Kjøreskolene 
Per Arnt Ludvigsen  Politiet 
Bjørn Thomas Hansen Kommunalt foreldreutvalg 
John.Harald Løkås Kommunalt råd for personer med 

funksjonsnedsettelse 
 

Forfall:   
Evy Pedersen    Statens vegvesen 
Tore Jeremiassen   Trygg Trafikk 
June Haukland  Ungdomsrådet 
Leandra Nymark  Ungdomsrådet 
Finn Terje Lauritsen  Busskoordinator 
 
 
 

Møtested: Fauske kommune, Administrasjonsbygget, Kommunestyresalen (underetasje) 

Møtetid: Onsdag 16. september 2020, kl. 13:00 – 15:00. 

Møteleder: Liss-Ane Simonsen  

Referent: Lena Holmström og Liss-Ane Simonsen  

 
 
Referat fra sist møte 4. juni 2020 tas opp til drøfting. Ingen merknader.  
 
Saksliste: 

Sak 2/20:  Godkjenningsordningen Trafikksikker kommune  

14. september 2020 ble Fauske kommune godkjent av Trygg Trafikk og Nordland 

fylkeskommune som Trafikksikker kommune. Kommunen fikk i den forbindelse 75 000,- , i 

tillegg til at Fauske-skolene får 20 000,-. Barnehagene har fått denne utbetalt midler tidligere. 

Dette er øremerkede trafikksikkerhetsmidler. Det er enda ikke avklart hvordan disse skal 

forvaltes. FTF er velkomne til å komme med forslag. Det nevnes og at det er viktig at FTF 

holder tråden i godkjenningen, og etterspør status - eksempelsvis årlig.  

Sak 4/20:  Trafikksituasjonen rundt Vestmyra skole – etablering av kiss and ride-

sone 



 

FAGLIG TRAFIKKFORUM FAUSKE 
Rådgivingsorgan for trafikksikkerhet bestående av representanter fra 
TRYGG TRAFIKK, STATENS VEGVESEN, POLITI, TRAFIKKSKOLENE, 
UNGDOMSRÅDET OG SKOLE/BARNEHAGE/FOLKEHELSE I FAUSKE KOMMUNE. 
Sekretariat:  Fauske kommune, Plan/utvikling 

 
Planen har vært til behandling i Plan- og utviklingutvalget, og skal opp til vedtak i 

kommunestyret 1. oktober 2020. Det er påbegynt noe grunnarbeid i området som er i tråd med 

gjeldende plan. KFU etterspør informasjon til foreldre - skolefaglig rådgiver følger opp med 

rektor.  

Det foreslås at det kan være behov for opplæring av foreldre og hvordan de skal ferdes i 

trafikken. Det diskuteres hvordan skolen og KFU/FAU kan bidra. Det foreslås at skoleelever 

kan lage film om dette, eller at de på andre måter dras inn i dette. KFU og sekretær holder 

tråden i dette. Sekretær videreformider innspill angående skitl til saksbehandler. Fauske 

kommune har fått innvilget rapporteringsfrist til Nordland fylkeskommune til og med neste år 

– for trafikksikkerhetsmidlene som er bevilget prosjektet Kiss and ride-sone Vestmyra.  

Sak 8/20:  Fartsgrensessak i Sulitjelma   

Saken ble drøftet i møte av 4. juni 2020, der forumet ga innspill til saken. For ytterligere 

informasjon, se referat fra dette møtet. Per dags dato har ikke Fauske kommune mottatt noen 

tilbakemelding angående saken.  

Sak 17/20:  Refleksdemonstrasjon 2020 

Det er gjennomført et planleggingsmøte med skolefaglig rådgiver, sekretær og politiet. I år vil 

vi ikke kunne gjennomføre demonstrasjonen som tidligere år, grunnet smittevernhensyn. Det 

foreslås derfor å lage film som kan vises til elevene, og som kan benyttes de senerere år som 

et supplement. Sekretær sjekker opp angående bruk av mottatte trafikksikkerhetspenger, og 

kontakter eventuelle bidragsytere. Politiet, skolefaglig rådgiver, representant for kjøreskolene 

og sekretær arbeider med demonstrasjonen, og ser på hva som kan gjennomføres. En form for 

refleksdemonstrasjon vil bli holdt i løpet av november måned.  

Sak 19/20:  Innspill angående trafikksikkerhet  

Se informasjon om saken i referat av 04.06.20. Henvendelsen fra Dan Håkon Kjerpeseth  er sendt 

til Statens vegvesen, Nordland fylkeskommune og kommunale enhetesledere. Kun mottatt 

foreløpig svar, eller ingen respons hittil.   

Sak 20/20:  Henvendelse om nedsatt fartsgrense og ytterligere belysning i Tortenlia 

Se vedlegg 1. Det er mottatt innspill fra beboer i området, samt politiet. FTF foreslår at vegen 

tas opp til vurdering. Det er ønskelig med nedsatt fartsgrense ved boligene. Vegen er og 

benyttet som skoleveg. Både 30 km/t og 50 km/t foreslås. Sekretær tar saken videre med 

enhetsleder for plan og utvikling, der forumet anbefaler at administrasjonen vurderer vegen og 

fartsgrensen. 



 

FAGLIG TRAFIKKFORUM FAUSKE 
Rådgivingsorgan for trafikksikkerhet bestående av representanter fra 
TRYGG TRAFIKK, STATENS VEGVESEN, POLITI, TRAFIKKSKOLENE, 
UNGDOMSRÅDET OG SKOLE/BARNEHAGE/FOLKEHELSE I FAUSKE KOMMUNE. 
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Sak 21/20:  Regional transportplan 

Sekretær orienterer om at det snart påbegynnes arbeid med regional transportplan for 

Nordland. Det diskuteres hvorvidt listen i trafikksikkerhetsplanen er fullstendig, og om det er 

andre punkt som bør legges til. En prioriteringsliste bør utarbeides – dette skjer i arbeid med 

revidering av handlingsprogrammet til trafikksikkerhetsplanen.  

Sak 22/20:  Klipping av hekk og busker – kartlegging av uoversiktlige kryss  

Det drøftes noen kryss og krysningspunkter som oppleves trafikkfarlige på grunn av 

overgrodde hekker, busker og trær. Det opplyses om en brosjyre som tidligere ble sendt ut til 

alle husstander i kommunen. Det foreslås å dele denne på sosiale medier og på kommunenes 

hjemmeside. Sekretær og folkehelserådgiver følger opp. 

Sak 23/20:  Sykkel-kampanje – lysbruk og sykkelhjelm  

Kommuneoverlegen har ytret ønske om fokus på bruk av sykkelhjelm (Se vedlegg 2). Det 

foreslås å søke holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler for å gjennomføre kampanje rettet 

mot lysbruk, sykkelhjelm m.m. Sekretær, skolefaglig rådgiver og folkehelserådgiver holder 

tråden i tiltaket.   

Sak 24/20  Sak om skoleskyss - elev i 2. klasse  

Skolefaglig rådgiver har mottatt sak om skoleskyss, dokument er untatt offentligheten og 

sendes ikke ut. Det orienteres om saken og området det gjelder. Eleven går i 2. klasse og har 

kortere vei til skolen enn grensen på 4 km. I FTF ble det drøftet om kryssing av veien ville 

være å betegne som særlig farlig eller vanskelig. I dette tilfellet er mor hjemmeværende og 

kan dermed følge sitt barn over veien ved behov. FTF mener det ligger til foresattes ansvar å 

hjelpe barn til skolen så langt de har anledning til det. Så snart eleven har krysset veien kan 

gang/sykkelvei benyttes, alternativt kan foresatte betale for skyss med buss. 

Sak 25/20:  Søknad om holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler  

Det orienteres at Fauske kommune skal søke om midler til disse tiltakene:  

- Refleksdemonstrasjon 2020  
- Sykkelhjem og lysbruk-kampanje 
- Trafikkofrenes dag  
- Verdens refleksdag 
 

Det informeres om at alle kan søke disse midlene – og det oppfordres til dette.  

Sak 26/20:  Revidering av handlingsprogram kommunedelplan for trafikksikkerhet  



 

FAGLIG TRAFIKKFORUM FAUSKE 
Rådgivingsorgan for trafikksikkerhet bestående av representanter fra 
TRYGG TRAFIKK, STATENS VEGVESEN, POLITI, TRAFIKKSKOLENE, 
UNGDOMSRÅDET OG SKOLE/BARNEHAGE/FOLKEHELSE I FAUSKE KOMMUNE. 
Sekretariat:  Fauske kommune, Plan/utvikling 

 
Det diskuteres når handlingsprogrammet til trafikksikkerhetsplanen bør revideres. Det er 

enighet om at dette bør gjennomføres i forkant av søknad om trafikksikkerhetsmidler – som 

gjøres innen 1. juli 2021. Prosessreglene til kommunedelplaner tilsier at det skal lages 

planprogram ved revidering. Dette skal etter plan- og bygningsloven til høring i seks uker. 

Etter at handlingsprogrammet er ferdig, skal dette på høring på nytt i seks nye uker. Det er 

plan- og utviklingsutvalget som vedtar planoppstart av revidering av 

handlingsprogrammet/handlingsdelen, og kommunestyret som vedtar endelig endring. 

 

Andre saker bragt fram på møtet:  

Spørsmål om Rognvegen 

Representant for kjøreskolene etterspør informasjon om hvorfor Rognveien aldri ble 

forkjørsveg, noe som var oppe til diskusjon for noen år tilbake. Sekretær sjekker opp 

begrunnelsene bak dette.  

Gangfelt på E6 - over bensinstasjonene til Melenci park 

Det er en krysning med svært dårlig belysning. Det bør vurderes ytterligere belysning, og 

eventuelt avskoging rundt krysningen.  

Gangfelt i Sjøgata  

Det er flere gangfelt i Sjøgata som har dårlig eller ingen vegoppmerking. Sekretær orienterer 

om at dette ikke gjøres i år på grunn av kommunens økonomiske situasjon. 

 
Neste møte:  
2. desember 2020. Møteinvitasjon ble sendt 22. september 2020. 
 
 
 
 
                              
Vennlig hilsen  
 
Liss-Ane Simonsen 
Sekretær, Faglig Trafikkforum Fauske   
23. september 2020 
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Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel 
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Sammendrag: 
Fauske kommune har utarbeidet kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel. De politiske råd og utvalg ble orientert om oppstart av arbeidet i 
perioden mai – juni 2020.  
 
Plandokumentene var ute til høring og offentlig ettersyn fra 8. september til og med 24. oktober 2020. I 
løpet av denne perioden var og saken til orientering i alle politiske råd og utvalg i kommunen, der det 
ble oppfordret å komme med innspill til saken. Administrasjonen mottok ingen skriftlige innspill fra de 
politiske råd og utvalg gjennom høringsperioden. Fauske kommune mottok 10 innspill fra statlige og 
regionale myndigheter gjennom høring og offentlig ettersyn.  
 
Saksopplysninger: 
Kommunal planstrategi er et verktøy for å styre samfunnsutviklingen i kommunen. Forslaget skal i 
henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 gjøres kjent 30 dager før vedtak i kommunestyret. Det skal 
også innhentes synspunkter fra regionale og statlige myndigheter, og nabokommuner. Fordi 
planstrategien nå har vært slått sammen med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, har 
strategien i tillegg vært ute til høring og offentlig ettersyn.   
 
En viktig del av utarbeiding av planstrategien har vært å se på det eksisterende kommunale 
plansystemet, og skape en oversikt over alle kommunale planer. Gjennom planarbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel kan det vise seg at noen planer blir «overflødige», eller at andre kan slås 
sammen. Arbeidet med planstrategien har likevel ført til at administrasjonen har fått god oversikt over 
hvilke planer som finnes i organisasjonen, og hva det er behov for.  



 
Gjennom arbeidet med planstrategien framkom det at det behov for å utarbeide ny kommuneplanens 
samfunnsdel. Dette ble de politiske råd og utvalg orientert om våren 2020. Det er kommuneplanen som 
skal være styrende for all kommunal planlegging og virksomhet. Det er derfor nødvendig å få satt i gang 
denne prosessen nå, slik at resterende kommunalt planverk som utarbeides og revideres – springer ut 
fra denne. Å kombinere kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplan har kommunen 
anledning å gjøre, jfr. Plan- og bygningslovens §§ 10-1 – slik at ny samfunnsplan blir realisert på riktig 
tidspunkt.  
 
Merknadsbehandling  
De tidlige innspillene som ble mottatt er innlemmet og besvart i dokumentet «Kommunal planstrategi 
2020-2023 og Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel». 
Dette var innspill og merknader fra: 

· Helse- og omsorgsutvalget 
· Eldrerådet  
· Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse  
· Norsk friluftsliv  
· Salten friluftsråd  

 
Gjennom høringsperioden mottok Fauske kommune 10 innspill. Det vises til vedlagte dokument 
«Merknadsbehandling», der alle innkomne høringsinnspill og administrasjonens kommentarer, finnes i 
sin helhet. Innspillene som kom gjennom høringsperioden legges ikke inn i dokumentet – på grunn av 
dets omfang og størrelse. For ordens skyld gjøres det en kort oppsummering av endringene som er gjort 
i dokumentet, på bakgrunn av innkomne innspill.  
 

1. Norges vassdrags- og energidirektorat 

NVEs innspill tas til orientering og etterretning. Temaplan for overordnede overvannsplaner tilføyes 
inn i planstrategien. Det tilføyes i tillegg informasjon om NGIs kvikkleirekartlegging. Fauske kommune 
er nødt å gå i gjennom sine tettsteder og utbyggingsområder. I første omgang har kommunen fått 
innvilget 100 000,- i tilsagn for å analysere kritiske punkt i Fauske by/sentrumsområdet. Deretter må 
det sees nærmere på de andre områdene i kommunen. Resultatene fra dette må sees i sammenheng 
med kommunens overordnede ROS-analysen. 

 
2. Forsvarsbygg 

Forsvarsbyggs innspill tas til orientering – det gjøres ingen endringer.  
 

3. Kystverket 

Kystverkets innspill tas til orientering – det gjøres ingen endringer.  
 

4. Statens vegvesen (SVV) 

Tidspunkt for revidering av kommunedelplan for trafikksikkerhet endres på bakgrunn av Staten 
vegvesens innspill. Fauske kommune skal på bakgrunn av ny samfunnsplan revidere både deler av 
kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Fauske sentrum, som gjenspeiler SVVs innspill.  

 
5. Bane Nor  



Bane Nors innspill tas til orientering – gjøres ingen endringer.  
 

6. Husbanken  

Husbankens innspill tas til orientering. Det tilføyes noen endringer i kapittel 10.2 «medvirkning».  
 

7. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard  

Direktoratets innspill tas til orientering og etterretning. Temaet mineralressurser tas med som eget 
tema inn i samfunnsplanen. Det er tidligere utarbeidet mineralressurskart, og det foreligger også en 
rapport på området. Det kommunale foretaket Fauna KF har vært involvert i utarbeiding av 
Mineralstrategi for Nord-Norge. De vil være en viktig aktør i arbeidet videre. Når ny samfunnsplan er 
utarbeidet, og når arbeidet med strategisk næringsplan foreligger, skal det tas en vurdering på om 
det er behov for en egen temaplan for mineralressurser; eller om behovene dekkes av 
kommuneplanen og kommunedelplanene kommunen da innehar. 
 

8. Sametinget  

Sametinget innspill tas til orientering og etterretning. Sikring av naturgrunnlag for samisk kultur, 
næringsøvelse og samfunnsliv tilføyes i planstrategien, og samfunnsplanen vil også ta for seg denne 
tematikken. Sametingets planveileder vil bli brukt i det videre arbeidet.  
Fauske kommune vil gå i dialog med Sametinget når det gjelder utarbeiding av kulturminneplan for 
hele kommunen; og som også inkluderer de samiske kulturminnene. Her er kommunen oppmerksom 
på at det også eksisterer tilskuddsmidler. Aller først må Fauske kommune få ferdigstilt det påbegynte 
arbeidet med de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma. De aktuelle problemstillingene 
Sametinget skisserer vil brukes videre i planarbeidet.  

 
9. Nordland fylkeskommune (NFK) 

Nordland fylkeskommune tas til orientering og etterretning. Det er lagt til informasjon om 
organisatoriske løsninger for å løse kommunale oppgaver. Dette sees i sammenheng med 
omstillingsarbeidet som foregår, og det vises til kapittel 9.4 «omstilling og organisatoriske løsninger». 
Det har vært orientert i alle råd og utvalg om prosessen. Det har vært dialog med ungdomsrådet for å 
forsøke å finne gode alternativer for medvirkning av barn og unge. Fauske kommune arbeider med å 
utarbeide en medvirkningsstrategi som ferdigstilles desember 2020, som skal slås sammen med 
framdriftsplanen.  Innspill tas til etterretning, og kommunen skal utarbeide arealregnskap. Dette 
utføres i forkant, eller som en del av revidering av kommuneplanens arealdel.  

 
10. Fylkesmannen i Nordland (FMNO) 

Fylkesmannen i Nordlands innspill tas til orientering og etterretning. Informasjon om interkommunalt 
samarbeid legges til. Innspill fra FMNO angående kommunens økonomiske situasjon og nødvendig 
omstilling drøftes og. Følgende tekst er lagt under kapittel 9.4 Omstilling og organisatoriske 
løsninger:  
Fauske kommune er i en svært utfordrende økonomisk situasjon, og er innmeldt i ROBEK. Det er ikke 
muligheter for å gjøre investeringer før økonomien er under kontroll. Driftsnivået er for høyt, og må 
tas ned for å tilpasse inntektsrammen. Et av de overordnede målene med kommuneplanarbeidet må 
være å legge til rette for nødvendige omstillingsprosesser i kommunen. Det er nødvendig å se 
nærmere på hvilke organisatoriske løsninger som kan gjøres. Det er ansatt en omstillingskoordinator 
som tiltrer 1. januar 2020. Gjennom kommuneplanprosessen må det diskuteres om kommunen har 
forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer alene, eller om kommunen bør bygge en større og 



sterkere kommune sammen med andre nabokommuner (jf. Fylkesmannen i Nordlands innspill, se 
vedlegg Merknadsbehandling». Det må klargjøres hvilke oppgaver kommunen samarbeider med 
andre om, og om det er behov og/eller nødvendig med ytterligere interkommunale samarbeid. Det 
skal i arbeidet foretas vurderinger på:  

· En vurdering av om framtida blir best sammen med en eller flere nabokommuner, eller om 
kommunen skal fortsette alene, og  

· En klargjøring av hvilke muligheter interkommunalt samarbeid kan medføre, blant annet 
på planområdet.  

Arealregnskap 

Innspillet angående utarbeiding av arealregnskap tas til etterretning.  

Klima 

Tekst i planstrategi om energi- og klimaplanen endres til følgende: Handlingsplanen vurderes årlig. 
Planens teoretiske vurderes revidert årlig. Når kommunens analyse av klimafotavtrykk og annet viktig 
kunnskapsgrunnlag er ferdigstilt, kal dette innlemmes fortløpende. Utvikling av klimaregnskap- og 
budsjett skal vurderes utarbeidet i løpet av kommunestyreperioden.  

Naturmangfold  
Når det gjelder anbefalingen om å utarbeide egen kommunedelplan for naturmangfold; Det gjøres per 
tiden kartlegginger i kommunen. Det må vurderes på bakgrunn av det samlede planverket, og 
kunnskapsgrunnlaget – om det er behov for en egen kommunedelplan for naturmangfold.  
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Angående skrivefeil i dokumentet, endres informasjonen om beredskapsplanen i henhold til § 6 i 
forskrift om kommunal beredskapsplikt.  
 
Medvirkning 
 
Landbruk og reindrift: 
Strategiske valg og føringer for landbruksnæringene skal forankres i samfunnsplanen. Likevel vil også 
landbruksforvaltningen bringes inn i arbeidet med kommunedelplan for strategisk næringsutvikling. Det 
kommunale foretaket Fauna arbeider med prosjektet Matauk, og vil bringes inn i 
kommuneplanprosessen. Reinbeitedistrikt og reindriftsutøvere vil bli involvert i planprosessene. De har 
og fått muligheten til å komme med sine innspill i høringen av kommunal planstrategi og forslag til 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.   
 
Arealstrategier som verktøy 
Følgende arealstrategi legges til: Ressursgrunnlaget for primærnæringene skal ikke forringes. 
Kommunen skal legge til rette for næring og industri som kan og vil bidra til at landbruksnæringene 
fortsatt har gode vilkår i kommunen.  
 
Oppvekst og levekår for barn og unge 
Planen «Laget rundt barnet» 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. Planen skal bidra til å 
bygge opp en ny organisasjonskultur på samhandlingsområdet, hvor en går bort fra silotenkingen – til å 
tenke mer helhetlig. Når samhandlingsplanen er iverksatt, må det tas stilling til om det skal utarbeides 
en helhetlig oppvekstplan slik Fylkesmannen etterspør.  
 



Helse og omsorg 
Fylkesmannen anbefaler at kommunen utarbeider en helhetlig kommunedelplan for helse og omsorg, 
der eksisterende planer tas inn som egne kapitler. Planen bør omfatte alle helse- og omsorgstjenester 
som kommunen yter. Temaer som ikke er nevnt, eksempelvis smittevernplan, plan for helsemessig og 
sosial bedreskap er lovpålagte og bør inngå i en helhetlig kommunedelplan for helse og omsorg. I tillegg 
bør plan for helsefremmende og forebyggende arbeid, helsestasjon og skolehelsetjeneste, 
frisklivsarbeid, kompetansebehov i sektoren, plan for legetjenester og annet inngå som egne kapitler i 
planen.  
En slik helhetlig kommunedelplan kan sikre kommunen god faglig, administrativ og politisk styring over 
en sektor som legger beslag på en betydelig del av kommunens ressurser både med hensyn til personell 
og økonomi. Når ny samfunnsplan er utarbeidet – ønsker Fauske kommune å utarbeide en helhetlig 
kommunedelplan som innbefatter planene og punktene Fylkesmannen skisserer. En slik plan vil omfatte 
alle helse- og omsorgstjenestene kommunen yter. 
 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kommuneplanprosessen skal bidra til en helhetlig politikk for samfunnsutviklingen, og for kommunen 
som organisasjon. De politiske råd og utvalg har vært orientert i flere omganger, både gjennom 
saksframlegg og fysiske orienteringer. Arbeidet med å skape politisk eierskap og forankring er en viktig 
del av prosessen. Det vil bli lagt opp til verksted, møter og andre former for involvering framover. Det 
utarbeides per tiden en medvirkningsstrategi for planprosessen. På grunn av pandemien og nødvendige 
smittevernhensyn, må denne strategien kunne tilpasses de lokale forhold og de nasjonale restriksjonene 
som tilpasses og endres hele tiden.  
 
Et av de overordnede målene for kommuneplanarbeidet må være å legge til rette for 
omstillingsprosessene kommunen nå står ovenfor. Fylkesmannen ønsker og at kommunen vurderer om 
kommunen har mulighet til å fortsette alene, eller om framtida blir best sammen med en eller flere 
nabokommuner. Behov for interkommunale samarbeid, organisatoriske løsninger m.m. må drøftes og 
vurderes i planarbeidet.  
 
Den største endringen administrasjonen foreslår, er koblingen av kommuneplanens handlingsdel og 
økonomiplanen. 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 
 
Saksbehandler vurderer i samråd med satt administrativ prosjektgruppe (bestående av rådmann, 
kommunalsjefer og økonomisjef) at Kommunal planstrategi 2020-2023 og Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel oppfyller lovkravene satt av både Plan- og bygningsloven og 
Folkehelseloven.  
 



Å fornye kommunens planhierarki er en krevende øvelse, og det er viktig at avgjørelsene som tas i disse 
prosessene er gjennomtenkt, og har en god forankring. Politisk og administrativ eierskap til planene og 
beslutningene som tas, sees på som nøkkelen til god samfunnsutvikling for Fauske kommune som sted, 
og som organisasjon. 
 
Det skal i denne saken fattes to ulike vedtak: Kommunal planstrategi skal vedtas og planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel skal fastsettes.  
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Forord 

Kommunal planstrategi skal utarbeides hvert fjerde år, etter konstituering av nytt kommnestyre. 

Fauske kommune startet arbeidet med planstrategien administrativt i februar 2020. Alle 

politiske råd og utvalg mottok orientering om arbeidet i perioden april – juni 2020.  

Administrasjonens forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel ble ferdigstilt i august 2020, og plandokumentene var til politisk 

orientering i alle utvalg september og oktober 2020.  

Dokumentene var til høring og offentlig ettersyn til offentligheten (befolkningen generelt), 

nabokommuner, regionale og statlige myndigheter fra 11. september – 24. oktober 2020. 

Fauske kommune mottok 10 merknader i denne perioden, og det vises til vedlegget 

«Merknadsbehandling – kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel», som viser hvordan innspillene er ivaretatt.  

På grunn av den økonomiske situasjonen Fauske kommune befinner seg i, vil det være svært 

viktig i kommuneplanprosessen å vurdere alternativer for interkommunale samarbeid, nye 

organisatoriske løsninger og andre omstillingsalternativer. Politisk og administrativ eierskap til 

planene og beslutningene som tas, sees på som nøkkelen til god samfunnsutvikling for Fauske 

kommune som sted, og som organisasjon.  
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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 bolig politisk plan, som integrer Fauskes allerede boligsosiale plan. Gjennom 
prosjektet vil kunnskapsgrunnlaget for den boligsosiale planen fornyes og innlemmes i bolig 
politisk 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 omstillingsleder, 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. Dette problematiseres ytterligere i planprogrammet, 
se kapittel 9.4 «Omstilling og organisatoriske løsninger». 

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 Lov om folkehelse 
Lov om folkehelse (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Loven skal bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Loven 
fastsetter at folkehelse er et ansvar i alle sektorer, ikke bare i helsesektoren, og på alle 
forvaltningsnivåer; kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Folkehelseloven 
bygger på fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; prinsippene om å utjevne 
sosiale helseforskjeller, «helse i alt vi gjør», bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning.  

Et systematisk folkehelsearbeid innebærer at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden 
til befolkningen og de faktorer som påvirker helsetilstanden. Denne kunnskapen og 
identifiserte folkehelseutfordringer skal legges til grunn i arbeidet med planstrategi og som 
grunnlag for fastsetting av mål og strategier gjennom kommuneplanarbeidet. Loven bygger på, 
og er samordnet med, plan- og bygningsloven som er det generelle regelverk for å fremme 
bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner, jf. pbl § 1-
1. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringene. 
 
Særlige paragrafer i folkehelseloven som legger føringer for den kommunale planstrategien:  

§ 5. Oversikt over helsetilstand 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. 

§ 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. 
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3.1.3 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.  

3.1.4 Sametingets planveileder 
Sametinget har utarbeidet en veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan- og bygningsloven (plandelen). 

Veilederen vil bli benyttet i videre planarbeid, dette i tråd med plan- og bygningslovens § 3-1. 

Dette er og i tråd med de nasjonale forventningene, som og viser til samiske hensyn som 

reindrift og kulturminner.  

Sametinget oversendte Fauske kommune 20.10.20 aktuelle problemstillinger for kartlegging, 

for å sikre samisk natur og kulturgrunnlag i kommuneplanarbeid. Disse skal benyttes i 

planarbeidet;  

- kartlegge utviklingstrekk og utfordringer blant den samiske befolkningen i kommunen,  

- kartlegge utviklingstrekk og utfordringer for samiske næringer i kommunen som 

reindrift, fjordfiske og utmarksnæringer i tillegg til landbruket  

-  gjøre en vurdering av status, muligheter og utfordringer i forhold til samisk språk og 

kultur i barnehage og skole  

- undersøke om det finnes behov i befolkningen for tiltak som kan bidra til å ivareta og 

styrke den samiske identiteten hos barn og voksne  

- ta i bruk samisk tradisjonell kunnskap, lokale kunnskap og forståelser på lik linje med 

forskningsbasert kunnskap vurdere om der er behov for å utrede folkehelseutfordringer 

blant den samiske befolkningen  
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3.1.5 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
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.

3.1.6 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)
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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 
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  
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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. I Fauske har oversiktsdokumentet fått tittelen 
«Folkehelsa i Fauske 2020».  

Oversiktsdokumentet skal hjelpe oss med å identifisere kommunens folkehelseutfordringer. 
Prosessen med innsamling, bearbeiding og vurdering av data kan sees på som 
utgangspunktet for kommunens videre prioriteringer i folkehelsearbeidet. Når 
systematiseringen er gjennomført og folkehelseutfordringene er identifisert, skal kommunen 
vurdere hva som kan være årsakene til utfordringene og videre hva konsekvensene kan bli i et 
lengre perspektiv.  

Som ledd i kommunens løpende oversiktsarbeid, oppdateres dokumentets statistikkdel årlig. 
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. 

 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. 
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 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. 

 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 

 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. 

 

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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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 

 
 

 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 

 Ungdommens bruk av andre 
rusmidler skiller seg ikke ut fra fylkes-
/landsgjennomsnitt 
 

 

4.1.1.6 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 

 

4.2 Hvordan arbeide videre med helseoversikten? 
Folkehelsearbeid handler ofte om å løse sammensatte utfordringer; samfunnsfloker. 
Samfunnsfloker kjennetegnes ved at de ikke kan løses med enkeltstående innsats på ett 
samfunnsområde eller fagfelt alene. Arbeidet fordrer at det jobbes kontinuerlig og på tvers av 
områder, noe som tilsier at det er behov for god forankring i alle kommunale planer og 
strategier. Gjennom et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid kan kommunens planleggere 
og beslutningstakere i større grad løse kommunens utfordringer. 

Viktige grep for oss som kommune blir: 
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 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), og videre ut i øvrige planer. 
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 
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 våren 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».  

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».  

3) Helse- og omsorgsutvalget «Saken tas til orientering med følgende presisering: 
Det er viktig at kommunens 3 råd (eldre- FUn og ungdomsråd) kommer tidlig inn i 
planprosesser.»  

Vurdering: Utvalget og 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 
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som utspiller seg i framtidige planprosesser. Prosjektleder for kommuneplanens samfunnsdel 
går i dialog med de aktuelle rådene, i forbindelse med utarbeiding av ny samfunnsplan. 

4) Norsk Friluftsliv: 04.03.20 oversendte Norsk Friluftsliv en hurtigguide til lokalpolitikere ved 
rullering av planstrategi. Vurdering: Veilederen vil benyttes i videre planarbeid, og da særlig i 
utarbeiding av kommuneplanen.    

6) 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 
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 
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.  
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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. 

- 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.  
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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. 

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. 

I forbindelse med revideringen skal det sees nærmere på grunnforhold og fare for 
kvikkleireskred i sentrumsområdet. Det vises til rapporten NGIs Kvikkleirekartlegging Fauske 
av 04.12.2009. Det er behov for å fullføre kartleggingen av kvikkleireforekomstene.  

Konklusjon: Kommunedelplan for Fauske sentrum revideres i løpet av 
kommunestyreperioden.  
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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 
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 vurderes revidert årlig. Når 
kommunens analyse av klimafotavtrykk og annet viktig kunnskapsgrunnlag er ferdigstilt, kal 
dette innlemmes fortløpende. Utvikling av klimaregnskap- og budsjett skal vurderes utarbeidet 
i løpet av kommunestyreperioden. 

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 
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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. 

Fylkesmannen anbefaler at kommunen utarbeider en helhetlig kommunedelplan for helse og 
omsorg, der eksisterende planer tas inn  som egne kapitler. Planen bør omfatte alle helse-og 
omsorgstjenester som kommunen yter. Temaer som ikke er nevnt, eksempelvis 
smittevernplan, plan for helsemessig og sosial bedreskap er lovpålagte og bør inngå i en 
helhetlig kommunedelplan for helse og omsorg. I tillegg bør plan for helsefremmende og 
forebyggende arbeid, helsestasjon og skolehelsetjeneste, frisklivsarbeid, kompetansebehov i 
sektoren, plan for legetjenester og annet inngå som egne kapitler i planen.  
En slik helhetlig kommunedelplan kan sikre kommunen god faglig, administrativ og politisk 
styring over en sektor som legger beslag på en betydelig del av kommunens ressurser både 
med hensyn tilpersonell og økonomi.  

Når ny samfunnsplan er utarbeidet – ønsker Fauske kommune å utarbeide en helhetlig 
kommundelplan som innbefatter planene og punktene Fylkesmannen skisserer. En slik plan vil 
omfatte alle helse- og omsorgstjenestene kommunen yter. 

Konklusjon: Nåværende plan skal revideres hvert 4 år, og skal derfor gjennom en revisjon i 
løpet av 2022. Når ny samfunnsplan er vedtatt, vil det påbegynnes arbeid med å utarbeide en 
helhetlig helse- og omsorgsplan.  

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. Samtidig skal det vurderes om planens 
generelle del skal oppdateres og revideres.  

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.  

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 
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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. 
I henhold til § 6 i forskrift om kommunal beredskapsplikt skal beredskapsplanen være 
oppdatert og revideres minimum en gang per år.  
 
Konklusjon: Beredskapsplan og tiltaksplan skal være basert på siste ROS, skal oppdateres 
og revideres årlig.  
 
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. Prosjektets 
lokale styingsgruppe har i samråd med prosjektleder, og i dialog med Husbanken besluttet at 
utarbeiding av den boligpolitiske planen vil forskyves. På dette tidspunktet er det viktig å få på 
plass en god kommuneplan, som ivaretar de boligsosiale hensynene. Når samfunnsplanen er 
på plass, kan kommunen gå i gang med boligpolitisk plan.  

Konklusjon: Prosjektet pågår og det arbeides med innhenting av statusrapportering og annet 
kunnskapsgrunnlag. Temaplan boligpolitisk plan påbegynnes etter vedtak av 
kommuneplanens samfunnsdel.   
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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 
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) 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal oppdateres i takt med revisjon av 
kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- 
og bygningsloven) § 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 
  
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 
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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.  

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 – overordnede overvannsplaner 
Fauske kommune har fått 100 000,- i støtte fra NVE for å utføre kartlegging av kritiske punkt i 
bekker og bratte vassdrag. Det er ønskelig å ha et større fokus på helhetlig forvaltning i 
nedbørsfelt, slik at kommunen unngår å bygge seg inn i nye utfordringer knyttet til naturfare. I 
første omgang skal det kartlegges områder i Fauske by/sentrumsområde. Deretter må det 
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sees nærmere på kartlegginger av resten av kommunen. Her vil det være viktig å analysere 
hvilke områder som er sårbare for videre utbygging/fortetting knyttet til skred, flom og 
overvannsutfordringer i små nedførsdelt.  

Når kartleggingen kommunen er i gang med foreligger , vil vi kunne klarlegge hvor mye 
informasjon som gjenstår av et eventuelt slikt arbeide.  

Konklusjon: Bør utarbeides. Dersom det er kapasitet bør arbeidet med temaplanen starte 
denne kommunestyreperioden.  

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.  

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. Planen skal bidra til å bygge opp en ny organisasjonskultur på 
samhandlingsområdet, hvor en går bort fra silotenkingen – til å tenke mer helhetlig. Når 
samhandlingsplanen er iverksatt, må det tas stilling til om det skal utarbeides en helhetlig 
oppvekstplan slik Fylkesmannen etterspør. 

Konklusjon: Planarbeidet pågår, og planen skal til politisk behandling høsten 2020. 

Temaplan for mineralressurser  
Det er tidliger utarbeidet mineralressurskart i kommunen, og det foreligger og en rapport om 
mineralforekomster i kommunen. Det kommunale foretaket Fauna har vært involvert i 
utarbeiding av Mineralstrategi for Nord-Norge. Når ny samfunnsplan er utarbeidet, og når 
arbeidet med strategisk næringsplan påbegynner må det tas en vurdering på om det er behov 
for en egen temaplan for mineralressurser, eller om behovene dekkes av kommuneplanen og 
kommunedelplanene kommunen da innehar. Det er likevel ønkselig med en god oversikt over 
ressursene, en plan for lokal forvaltning og et plangrunnlag som ivaretar dette. I første omgang 
tas temaet mineralressurer med som tema inn i samfunnsplanen 
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Konklusjon: Etter utarbeiding av ny samfunnsplan, tas det en vurdering i forbindelse med 
utarbeiding av strategisk næringsplan – om det er behov for egen temaplan. Det er uvisst når 
administrasjonen vil få kapasitet til dette arbeides, eller om dette er noe som skal tillegges 
Fauna KF.  

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. Oversikten skal oppdateres jevnlig, og det skal gjennomgås hvilke planer som 

er nødvendig internt.  

5.7 Sektorovergripende tema/områder 
Sektorovergripende og tverrsektorielle samfunnsområder må dekkes av kommuneplanen. 

Herunder kommunens folkehelsearbeid og arbeid med FNs bærekraftsmål. Mål og strategier 

knyttet til overnevnte områder må fremkomme av kommuneplanens samfunnsdel, for så å 

operasjonaliseres i øvrige planer. 

 

 

 

 

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.   
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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. 

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 ansvarsfordeling, 
oppfølging og evaluering.  
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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.  

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.  
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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.

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
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- 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 
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 

 Boliger og bofellesskap vi kan bli gamle i  

 Gode transportordninger (kollektivtransport) 

 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 
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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 
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. 

9.2.1 Tilleggsområder  
Med bakgrunn i innkomne innspill i høringsperioden (se vedlegg Merknadsbehandling), tilføyes 

følgende inn som egne temaer: mineralressurser og sikring av naturgrunnlag for samisk kultur, 

næringsøvelse og samfunnsliv (samiske hensyn). Disse temaene vil legges under et eller flere 

av KS sine politikkområder/fokusområder.  

Det skal og i planarbeidet vurdere om det er kapasitet til å utvikle klimaregnskap- og budsjett, 

slik at det blir mulig å etterprøve om utviklingen går som planlagt. Tidspunkt for utarbeiding av 

arealregnskap må og avklares gjennom kommuneplanarbeidet.  

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. 
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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  
- Ressursgrunnlaget for primærnæringene skal ikke forringes, og kommunen skal legge 

til rette for næring og industri som kan og vil bidra til at landbruksnæringene fortsatt har 
gode vilkår 

- 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 

For å realisere arealstrategiene, skal kommunen utarbeide et arealregnskap, som viser 
tilgjengelig areal/tomter til utbyggingsformål for bolig-, fritidsbolig, samt næringsareal. Ved å se 
dette i sammenheng med forventet utvikling, befolkningssammensetning og forventet 
arealbehov, kan kommunen avklare det reelle behovet for å legge ut nye arealer til ulike 
utbyggingsformål. Det vises til Fylkesmannen i Nordlands innspill angående å ta i bruk nye 
arealer: «Slik vi ser det er et slikt arealregnskap en forutsetning for all arealplanlegging. 
Fylkesmannen vil følgelig framover legge stor vekt på at kommunen, som grunnlag for 
eventuelt å ta nye arealer i bruk, kan begrunne dette ut fra ei konsekvensutredning der 
arealregnskap er en del av grunnlaget.». 

9.4 Omstilling og organisatoriske løsninger  
Fauske kommune er i en svært utfordrende økonomisk situasjon, og er innmeldt i ROBEK. Det 
er ikke muligheter for å gjøre investeringer før økonomien er under kontroll. Driftsnivået er for 
høyt, og må tas ned for å tilpasse inntektsrammen. Et av de overordnede målene med 
kommuneplanarbeidet må være å legge til rette for nødvendige omstillingsprosesser i 
kommunen. Det er nødvendig å se nærmere på hvilke organisatoriske løsninger som kan 
gjøres. Det er ansatt en omstillingskoordinator som tiltrer 1. januar 2020. Gjennom 
kommuneplanprosessen må det diskuteres om kommunen har forutsetninger for å møte 
fremtidens utfordringer alene, eller om kommunen bør bygge en større og sterkere kommune 
sammen med andre nabokommuner (jf. Fylkesmannen i Nordlands innspill, se vedlegg 
Merknadsbehandling». Det må klargjøres hvilke oppgaver kommunen samarbeider med andre 
om, og om det er behov og/eller nødvendig med ytterligere interkommunale samarbeid. Det 
skal i arbeidet foretas vurderinger på:  

 En vurdering av om framtida blir best sammen med en eller flere nabokommuner, 
eller om kommunen skal fortsette alene, og  

 En klargjøring av hvilke muligheter interkommunalt samarbeid kan medføre, blant 
annet på planområdet.  

9.4.1 Eksisterende interkommunale samarbeid  
Nedenfor er det listet opp allerede eksisterende interkommunale samarbeid i kommunen. Det 

gjøres oppmerksom på at listen ikke er uttømmende, og at planprosessen søker å kartlegge 

både eksisterende og eventuelle nye samarbeid.  

- Klima- og energiplanlegging i Plan- og klimanettverk Salten  
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- Interkommunal plan for sjøområdene i Skjerstadfjorden  

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 

 
 Rådmann  
 Kommunalsjef for Helse 

og omsorg  
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 Holder politiske organer orientert om 
prosjektet.  

 Kvalitetssikrer beslutningsunderlaget  
for politiske organer   

 Vurdere eventuelle problemstillinger  
underveis 

 Kommunalsjef for 
Oppvekst og kultur 

 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 
 Representant(er) fra 

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.  

10.2.1 Plan for involvering av særskilte grupper  
I løpet av september og oktober 2020 ble det orientert i alle politiske råd og utvalg om 
prosessen. Ved orientering med kommunens råd (Ungdomsrådet, Eldrerådet og Kommunalt 
råd for likestilling av funksjonshemmede) ble det særlig etterspurt innspill på hvordan de 
ønsket å bli bringt inn i prosessen. Tilbakemeldingen fra Ungdomsrådet var at bruk av 
Facebook og hjemmesiden for å nå ungdom – ikke var særlig gode måter for involvering av de. 
Det ble bragt fram følgende ideer: bruk av Instagram, TikTok og workshops.  

Eldrerådet og Kommunalt råd for likestilling av funksjonhemmede har tidligere i arbeidet spilt 
inn at det er behov for tidlig involvering av de i planarbeid. Prosjektleder fikk gode 
tilbakemeldinger ved orientering av planarbeidet, og det var ønskelig at administrasjonen kom 
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hyppigere for å orientere om saker. Det er og viktig at de bringes inn på riktig tidspunkt, og ikke 
kun blir høringsparter. Noe som vanskeliggjør dette, er at møteplanen til rådene ikke er 
koordinert med de resterende politiske utvalg. Dette må vurderes og sees nærmere på 
hvordan kan løses.  

Gjennom prosjektet Boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal planlegging vil kommunen gå i 
dialog med organisasjoner som representerer rus- og psykiatrifeltet. Kommunen har og ansatt 
erfaringskonsulent, og det undersøkes hvilke rammer som er satt for denne ressursen, og om 
vedkommende kan tas inn i dette planarbeidet på noen måte. Brukererfaringer på rus- og 
psykiatrifeltet er svært sentralt i arbeidet med prosjektet, og Brukerstemmen i Nord vil benyttes 
for å finne gode måter for å inkludere denne målgruppen.  

10.2.2 Medvirkningsstrategi 
Administrasjonen er i gang med å utarbeide en egen medvirkningsstrategi for planarbeidet. 
Strategien vil ferdigstilles i løpet av desember 2020. Denne skal sees i sammenheng med 
framdriftsplanen. Innspillene som er kommet fra politiske råd og utvalg, samt regionale og 
statlige myndigheter skal hensnytas. Smittevernhensyn grunnet korona-pandemien vil påvirke 
hvordan medvirkningsopplegget utformes.  

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 
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 
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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  
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 
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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 

 

Vedlegg  
Vedlegg 1 – Planbehov vist i tabellformat 

Vedlegg 2 – Interne planer i organisasjonen  

Vedlegg 3 – Merknadsbehandling av innkomne merknader under høring og offentlig ettersyn 

 

 



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 Ja. 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. Enhet Plan og utvikling  X X X 



2 
 

Plan Planperiod
e 

Behov for revidering? Ansvarlig  2020 2021 2022 2023 

Fag-/temaplaner        

Alkoholpolitisk 
handlingsplan 

2020-2024 Nei.  Enhet helse     

Beredskapsplan  Ja Beredskapsleder  X X 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 
mineralressurser 

 Ny plan.     X 

Temaplan for 
overordnede 
overvannsplaner 

 Ny plan.     X X 

Temaplan for rus og 
psykisk helse  

2020-2024 Pågår Enhet rus og psykisk 
helse 

X    
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Veteranplan – plan for 
personell som har deltatt i 
internasjonale tjenester 

2020 Pågår Enhet kultur X    

 



Vedlegg 2 – forslag til kommunal planstrategi og forslag 
til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
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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 

Kontaktinfo - psykososialt kriseteam 

Lønnspolitisk plan 2018-2020 

Miljørisikoanalyser og beredskapsanalyser  forurensing 

Oppfølgingsplan ROS-Fauske 

Ordensreglement SFO 

Ordensreglement skole 
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Plan 

Overordnet beredskapsplan 

Pandemiplan 

Plan for evakuering og forpleining 

Plan for helsemessig- og sosial beredskap 

Plan for informasjonssikkerhet? 

Plan for inkluderende barnehagemiljø  

Plan for kommunal kriseledelse 

Plan for krisekommunikasjon 

Plan for opprettelse og drift av EPS-senter 

Plan for opprusting av kommunale veier 2018-2021 

Plan for psykososial omsorg 

Plan for språk og leseopplæring 

Plan for tidlig innsats 

Rammeplan SFO 

Rekruttering- og kompetanseplan 2012-2020 

Rutiner ved melding om kokevarsel 

Samhandlingsplan – kultur og oppvekst 

Seniorplan 2018-2020 

Smittevernplan 

Smittevernplan ved Ebola  

Strategiplan skole 

Teamkontrakter  

Tilsynsstrategi etter plan- og bygningsloven  

Tiltaksplan for psykososialt skolemiljø (Plan for inkluderende skolemiljø i 
Fauskeskolene) 

Trafikksikkerhetsplan for den enkelte skole 

UIA beredskapsplan 

Utvidet ordensreglement for den enkelte skole  

Vedtekter barnehagene  

Vedtekter SFO 

Virksomhetsplan for den enkelte skole 

Virksomhetsplaner for barnehagene  

Årshjul for barnehagene og skolene 
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Nr Innsender  Merknad  Vurdering av merknad 

1 Norges 

vassdrags- og 

energidirektorat 

(NVE) 17.09.20 

Vi viser til høring av kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel datert 11.09.2020. 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 har i tillegg fått ansvar for å bistå 

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

tettbebygde strøk (urbanhydrologi) og veiledning til kommunal arealplanlegging. Arbeidet 

med kommunal planstrategi legger føringer for kommunens arealplanlegging i flere år 

framover. Vi viser til NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser 

innen NVEs saksområder i arealplanlegging, der det er beskrevet hvordan våre 

forvaltningsområder skal ivaretas i kommunale planer. Kommuneplanens samfunnsdel 

ble sist utarbeidet i 2011, og var gjennom en mindre revidering i 2015. Arealdelen og 

kommunedelplan for sentrum er fra 2018. 

 

Klimautfordringer og naturfare Arbeidet med kommunal planstrategi legger føringer for 

kommunens arealplanlegging i flere år framover. Planstrategien skal omtale behov for 

oppdatering av eksisterende eller utarbeiding av nye planer i lys av forventede 

klimaendringer og tidligere uønskede naturhendelser. NVE anbefaler derfor at 

kommunen legger vekt på helhetlig forvaltning i nedbørfelt, vurderer behovet for 

overordna overvannsplaner og planlegger den kommunale utviklingen slik at man unngår 

å bygge seg inn i nye utfordringer knyttet til naturfare. Fauske kommune har som kjent en 

del utfordringer med kvikkleireutsatte områder. Det vises i den forbindelse til NGIs 

Norges vassdrags- og 

energidirektrats innspill tas til 

orientering og etteretning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauske kommune har fått 

100 000,- i støtte fra NVE til å 

utføre kartlegging av kritiske 

punkt. Denne kartleggingen og 

annet lokalt 

kunnskapsgrunnlag danner 

grunnlaget for å kunne 

utarbeide en overordnet 

overvannsplan på sikt. 

Temaplan overordnede 
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rapport Kvikkleirekartlegging Fauske, datert 04.12.2009. På grunn av kriteriene som ble 

satt i forbindelse med denne kartleggingen (blant annet minimum høydeforskjell på 10 

meter innen sonen) finnes flere andre mindre kvikkleireforekomster innenfor kartlagt 

kartblad som ikke fremkommer i rapporten. Dette gjelder blant annet for området i 

Fauske sentrum, og da spesielt i området ned mot sjøen. NVE og Fauske kommune har 

ved flere anledninger vært i dialog i forbindelse med supplerende grunnundersøkelser i 

dette området. Vi kan ikke se at dette arbeidet er nevnt i kommunal planstrategi og ber 

kommunen å vurdere å ta dette med.  

 

Videre er det i planstrategien beskrevet at kommunedelplan for Fauske sentrum og deler 

av arealplanen vurderes revidert, selv at disse planene er forholdsvis nye (2018). NVE 

synes dette er positivt, og ber om at det i den forbindelse sees på overfornevnte forhold 

angående grunnforhold/fare for kvikkleireskred i sentrumsområdet.  

NVE mener at planstrategien bør gi tydelige føringer for hvordan kommunen skal arbeide 

med den overordnede ROS-analysen i kommunen, slik at faren for flom og skred blir 

identifisert på overordnet nivå i kommunen. NVE forventer at Fauske kommune går 

gjennom sine respektive tettsteder/ utbyggingsområder, og analyserer hvilke områder 

som er sårbare for videre utbygging/fortetting knyttet til skred, flom- og 

overvannsutfordringer i små nedbørfelt. Områder der man har bygd seg inn i 

flomutfordringer (eller områder der man er i ferd med å gjøre dette) er viktig å identifisere. 

I den sammenheng vil vi informere om at kommunen kan søke NVEs tilskuddsordning til 

kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag. Kartleggingen tar utgangspunkt 

i NVEs retningslinjer 3/2015 – Flaumfare langs bekker.  

overvannsplaner tilføyes i 

planstrategien.  

 

Informasjonen tilføyes i 

planstrategien under 

«kommunedelplan for 

sentrum», og det er nødvendig 

å fullføre grunnundersøkelsene 

NVE referer til.  

 

I forbindelse med revidering av 

kommunedelplan for sentrum 

skal det sees nærmere på 

grunnforhold og fare for 

kvikkleireskred i 

sentrumsområdet. 

 

Fauske kommune vil gå i 

gjennom sine tettsteder og 

utbyggingsområder. I første 

omgang har kommunen fått 

innvilget tilsagn for å analysere 

kritiske punkt i Fauske 
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Råd og tips om kartlegging. Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir 

bedre rustet til å møte klimaendringene. Klimatilpasning handler om å ta hensyn til 

dagens og fremtidens klima. Klimaprofil for Nordland gir et kortfattet sammendrag av 

klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer i denne delen av landet. 

Klimaprofilen finnes på www.klimaservicesenter.no. Klimaprofilen er et viktig 

kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel i kommunens overordnede planlegging.  

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

by/sentrumsområdet. Deretter 

må det sees nærmere på de 

andre områdene i kommunen. 

Resultatene fra dette må sees i 

sammenheng med 

kommunens overordnede 

ROS-analysen.  

2 Forsvarsbygg 

16.09.20 

Forsvarsbygg har ingen merknader til den kommunale planstrategien og forslaget til 

planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 

Forsvarsbyggs innspill tas til 

orientering. 

3 Kystverket 

02.10.20 

Kystverket viser til oversendte dokumenter vedrørende planforslag for kommuneplanens 

samfunnsdel. Kommunedelplan for Skjerstadfjorden ble vedtatt i 2019 og Kystverket 

leverte i den sammenheng innspill for å ivareta ferdsel, sjøsikkerhet og sjørelatert 

næringsaktivitet. Med bakgrunn i vårt myndighetsområde og nylig vedtatt 

kommunedelplan for Skjerstadfjorden har Kystverket ingen kommentarer til de 

oversendte dokumentene. 

Kystverkets innspill as til 

orientering. 

4 Statens 

vegvesen 

19.10.20 

Vi viser til deres brev datert 11.09.2020. 

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. 

Statens vegvesens innspill tas 

til orientering 

 

Tidspunkt for revidering av 

kommunedelplan for 

trafikksikkerhet endres på 

http://www.nve.no/arealplan


4 
 

Fauske kommune har startet planarbeidet med å revidere kommuneplanen. Kommunen 

har valgt å slå sammen planstrategien for 2020-2023 og planprogrammet i ett dokument.  

Vårt innspill: En planstrategi skal avklare planoppgaver og gi retning for kommunes 

strategiske valg i valgperioden. Et planprogram er en beskrivelse av planprosessen og 

hva som skal være hovedtema i kommuneplanens samfunnsdel. Vi er spesielt opptatt av: 

 Kommuneplanens arealdel – den bør jevnlig revideres etter behov. 

 Kommunedelplan for Fauske sentrum - den bør jevnlig revideres etter behov. 

 Kommunedelplan for trafikksikkerhet - den bør årlig revideres og oppdateres. 

bakgrunn av Staten vegvesens 

innspill: «Planens handlingsdel 

revideres årlig. Samtidig skal 

det vurderes om planens 

generelle del skal oppdateres 

og revideres». Fauske 

kommune skal på bakgrunn av 

ny samfunnsplan revidere 

både deler av 

kommuneplanens arealdel og 

kommunedelplan for Fauske 

sentrum.  

5 Bane Nor 

21.10.20 

Vi viser til brev datert 11.09.2020 vedrørende ovennevnte. 

Nordlandsbanen går gjennom Fauske kommune. Nordlandsbanen er av nasjonal 

betydning for gods- og persontransport. Vi gjør også oppmerksom på at det pågår 

prosjekt for kapasitetsøkning ved Fauske godsterminal. Bane NOR vil understreke 

viktigheten av å prioritere utbygging og fortetting rundt etablerte kollektivknutepunkt.  

Vi viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

som sier at «Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte 

byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer.»  

Utvikling rundt knutepunktene gir mulighet for å overføre transportandeler til gange, 

sykkel og kollektivtransport. For å oppnå miljømål må kommunene aktivt prioritere 

Bane Nors innspill tas til 

orientering. 
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utbygging rundt kollektivknutepunktene og etablerte tettsteder, og fortetting ved 

knutepunktene må prioriteres foran nye utbyggingsområder. 

Jernbanen går gjennom kommunen, og all utbygging nær og langs jernbanen må 

vurderes opp mot ferdsel ved og over jernbanen. Trygg kryssing av jernbanen må 

prioriteres i all planlegging. I fremtidig arealplanlegging må det også legges vekt på 

jernbanens sikkerhet og mulighetene for drift, vedlikehold og utvikling av jernbanen. 

6 Husbanken 

21.10.20 

Viser til brev datert 11.09.20 hvor dere ønsker innspill til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Her kommer innspill fra 

Husbanken på de tilsendte dokumentene.  

Først vil vi nevne at Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir 

vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde 

en egnet bolig. Vi tenker at helhetlig kommunal planlegging hvor også boligsosiale 

hensyn er systematisk integrert, er riktig vei å gå for at kommunene skal lykkes på det 

boligsosiale området lokalt.  

Vi opplever at tilsendte forslag til planstrategi og planprogram fanger opp relevante 

boligsosiale problemstillinger på en god måte. Dere lister opp prosjekter som påvirker 

planbehovet i kapittel 2. Dere refererer til nasjonale forventninger til planleggingen - 

herunder området «å skape sosialt bærekraftige samfunn», samt «trygge samfunn for 

alle». Kapittel 4.1 er lettlest og klargjørende mht utfordringer og sentrale målgrupper som 

dere må planlegge for. Aldrende befolkning, endret befolkningssammensetning med 

påfølgende konsekvenser for boligmarkedet, økt sosial ulikhet, unge med utfordringer og 

Husbankens innspill tas til 

orientering.  

 

Prosjektleder for ny 

samfunnsplan og 

folkehelserådgiver har vært i 

dialog med ungdomsrådet for 

å klarlegge hvordan de ønsker 

å bli involvert i planarbeidet, og 

hvilke arrangment og kanaler 

de ønsker at kommunen tar i 

bruk. Det er foreslått noen 

arrangment/bruk av sosiale 

medier av Ungdomsrådet, og 

vi vil utarbeide 

medvirkningsstrategi sammen 

med ungdommen.  
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dimensjonering av tjenester er alle stikkord som er sentrale innenfor det boligsosiale 

feltet.  

I kapittel 5.1, listes ulike grupper som har gitt tidlige innspill til planstrategien opp. Fra et 

husbankståsted savner vi barn/ unge og organisasjoner som representerer rus/ 

psykiatrifeltet. Vi ser at unge er tenkt involvert senere i prosessen - jfr kapittel 10.2 side 

31. Spørsmålet er om man burde vurdere å spørre både ungdomsgruppen og 

representanter for rus/ psykiatrifeltet om de har foretrukne måter ( i stedet for facebook) 

som gir dem mulighet til å medvirke.  

Gjennom aktuelle saksfremlegg foreslår Fauske kommune på side 15, å «snu 

planbunken» og starte på toppen med ny samfunnsdel, for på denne måten å jobbe frem 

«en rød tråd» i kommunens planhierarki. Dette er en viktig tidspunkt for samtidig å kunne 

jobbe inn relevante boligsosiale hensyn, og vi tolker tilsendte dokumenter dithen at dere 

tar sikte på å få til dette nå.  

I kapittel 5.3 og 5.4 ser vi at dere har produsert, eller skal produsere en rekke tematiske 

kommunedelplaner samt fag/temaplaner som skal stå i relasjon til hverandre og til 

overordnet plan. Dere omtaler blant annet energi og klimaplan, plan for helse, omsorg og 

sosial, samt separate planer for demens, habilitering, rus/ psykisk helse , oppvekst og 

veteraner. Alle disse ulike planene tangerer / overlapper dels det boligsosiale fagområdet 

og de målgruppene som inngår i temaplan boligpolitikk. Det er derfor relevant å spørre 

hvordan de andre planene «henger sammen med» den boligpolitiske planen. Og motsatt 

Gjennom prosjektet 

Boligsosiale hensyn vil Fauske 

kommune gå i dialog med 

organisasjoner som 

representere rus/psykiatrifeltet. 

Fauske kommune har også 

ansatt erfaringskonsulent, og 

det undersøkes hvilke rammer 

som er satt for denne 

ressursen – og om 

vedkommende kan tas inn i 

dette arbeidet på noen måte. 

Brukererfaringer på 

rus/psykiatrifeltet er og svært 

sentralt i arbeidet med 

prosjektet kommunen er en del 

av. Gjennom prosjektet er 

også Brukerstemmen i Nord 

aktiv, og ressurspersonen i 

dette arbeidet vil benyttes for å 

finne gode måter å inkludere 

denne målgruppen.  
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- hvordan er boligsosiale hensyn ivaretatt i alle disse sidestilte og dels overordnede fag/ 

temaplanene?  

Fra et Husbankståsted tenker vi at de prioriterte områdene i kap 9.1 har gode mulighet til 

å ta opp i seg det boligsosiale arbeidet, og vi synes det er et godt grep at dere tenker 

folkehelse bredt - både mht målgrupper og livsløp og ikke minst hvilke ulike bolig og 

tjenestebehov de ulike gruppene kan tenkes på få i tiden fremover.  

Helt til sist registrerer vi avsnitt 9.3 om lokale arealstrategier. Også her er bolig, samt 

spørsmål rundt utnyttelsesgrad og transportårer (helhetlig bolig/areal og 

transportplanlegging) løftet frem. Igjen må vi gi dere skryt av måten dere tenker bolig og 

boligpolitikk integrert i den helhetlige planleggingen.  

Samlet sett oppleves dette som et godt utgangspunkt for å koble den overordnede 

samfunnsplanleggingen sammen med lokal boligpolitikk og lokalt boligsosialt arbeid. 

Gjennom å «snu planbunken» 

og prosjektet Boligsosiale 

hensyn i helhetlig kommunal 

planlegging -  vil en av 

øvelsene kommunen gjør 

nettopp være det å se planene 

i sammenheng, og se hvordan 

boligsosiale hensyn ivaretas, 

eller må ivaretas i de andre 

planene.   

7 Direktorater for 

mineralforvaltning 

med 

Bergmesteren for 

Svalbard 

22.10.20 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 

ovennevnte sak, datert 24. september 2020. 

Om DMF 

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 

Direktoratet for 

mineralforvlatning med 

Bergmesteren for Svalbar tas 

til orientering og etteretning.  
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og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 

utnyttelse. 

Om planstrategien 

Fauske kommune ber om innspill til utarbeiding av ny planstrategi for inneværende 

planperiode. Planstrategien skal ta stilling til hvilke spørsmål som er viktige å arbeide 

med for den nyvalgte kommunale planmyndigheten. Ved behandlingen skal 

kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen skal revideres, helt eller delvis. 

Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet 

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, heter det at 

Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og 

arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre 

tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak, 

samtidig som miljø- og samfunnshensyn ivaretas. Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, 

sand) til bygge- og anleggsformål med korte transportavstander og reduserte 

klimagassutslipp, er viktig. God arealplanlegging kan bidra til dette. I tillegg er det viktig at 

mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes som byggeråstoffer, der dette er mulig. 

Dette kan redusere presset på bynære grus- og pukkressurser og behovet for 

massetransport. En helhetlig vurdering av 

massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddel for å avklare 

dette. 

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:  
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 Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine planer 

og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Tilgangen til, 

og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv.  

 

Forvaltning av ikke-fornybare ressurser  

Som de nasjonale forventningene legger vekt på, omfatter forvaltning av 

mineralressurser ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer 

også å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster for fremtiden og kommende 

generasjoner.  

Mineralske ressurser er ikke-fornybare naturressurser som kun kan tas ut der de naturlig 

forekommer. Mineralindustrien i Norge bidrar med en rekke mineraler som er nødvendig 

for samfunnet, den skaper arbeidsplasser og gir positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. 

Stabil og forutsigbar ressurstilgang er viktig, ikke bare for pågående mineralvirksomhet, 

men også for virksomheter og produksjon som er avhengig av mineralressurser som 

råvare. Tilgang på byggeråstoffer spesielt er i mange tilfeller avgjørende for å kunne 

realisere planlagte utbyggingstiltak. God planlegging og synliggjøring av 

mineralressurser, på kommunalt og regionalt nivå, bidrar også til å gi mineralnæringen 

forutsigbare rammebetingelser på kort og lang sikt. 

 

DMF anbefaler at det gjøres en vurdering av om eksisterende plangrunnlag i tilstrekkelig 

grad bidrar til å sikre god og langsiktig forvaltning av kommunens mineralressurser. 

Videre bør det gjøres en vurdering av om kommunen har tilgang på nødvendige 

mineralske ressurser for realisering av planlagt utvikling og utbygging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temaet mineralressurser tas 

med som eget tema inn i 

samfunnsplanen. Det er 

tidligere utarbeidet 

mineralressurskart, og det 

foreligger og en rapport på 

området. Det kommunale 

foretaket Fauna har vært 

involvert i utarbeiding av 

Mineralstrategi for Nord-Norge. 

De vil være en viktig aktør i 
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DMF anbefaler at temaet mineralressurser også tas inn i overordnede føringer i 

samfunnsdelen til kommuneplanen. Slik vil grunnlaget for videre behandling av 

mineralske ressurser og områder for råstoffutvinning være vurdert før revisjon av 

arealdelen til kommuneplanen. DMF anbefaler videre at det blir vurdert å utarbeide en 

temaplan for mineralressurser, som inkluderer lokal forvalting av ressursene.  

DMF registrerer at planprogrammet viser til Mineralstrategi for Nord-Norge og fremhever 

Fauskes deltagelse i forumet Saltenstrategiene som bl.a. har fokus på næringsutvikling 

og mineralressurser. Vi oppfordrer til at Fauske kommune fortsetter sitt fokus på 

forvaltning av mineraler på regionalt nivå, og knytter dette sammen med arbeidet med 

samfunnsdelen og ny kommunedelplan for strategisk næringsutvikling. 

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. 

arbeidet videre. Når ny 

samfunnsplan er utarbeidet, og 

når arbeidet med strategisk 

næringsplan foreligger, må det 

tas en vurdering på om det er 

behov for en egen temaplan 

for mineralressurser; eller om 

behovene dekkes av 

kommuneplanen og 

kommunedelplanene 

kommunen da innehar.  

8 Sametinget 

20.10.20 

Viser til brev fra dere 11.09.20 og takker for muligheten til å gi uttalelse til deres 

planstrategi for inneværende kommunestyreperiode og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel.  

Fauske kommune har satt i gang et viktig arbeid for planstrategi og samfunnsplan 

fremover. Forslaget er ryddig fremstilt, men vi kan ikke se at samisk naturgrunnlag er 

ivaretatt i planen, jamfør plan og bygningslovens § 3-1.  

 

Sikring av det samiske natur og kulturgrunnlaget i planlegginga  

Sametinget innspill tas til 

orientering og etteretning.  

 

Sikring av naturgrunnlag for 

samsik kultur, næringsøvelse 

og samfunnsliv tilføyes i 

planstrategien, og 

samfunnsplanen vil også ta for 
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Fauske kommune befinner seg i tradisjonelt samisk område og har en historie, kultur og 

nålevende næringer i sin kommune som er samisk. Sametinget minner om at kommunal 

planlegging skal sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv 

jamfør PBL § 3-1. Det bør konkretiseres i planstrategien og samfunnsplanen hvordan 

kommunen vil sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. 

Status, potensial og konsekvenser for det samiske i kommunen bør fremkomme. Dette 

kan omhandle samisk næring, språk, kulturminner eller andre sider ved samfunnet som 

kan være avgjørende for utviklinga av det samiske fremover.  

 

Sametingets planveileder viser til hvordan plan og bygningslovens § 3-1 kan 

konkretiseres. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging viser også til 

samiske hensyn som reindrift og kulturminner. Sametinget forventer at Sametingets 

planveileder vises til i deres plandokument for planstrategien og kommuneplanens 

samfunnsdel. Dette kan legges inn under kapittel 3 «overordnede føringer for kommunalt 

planarbeid, i planforslaget. Sametingets planveileder finner dere her: 

https://sametinget.no/areal-klima-og-miljo/sametingets-planveileder/  

 

Sametinget mener at kommunen vil ha fordel av å tilstrebe seg en tidlig og god dialog 

med reindrifta i planspørsmål, ikke minst fordi de er brukere av store areal i kommunen. 

Det bør vises til i plandokumentene at reindrifta og andre samiske arealinteresser skal 

medvirke i kommunale plansaker og sikres arealer. Slik at det samiske natur og 

kulturgrunnlaget sikres i planlegginga. Dette er også i tråd med regionale og nasjonale 

forventninger til kommunal planlegging.  

seg denne tematikken. 

Sametingets planveileder vil bli 

brukt i det videre arbeidet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Legges til i delkapittelet. 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etteretning.  

 

 

 

https://sametinget.no/areal-klima-og-miljo/sametingets-planveileder/
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I Fauske kommune er det samiske kulturminner og stort potensiale for videre funn. Det er 

viktig å synliggjøre historiske kulturminner i kommunen i samfunnsdelen. Vi registrerer at 

Fauske kommune nå arbeider med kommunedelplan for gruve- industrielle kulturminner 

og det er positivt. Vi anbefaler Fauske kommune å lage en kulturminneplan for hele 

kommunen, som også omhandler samiske kulturminner, for å kunne gi en bedre og mer 

forutsigbar arealplanlegging. Sametinget er forvaltningsmyndighet for samiske 

kulturminner og vil være behjelpelig med planlegging for kulturminner i Fauske 

kommune. 

Sametinget oppfordrer også Fauske kommune til å ivareta samisk natur og 

kulturgrunnlag i temaplaner som oppvekst, næring og kultur. Våre fagavdelinger vil kunne 

være behjelpelig med dette.  

Aktuelle problemstillinger for kartlegging for å sikre samisk natur og 

kulturgrunnlag samiske i kommuneplanarbeid:  

- kartlegge utviklingstrekk og utfordringer blant den samiske befolkningen i kommunen,  

- kartlegge utviklingstrekk og utfordringer for samiske næringer i kommunen som reindrift, 

fjordfiske og utmarksnæringer i tillegg til landbruket  

- gjøre en vurdering av status, muligheter og utfordringer i forhold til samisk språk og 

kultur i barnehage og skole  

- undersøke om det finnes behov i befolkningen for tiltak som kan bidra til å ivareta og 

styrke den samiske identiteten hos barn og voksne  

 

Fauske kommune vil gå i 

dialog med Sametinget når det 

gjelder utarbeiding av 

kulturminneplan for hele 

kommunen; og som også 

inkluderer de samiske 

kulturminnene. Her er 

kommunne oppmerksom på at 

det også eksisterer 

tilskuddsmidler. Aller først må 

Fauske kommune få ferdigstilt 

det påbegynte arbeidet med 

de gruveindustrielle 

kulturminnene i Sulitjelma.  

 

De aktuelle problemstillingene 

vil bli brukt videre i arbeidet 

med kommuneplanen.  
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- ta i bruk samisk tradisjonell kunnskap, lokale kunnskap og forståelser på lik linje med 

forskningsbasert kunnskap vurdere om der er behov for å utrede folkehelseutfordringer 

blant den samiske befolkningen  

 

Vi ønsker Fauske kommune lykke til med det videre planarbeidet og ber dere ta kontakt 

om det er spørsmål til vår uttalelse. 

9 Nordland 

fylkeskommune 

28.10.20 

Nordland fylkeskommune (Nfk) har 14.09.2020 mottatt kombinert kommunal planstrategi 

og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Fauske kommune. Frist 

for uttalelsen var 24.10.2020, men Nfk har fått utsettelse til 30.10.2020.  

Planstatus:  

 Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025, vedtatt 08.09.2011 

 Kommuneplanens arealdel 2018-2030, vedtatt 03.02.2011  

Generelt  

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart 

utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet jf. Plan- og bygningsloven 

(Pbl.) § 4-1. Planstrategi og planprogram kan samordnes dersom det er klart at 

kommuneplanen skal revideres. Arbeidet med planprogrammet må da tilpasses den 

kommunale planstrategien. 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 og hvilke alternativer som vil bli vurdert. 

Planprogrammet for samfunnsdelen skal også avklare nødvendige utredninger for de 

langsiktige arealbehovene, miljømessige utfordringer, utfordringer knyttet til universell 

Nordland fylkeskommunes 

innspill tas til orientering og 

etteretning. 
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utforming, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som 

organisasjon, for sektorene og for utvalgte målgrupper jf. Pbl. § 4-1 og 11-13. Pbl. 

kapittel 4 legger vekt på at planprogrammet er et fleksibelt verktøy, som  

skal tilpasses den konkrete plansituasjon og planbehov. Planprogrammet skal gi berørte 

statlige og regionale organer et grunnlag for å vurdere om planen kan komme i konflikt 

med nasjonale eller regionale interesser. 

Samfunn  

Foreliggende forslag til kommunal planstrategi gir en god oversikt over hvilke planer og 

prioriteringer kommunen har foretatt for planperioden. Kombinert planstrategi og 

planprogram er her løst på en god måte. Det er positivt at Fauske kommune nå 

iverksetter planarbeidet med samfunnsdelen. Det registreres at tidligere samfunnsdel 

ikke har fungert godt som styringsverktøy, og at det allerede i forrige planstrategi ble 

vedtatt å utarbeide ny samfunnsdel. Planarbeidet ble dog ikke gjennomført grunnet 

mangel på administrativ kapasitet. Det er derfor viktig at arbeidet denne gangen tildeles 

tilstrekkelig ressurser. For at planen skal fungere som styringsverktøy er det viktig at 

planprosessen har politisk forankring fra oppstart til vedtak.  

 

Det registreres også at deler av gjeldende arealdel skal revideres. Aktuelle revidering bør 

da tilpasses samfunnsdelens arealpolitiske føringer. I og med at arealdelen er relativt ny, 

må selvfølgelig øvrige overordna føringer i denne tilpasses den nye samfunnsdelen som 

styringsverktøy. Nordland fylkeskommune har ingen øvrige kommentarer til prioriteringer 

i planstrategien.  
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Planprogrammet  

Formål med planarbeidet er tydelig, og rammene for planarbeidet ivaretar godt nasjonale 

føringer, samt nasjonale- og regionale forventninger.  

Det er bra at Fauske kommune prioriterer folkehelse og livskvalitet i planarbeidet. 

Folkehelse satt i et livsløpsperspektiv er derfor en god forutsetning for å lykkes. 

Innbyggerne i Nordland skal ha gode levekår (Fylkesplan for Nordland 2013-2025).  

Tilgang til egnet bolig er sentralt for den enkeltes livskvalitet. Mangel på boliger, spesielt 

utleieboliger, er en stor utfordring i mange kommuner. I distriktene er mange boliger lagt 

beslag på som fritidsboliger, noe som gjør rekruttering og tilflytting vanskelig. Unge sliter 

med å få seg hybler og sin første bolig, noe som kan gå ut over skolegangen til elever og 

studenter. På sikt skaper en aldrende befolkning i en aldrende boligmasse utfordringer.  

Gode levevaner og god helse gir bedre funksjon og mestring i hverdagen. Et godt 

helsefremmende arbeid vil bidra til økt livskvalitet for den enkelte, gi 

samfunnsøkonomiske gevinster og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Lokale 

helsetilbud er viktige for å sikre tilgjengelighet og likeverdighet. Store deler av 

oppveksten tilbringes i skole og barnehage, og store deler av det voksne liv er tilknyttet 

arbeidsplassen. Disse dagliglivets arenaer må utvikles til helsefremmende arenaer.  

 

Planprogrammets 6 politikkområder gir en god struktur for å løse samfunnsutfordringene. 

Det er viktig da at kommunestyret utarbeider en konkret og målrettet samfunnsdel med 

prioriteringer, og med klar kobling mot handlingsdelen/økonomiplanen.  
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En av hoveddelene i et planprogram er å presentere, begrunne og beskrive hvilke 

alternativer kommunen skal vurdere for å løse utfordringer, disse er ofte relatert til 

arealdisponering, men har stor relevans også til samfunnsdelen. Kommuneplanens 

samfunnsdel skal gi føringer til og bidra med å samordne sektorenes planer. 

Planprogrammet kan med fordel belyse hvilke alternative muligheter man organisatorisk 

har for å løse kommunale oppgaver, eksempelvis om disse løses innenfor eksisterende 

tjenesteområder, som tverrsektorielle oppgaver eller ved interkommunalt samarbeid Pbl. 

§ 9-1. Det kan også gis en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for 

samfunnsutvikling og sektorenes virksomhet. Dette for å finne ut hvilke utfordringer 

kommunen vil prioritere ut over lovpålagte og andre nødvendige oppgaver.  

 

Medvirkningsopplegget som er beskrevet virker bra, men dette kommer ikke tydelig frem 

i fremdriftsplanen, kanskje dette er tenkt under Datainnsamling, produksjon av 

planforslag i tabellen. Det er viktig med synlighet og forutsigbarhet for å oppnå gode 

medvirkningsprosesser. Derfor bør ulike verksteder eller temamøter/møtevirksomhet på 

ulike arenaer også vurderes å bli tilføyd i fremdriftsplanen. Planprosessen som er 

foreslått har en god og realistisk fremdrift. Det er også positivt at planprosessen skal 

evalueres våren 2022.  

 

Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel vil ifølge fremdriftsplanen være januar 2022. 

Det betyr at planen også må være gjenstand for rullering i 2023-24 med tanke på 

kommunevalget i 2023, og konstituering av det nye kommunestyre. Dette er viktig for at 

Det er lagt til informasjon om 

organisatoriske lønsinger for å 

løse kommunale oppgaver. 

Dette sees i sammenheng med 

omstillingsarbeidet som 

foregår, og det vises til kapittel 

9.4 «omstilling og 

organisatoriske løsninger».  

 

 

 

 

 

Det har vært orientert i alle råd 

og utvalg om prosessen. Det 

har og vært dialog med 

ungdomsrådet for å forsøke å 

finne gode alternativer for 

medvirkning av barn og unge. 

Fauske kommune arbeider 

med å utarbeide en 

medvirkningsstrategi som 

ferdigstilles desember 2020, 
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Fauske kommune skal kunne opprettholde politisk eierskap til den overordna planen, og 

for at planen skal kunne holdes aktuell og bli brukt som et politisk styringsverktøy.  

 

Plan og miljø  

Det er viktig å sikre god sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og 

arealdel. Samfunnsdelen skal blant annet beskrive arealbehov, og gi føringer for 

arealbruken. Det er derfor bra at kommunen skal utarbeide arealstrategi i 

samfunnsdelen. Nfk er fornøyd med at kommunen fastslår at arealstrategiene og all 

arealplanlegging skal gjenspeile regional arealpolitikk, jf. Fylkesplan for Nordland 2013-

2025, som inneholder følgende fem tema:  

 By- og tettstedsutvikling  

 Naturressurser, kulturminner og landskap  

 Næringsutvikling  

 Kystsonen  

 Klima og klimatilpasning  

Når ny arealdisponering foreslås bør dette bygge på et dokumentert og grunngitt behov. 

Nfk anbefaler derfor at kommunen utarbeider et arealregnskap, som viser tilgjengelig 

areal for bolig- fritidsbolig, samt næringsarealer. Det er viktig at hensynet til biologisk 

mangfold og naturens tåleevne ligger til grunn for arealforvaltningen. Arealbruken skal 

skje etter ei avveining mellom nærings-, friluftslivs- og miljøinteresser. Dette vil bidra til at 

arealforvaltningen blir bærekraftig og gir forutsigbare rammer for næringslivet og 

befolkningen, jf. målet i Fylkesplan for Nordland 2013-2025.  

 

som skal slås sammen med 

framdrftsplanen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innspill tas til etteretning, og 

kommunen skal utarbeide 

arealregnskap. Dette utføres i 

forkant, eller som en del av 

revidering av 

kommuneplanens arealdel.  
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Folkehelse  

Det er bra at folkehelseperspektivet er gjennomgående og at kunnskapsgrunnlaget 

brukes aktivt i utforming av strategier og målsettinger samt som fokusområder for ny 

samfunnsplan. Kommunen synes å ha en god forståelse av helheten og 

sammenhengene i arbeidet med å kunne skape gode og helsefremmende bo- og levekår 

i kommunen med søkelys på arbeidet mot utjevning av sosiale ulikheter i helse og 

folkehelse i et livsløpsperspektiv. Dette er områder som er i tråd med regional og statlig 

politikk. 

Nfk er fornøyd med at kommunen legger FN sine bærekraftsmål til grunn for 

samfunnsutvikling. Det er en klar sammenheng mellom en god samfunnsutvikling og 

målene om å nå flere av bærekraftsmålene 

 

 

 

 

 

 

10 Fylkesmannen i 

Nordland 

30.10.20 

Vi viser til oversendelse av 11.09.2020 i forbindelse med høring av forslag til kommunal 

planstrategi 2020 – 2023. Det meldes samtidig om oppstart av kommuneplanens 

samfunnsdel med forslag til planprogram.  

Regjeringen vedtok 14. mai 2019 Nasjonale forventninger til den regional og kommunale 

planleggingen for perioden 2019- 2023. Som det går fram forventes det at regional og 

kommunal planlegging bygger på FNs bærekraftsmål, så kommuneplanarbeidet må 

derfor legge til rette for en utvikling som er miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig.  

Det er positivt at Fauske har som mål å styrke kommuneplanens samfunnsdel som 

politisk styringsverktøy, og søker å se på helhet og sammenheng i plansystemet. Dette 

innebærer god kopling mellom det overordnede planverket, sektorplaner og 

økonomiplanen. Videre å være oppmerksom på områder som er sektorivergripende eller 

Fylkesmannen i Nordlands 

innspill tas til orientering og 

etteretning.  
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som krever tverrfaglig oppgaveløsning. Vi viser i den forbindelse til de nasjonale 

strategiene Bolig for velferd og Leve hele livet, som eksempler på slike. 

 

 Det kan være et godt utgangspunkt å brukes KS sine 6 politikkområder som 

utgangspunkt og metodikk i utformingen av en helhetlig politikk for samfunnsutviklingen 

og for kommunen som organisasjon.  

 

Fauske kommune er i en svært utfordrende økonomisk situasjon og er innmeldt i 

ROBEK. Kommunen har ikke mulighet til å gjøre nye investeringer før økonomien er 

under kontroll. Driftsnivået i kommunen er for høyt og må tas ned for å tilpasse 

inntektsrammen. Dette er viktige forutsetninger som må legges til grunn i kommunens 

overordnede planarbeid. Et overordnet mål med planarbeidet må derfor være å legge til 

rette for nødvendige omstillingsprosesser i kommunen.  

 

Vi hadde gjerne sett at planstrategiprosessen også var blitt brukt til å diskutere om 

kommunen har forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer alene, eller om 

kommunen heller bør bygge en større og sterkere kommune sammen med 

nabokommuner. I tillegg kunne det vært klargjort hvilke planoppgaver kommunen 

samarbeider med andre kommuner om, samt foretatt en vurdering av områder der slikt 

samarbeid kan være mulig eller naturlig ha. Vi er i denne sammenhengen kjent med at 

kommunen bl.a. samarbeider med de andre saltenkommunene om klima- og 

energiplanlegging i Plan- og klimanettverk Salten, og at Fauske, Bodø og Saltdal nylig 

har fått gjennomført en felles planlegging av sjøområdene i Skjerstadfjorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det legges til tekst om 

interkommunalt samarbeid .  
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Kommunen har nå også har sendt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel på 

høring. Vi oppfordrer derfor kommunen til å ta inn i programmet at det i samfunnsdelen 

både skal foretas   

 en vurdering av om framtida blir best sammen med en eller flere nabokommuner, 

eller om kommunen skal fortsette alene, og  

 en klargjøring av hvilke muligheter interkommunalt samarbeid kan medføre, blant 

annet på planområdet.  

 

Diskusjonen om utfordringene og det videre arbeidet med samfunnsdelen bør for øvrig 

bygge på et mest mulig oppdatert kunnskapsgrunnlag. Vi legger derfor ved lenker til en 

del nyttige databaser som kommunen kan benytte i arbeidet med kunnskapsgrunnlag og 

utfordringsbildet. 

 

Ressurser/lenker til kommunedata:  

www.nykommune.no www.kommunedata.no www.kommunedata.no  

www.kommunebarometeret.no www.bedrekommune.no www.skoleporten.no  

www.fhi.no www.indeksnordland.no www.ks.no  

 

Arealregnskap  

Arealinngrep er en alvorlig trussel mot naturmangfoldet. Menneskelig aktivitet har blant 

annet endret 75 % av miljøet på land (jf. fakta-ark om Naturpanelets første 

hovedrapport). I tillegg er det av avgjørende betydning for klimaet i global sammenheng 

 

 

 

I arbeidet med 
samfunnsplanen skal dette 
vurderes og klargjøres. 
Følgende tekst er lagt til i kpt. 
9.4: Fauske kommune er i en 
svært utfordrende økonomisk 
situasjon, og er innmeldt i 
ROBEK. Det er ikke muligheter 
for å gjøre investeringer før 
økonomien er under kontroll. 
Driftsnivået er for høyt, og må 
tas ned for å tilpasse 
inntektsrammen. Et av de 
overordnede målene med 
kommuneplanarbeidet må 
være å legge til rette for 
nødvendige 
omstillingsprosesser i 
kommunen. Det er nødvendig 
å se nærmere på hvilke 
organisatoriske løsninger som 
kan gjøres. Det er ansatt en 
omstillingskoordinator som 
tiltrer 1. januar 2020. Gjennom 
kommuneplanprosessen må 
det diskuteres om kommunen 
har forutsetninger for å møte 
fremtidens utfordringer alene, 
eller om kommunen bør bygge 
en større og sterkere 
kommune sammen med andre 
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at vi nå i vesentlig grad opprettholder eksisterende naturområder og andre områder med 

vegetasjonsdekke, slik at utslipp av klimagasser som følge av tiltak i slike områder i minst 

mulig grad bidrar til global oppvarming og reduserer eller oppveier betydningen av 

kommunale tiltak for utslippsreduksjoner. Betydningen av dette blir klargjort i NINA-

rapporten «Karbonlagring i norske økosystemer», som kan lastes fra hjemmesiden til 

WWF. 

 

Det er derfor svært viktig at all planlegging framover har et overordna fokus på å 

begrense omdisponeringen av arealer med naturlig lager av karbon. Ved at Fauske 

kommune nå tar inn som arealstrategi at behovet for bolig- og næringsarealer skal 

kartlegges, og også at det skal utarbeides en prioriteringsrekkefølge, legger kommunen 

også grunnlaget for at bl.a. arealer med naturlig lager av karbon i størst mulig grad kan 

bevares for framtida.  

 

For gjennomføring av denne strategien vil det være en forutsetning at det foreligger et 

arealregnskap som viser tilgjengelige tomter til utbyggingsformål i områder som er 

planmessig avklart. Ved å sammenholde dette med forventet utvikling og sammensetning 

i befolkningen, samt forventet arealbehov til blant annet næringsutvikling, kan kommunen 

avklare det reelle behovet for å legge ut nye arealer til ulike utbyggingsformål.  

Slik vi ser det er et slikt arealregnskap en forutsetning for all arealplanlegging. Vi viser 

her til at det er et krav etter forskrift om konsekvensutredninger at aktuelle alternativer i 

tilstrekkelig grad er utredet, jf. forskriftens § 19. Om det ikke foreligger en klargjøring av 

alternativene til planlagt utbygging, dvs. tilgjengelige muligheter i planavklarte områder, 

nabokommuner (jf. 
Fylkesmannen i Nordlands 
innspill, se vedlegg 
Merknadsbehandling». Det må 
klargjøres hvilke oppgaver 
kommunen samarbeider med 
andre om, og om det er behov 
og/eller nødvendig med 
ytterligere interkommunale 
samarbeid. Det skal i arbeidet 
foretas vurderinger på:  

 En vurdering av om 
framtida blir best 
sammen med en 
eller flere 
nabokommuner, 
eller om kommunen 
skal fortsette alene, 
og  

 En klargjøring av 
hvilke muligheter 
interkommunalt 
samarbeid kan 
medføre, blant 
annet på 
planområdet.  

 

Det skal utarbeides 

arealregnskap for Fauske 

kommune.  
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er det heller ikke mulig å vurdere konsekvensene av å ikke gjennomføre planlagt 

utbygging, dvs. «nullalternativet». Om planlagt tiltak berører naturmangfold vil denne 

typen analyser også være nødvendige for å tilfredsstille kravet til begrunnelse i henhold 

til naturmangfoldlovens kap II (jf. § 12).  

 

Betydningen av at samfunnsdelen brukes til å klargjøre arealbehovet og utvikle 

arealstrategier er omtalt i kap. 6 i veileder T-1492 – «Kommuneplanprosessen – 

samfunnsdelen – handlingsdelen», der bl.a. følgende går fram:  «Samfunnsdelen må 

inneholde vurderinger av forventet utvikling. Sammenhengen mellom befolkningsvekst og 

arealbehov må komme tydelig fram. Arealregnskap over utbyggingsareal som ligger inne 

i gjeldende plan bør presenteres. Analyser av forventet befolkningsutvikling gir føringer 

for framtidig arealbehov. Behov for utbyggingsareal bør dokumenteres og begrunnes.»  

Fylkesmannen vil følgelig framover legge stor vekt på at kommunen, som grunnlag for 

eventuelt å ta nye arealer i bruk, kan begrunne dette ut fra ei konsekvensutredning der 

arealregnskap er en del av grunnlaget.  

 

Miljø og klima  

Ved at kommunen legger opp til at FN’s bærekraftsmål og KS sine 6 politikkområder skal 

ligge til grunn for all planlegging, viser kommunen også intensjon om å ivareta 

regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging. Kommunen viser på 

denne måten også at bærekraftsmålene henger sammen. Vi vil imidlertid peke på 

betydningen av at kommunen ivaretar ansvaret sitt for de grunnleggende 

bærekraftsmålene, fordi dette er helt nødvendige forutsetninger for at resten av målene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

skal kunne nås (og også for menneskelig eksistens). Figuren over illustrerer hvordan 

bærekraftsmålene henger sammen, og viser at opprettholdelse av økosystemtjenestene 

er grunnleggende i denne sammenhengen.  

 

Klima  

Følgende går bl.a. fram av kap. 3 i statlige planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging og klimatilpasning:  

«Kommunene og fylkeskommunene skal i sin overordnede planlegging innarbeide tiltak 

og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser m.v..».  

«Planer som behandler klima- og energispørsmål skal følges opp gjennom 

handlingsdelen og mer detaljerte planlegging m.v.»  

«Planer som behandler klima- og energispørsmål skal vurderes revidert minst hvert 

fjerde år, jf. bestemmelsene om revisjon av kommunale og regionale planstrategier.»  

«Planer som behandler klima- og energispørsmål bør være strategisk innrettet, og bygge 

på grundige analyser av nåsituasjon. Det bør legges vekt på samarbeid om langsiktige 

mål, samtidig som det utredes tiltak som kan gjennomføres på kort sikt.» (pkt 3.1)  

«Planene bør, basert på relevans og lokale forhold, omfatte (pkt 3.1):  

a. Informasjon om klimagassutslipp i kommunen, fordelt på kilder og sektorer m.v.  

b. Informasjon om energisystem, energiforsyning og forbruk av energi innen kommunens 

grenser, herunder tilgang på miljøvennlige energiressurser.  

c. Framskrivning av utslippene i kommunen om det ikke gjennomføres nye tiltak, 

forventet etterspørsel etter energi og forventet ny energiproduksjon m.v.  

d. Ambisiøse mål for utslippsreduksjoner.  
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e. Ambisiøse mål for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i 

kommunal bygningsmasse og i kommunen for øvrig.  

f. Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og 

miljøvennlig energiomlegging m.v.  

g. Utredning av virkemidler som kan tenkes benyttet for å nå målsettingene, herunder en 

vurdering av om virkemidlene er kostnadseffektive.  

h. Handlingsprogram med en tydelig ansvarsfordeling for oppfølging av klima- og 

energiplanene.  

i. Sammenhengen mellom klima- og energiplanlegging og samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging.» 

 

Fauske kommune har nylig vedtatt energi og klimaplan for perioden 2018 – 2030, samt 

handlingsplan for klimatiltak for perioden 2019-2022. Vi ser at denne planen bygger på et 

solid kunnskapsgrunnlag, og er nå også kjent med at kommunen samarbeider med de 

øvrige Saltenkommunene om å få gjennomført en analyse av kommunenes 

«klimafotavtrykk». Dette er nødvendig kunnskap for at kommunene skal kunne innrette 

virksomheten sin mest mulig klimavennlig, og også om kommunen skal utarbeide 

klimaregnskap og -budsjett. Som eksempel kan vi her vise til at Nordland 

fylkeskommune, på grunnlag av analyse av klimafotavtrykk gjennomført ved bruk av 

konsulenttjenester, har utarbeidet et klimabudsjett for 2020.  

 

Planstrategien viser at handlingsdelen til energi- og klimaplanen skal vurderes årlig. 

Dette vil være viktig for å følge opp planretningslinjens krav, ved at tiltakene i denne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

planen skal følges opp i kommuneplanens handlingsdel / økonomidel. Det går videre 

fram at den teoretiske delen ikke har behov for revidering i perioden. Slik vi ser det bør 

dette likevel vurderes, siden kommunen nå er i ferd med å få gjennomført en analyse av 

kommunens klimafotavtrykk, jf. ovenfor. Denne analysen bør, slik vi ser det, tas inn som 

del av kunnskapsgrunnlaget for kommuneplanleggingen så snart den foreligger.  

 

Som påpekt ovenfor er det viktig at FN’s grunnleggende bærekraftsmål ivaretas gjennom 

politikkområdet «Klima- og miljøvennlig utvikling». Vi vil imidlertid oppfordre til at utvikling 

av klimaregnskap- og budsjett tas inn som del av planprogrammet for samfunnsdelen, 

slik at det blir mulig å etterprøve om utviklingen går som planlagt. Som eventuelt bidrag til 

videre utvikling av kunnskapsgrunnlaget kan vi vise til Miljødirektoratets statistikk for 

utslipp av klimagasser (som kommunen trolig er kjent med). Kommunalbanken har videre 

etablert en nettside, der det bl.a. er mulig å finne klimarisiko (finansiell risiko) som følge 

av klimaendringer (basert på Miljødirektoratets tall). Her er det mulig å se bl.a. hvordan 

klimarisiko kan ramme næringer som er viktige for kommunen, og også se hvor store 

utslippskutt som er nødvendig for at kommunen skal bidra til å nå nasjonale målsettinger. 

Dette vil være grunnleggende kunnskap å ha med seg også for øvrige områder i 

samfunnsdelen.  

 

Samordna bolig-, areal- og transportplanlegging vil bli viktig også av klimahensyn i tida 

som kommer. Hvordan klimahensyn blir ivaretatt framover vil i betydelig grad avhenge av 

at strategien om fortetting og høyere utnyttingsgrad følges opp, og at den kombineres 

med strategien om kartlegging av behov for bolig- og næringsarealer.  

 

 

 

 

Tekst i planstrategi om energi- 

og klimplanen endres til at 

planen skal vurderes årlig. Når 

kommunens analyse av 

klimafotavtrykk og andre 

viktige kunnskapsgrunnlag – 

skal dette tas inn fortløpende.  

 

Utvikling av klimaregnskap- og 

budsjett skal vurderes senere i 

planprosessen.  
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Det bør også vurderes om det er behov for interkommunalt samarbeid for samordning av 

bolig-, areal- og transportplanleggingen på tvers av kommunegrensene (jf. forslag til nytt 

punkt om kartlegging av behov for interkommunal planlegging ovenfor). 

 

Naturmangfold  

Som grunnlag for kommunal planlegging og politisk eierskap kan det med fordel vurderes 

også å utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold, slik at områder med 

særskilt verdi for naturmangfoldet blir tatt hensyn til i den fysiske planlegginga m.v. (I 

Nordland har Flakstad, Vestvågøy og Vågan nylig fått midler fra Miljødirektoratet til slik 

planlegging, jf. hjemmesida vår)  

Uavhengig av om en slik plan blir utarbeidet bør kommunens naturmangfold, bl.a. i form 

av viktige områder for biologisk mangfold og landskap, også synliggjøres som grunnlag 

for fastsetting av kommunale arealstrategier i samfunnsdelen og videre kommunal 

arealplanlegging. Dette vil også kunne bidra til kommunalt eierskap og forståelse, noe 

som vil ha stor betydning når press fra bl.a. lokale utbyggingsinteresser skal veies mot 

naturverdier, som ikke direkte kan måles i økonomiske enheter.  

 

Samfunnssikkerhet og beredskap  

Under forslag til prioritering av planoppgaver 2020-2023 vedlegg 1, kan det se ut som at 

beredskapsplanen skal revideres i 2021, og hvert fjerde år. I henhold til § 6 i forskrift om 

kommunal beredskapsplikt skal beredskapsplanen være oppdatert og revideres minimum 

en gang per år. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal oppdateres i takt med revisjon 

av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 

 

Dette skal utredes. 

 

 

 

Det gjøres per tiden 

kartlegginger i kommunen. Det 

må vurderes på bakgrunn av 

det samlede planverket, og 

kunnskapsgrunnlaget – om det 

er behov for en egen 

kommunedelplan for 

naturmangfold.  

 

 

 

 

 

Skrivefeil i dokumentet rettes 

opp i henhold til § 6 i forskrift 

om kommunal beredskapsplikt. 
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byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, og for øvrig ved 

endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.  

 

Planstrategien bør beskrive utviklingstrekk, utfordringer og strategiske valg tilknyttet 

samfunnssikkerhet jf. plan- og bygningsloven § 10-1, og det er viktig å avklare hensynet 

til samfunnssikkerhet tidlig i planprosesser slik at det kan være førende for den videre 

planleggingen.  

Kommunen oppfordres til å implementere klimatilpasning som en del av arbeidet med 

samfunnssikkerhet i planstrategien og planprogrammet for kommuneplanens 

samfunnsdel, og jobbe systematisk og helhetlig på tvers av sektorer i kommunen.  

 

I kommuneplanens samfunns- og handlingsdel, samt andre relevante planer, bør 

kommunen basert på lokale forhold, vurdere hvordan endringer i klima kan påvirke blant 

annet samfunnssikkerhet, kritisk infrastruktur, natur- og kulturmiljø, befolkningens helse, 

samt forutsetninger for berørte næringer, og hvordan dette skal følges opp, jf. Statlige 

planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Jf. De Nasjonale 

forventningene til kommunal planlegging 2019-2023, forventer regjeringen at 

kommunene legger vekt på klimatilpasning og samfunnssikkerhet i sin planlegging, og 

legger de høye alternativene fra nasjonale klimaframskrivinger til grunn for arbeidet. 

Kommunene må planlegge med tanke på hyppigere og større flommer, økt skredfare og 

stigende havnivå med påfølgende høyere stormflo.  

I arbeidet med klimatilpasning, er klimaprofilen for Nordland et viktig kunnskapsgrunnlag 

og hjelpemiddel i kommunenes overordnede planlegging. Klimaprofilen finnes på 
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www.klimaservicesenter.no. Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet temperaturprofiler, 

nedbørsprofiler og fremtidige stormflonivåer for ulike steder i Nordland basert på 

klimaprofilene. Disse dataene finner dere her: 

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-

beredskap/klimatilpasning/ 

 

 

Landbruk og reindrift  

Planbehov i tilknytning til landbruks- og reindriftsnæringene  

Kommuneplanen er det viktigste verktøyet kommunen har for å ta strategiske valg og 

sikre behovene til primærnæringene i kommunen. Det er derfor bra at kommunen er i 

gang med revidering av samfunnsdelen og at arealdelen for områder i kommunene skal 

rulleres. Tydelige føringer i samfunnsdelen er nødvendig for å sikre ressursgrunnlaget for 

landbruksnæringene og deres sameksistens med andre næringer og 

samfunnsinteresser.  

 

Interkommunale og regionale planer kan være nyttige i planleggingen av ulike 

fagområder. Slike planer er særlig relevante for reindriftsnæringa, som drives på tvers av 

kommune- og fylkesgrenser. Planene kan bidra til viktige og godt koordinerte 

arealavklaringer for sammenhengende reindriftsområder.  

 

Andre plantyper som har relevans for landbruksnæringene er strategisk næringsplan og 

temaplaner for beitebruk, utmarksressurser, mv. Slike temaplaner kan være nyttige som 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiske valg og føringer for 

landbruksnæringene skal 

forankres i samfunnsplanen. 

Likevel vil også 

landbruksforvaltningen bringes 

inn i arbeidet med 

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/klimatilpasning/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/klimatilpasning/
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et kunnskapsgrunnlag for annen planlegging. Generelt anbefaler vi imidlertid at 

strategiske valg og føringer for landbruksnæringene forankres i samfunnsdelen, heller 

enn at kommunene lager mange ulike temaplaner med egne handlingsdeler. Dette gjør 

det enklere å samordne satsninger og prioriteringer med andre sektorer og interesser i 

kommunen. I Fauna KFs strategiarbeid for næringsutvikling, kan landbruksforvaltningen 

være en viktig medspiller 

 

Nasjonale og regionale føringer og mål  

Plan- og bygningslovens (pbl) § 3-1 angir oppgaver, mål og krav som skal inngå i 

planleggingen og som planer skal bidra til å løse eller sikre. Tre av kravene som er listet 

opp er at planer skal b) sikre jordressursene, c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsutøvelse og samfunnsliv, samt d) legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling. Her ligger det en klar forventning om at planmyndighetene gjennom 

sine planer ivaretar ressursgrunnlaget og legger til rette for verdiskapning og utvikling i 

primærnæringene innenfor landbruket (jordbruk, reindrift og skogbruk).  

 

Regjeringens forventninger til kommunene  

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 har 

fylkeskommunene og kommunene fått økt handlingsrom og større ansvar for å sikre 

nasjonale og vesentlige regionale interesser i planleggingen. Et bærekraftig 

velferdssamfunn er avhengig av at det skapes verdier og arbeidsplasser i hele landet. 

Landbruket og utmarksressursene er viktige for mat- og planteproduksjon, bosetting, 

kulturlandskap og som grunnlag for nye, grønne næringer. Skogen kan gi positive 

kommunedelplan for strategisk 

næringsutvikling. 
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klimagevinster gjennom opptak av CO2 og binding av karbon gjennom bruk av tre. 

Reindriften er mange steder en forutsetning for utvikling av samisk språk og kultur.  

Regjeringen ber kommunene velge utbyggingsløsninger som sikrer landbrukets 

næringsgrunnlag og reduserer omdisponeringen av dyrka mark. De slår videre fast at det 

er viktig at naturgrunnlaget for samisk kultur og språk, næringsutvikling og samfunnsliv 

sikres. Kommunale og regionale planer bør trekke langsiktige grenser mellom 

henholdsvis by- og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur-, 

frilufts- og reindriftsområder.  

 

Tydelige signaler om jordvern  

Fra dagens regjering og storting er det en tydelig holdning til at jordvernet skal 

vektlegges i større grad enn tidligere. Nasjonal jordvernstrategi ble i 2015 vedtatt av 

Stortinget, med klare forventninger om å redusere omdisponering av dyrket jord og 

dyrkbar jord. Målet er at årlig omdisponering av disse jordbruksressursene ikke skal 

overstige 4000 dekar. Strategien ble oppdatert i forbindelse med statsbudsjett for 2019 

og viderefører i stor grad de samme forventingene, i tillegg til to nye tiltak.  

I slutten av 2018 sendte landbruks- og matministeren ut et brev til fylkesmennene for å 

klargjøre jordvern som nasjonal eller vesentlig regional interesse i kommunenes 

planlegging. Brevet viser tydelig hvilke vurderingskriterier som er aktuelle når 

Fylkesmannen skal fremme innsigelser med bakgrunn i jordvern. 

For Nordland har Fylkesmannen fulgt opp de nasjonale målsettingene og vedtatt en 

strategisk plan for jordvern i Nordland. Denne planen beskriver hvordan forvaltningen, og 

særlig kommunene, skal følge opp jordvernhensynet i arealplanleggingen. I vår 
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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. Helst bør årlig omdisponering være lavere enn 

dette.  

Ansvar for å sikre ressursgrunnlaget for reindrift  

Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag fått ansvar for å gjøre offentlige myndigheter 

bevisst på det ansvaret som følger av Grunnlovens § 108 og folkerettens regler om urfolk 

og minoriteter. Samisk reindrift i Nordland er nært knyttet til samisk kultur, språk og 

samfunnsliv. Ut fra Grunnloven, folkeretten og norsk rett skal myndighetene legge 

forholdene for å sikre og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv. Dette gjelder både 

sikring av de verdiene som finnes i dag og utviklinga for framtida. I plansammenheng i 

Nordland dreier dette seg først og fremst om at offentlige planer skal bidra til å sikre 

ressursgrunnlaget for samisk reindrift i nåtid og framtid. Dette følger også av 

reindriftslovens formålsparagraf § 1 andre ledd. 

 

Strategiske valg for landbruksnæringene  

Primærnæringenes rolle i samfunnsutviklinga  

Landbruk består av arealintensive næringer (jordbruk, skogbruk og reindrift) som har stor 

betydning for Fauske kommune. Landbruket spiller også en viktig rolle i utviklingen av 

livskraftige lokalsamfunn og regioner. Kunnskap om arealene som utgjør 

ressursgrunnlaget for landbruksnæringene og om bruken av arealene er viktig for å 

kunne ta riktige strategiske valg. Dette gjelder både for innmarks- og utmarksområdene i 

kommunen.  
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I samfunnsdelen bør kommunen se landbruksnæringenes verdi og muligheter i 

sammenheng med sysselsetting og bosetting, men også når det gjelder å opprettholde 

kulturlandskapet, det biologiske mangfoldet og matproduksjonen. Godt planarbeidet vil 

legge til rette for at landbruksnæringene har gode og langsiktige rammevilkår, slik at vi 

når nasjonale målsettinger om økt matproduksjon i takt med befolkningsvekst. I tillegg til 

at landbruket produserer mat, bioenergi og tømmer er landskapet som produseres en 

ressurs for salg og formidling av kunnskap om natur, kulturhistorie og næring. Å pleie 

kulturlandskapet er viktig for bevaring av en rik flora og fauna, samtidig som ulike 

kulturelle og estetiske verdier blir ivaretatt. Kulturlandskapet gir gode muligheter for 

ferdsel og opplevelser, som kan bidra til god folkehelse.  

 

For å styrke den totale verdiskapingen må alle ressurser på landbrukseiendommen tas i 

bruk. Gjennom innovasjon og omstilling ligger det muligheter for økt verdiskaping basert 

på landbrukets ressurser og ny kunnskap. Markedene for lokalprodusert mat med 

særpreg, bygdeturisme, naturopplevelser, økologisk mat og helse- og omsorgstjenester 

fins og er i vekst. Dette gjelder også for reindriftsnæringa, som i tillegg til tradisjonell 

reindrift kan utvikle tilleggsnæringer innen videreforedling av reinkjøtt og biprodukter av 

rein, reindriftsbasert reiselivsvirksomhet, lærings- og omsorgsbaserte tjenester, mv. 

Reindriftsnæringa kan bidra med kortreist mat av høy kvalitet, i kombinasjon med 

kulturformidling og opplevelser. Dette kan gi økt verdiskapning og sysselsetting i 

kommunen. Et tett samarbeid med reindrifts- og landbruksnæringa kan legge til rette for 

utvikling av kultur- og opplevelsesprodukter ut over det som finnes i dag.  
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Arealstrategier som verktøy  

Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer for framtidige prioriteringer og utvikling i 

kommunen. Gjennom å vedta en tydelig arealstrategi i samfunnsdelen gir kommunen seg 

selv et godt verktøy for å sikre ressursgrunnlaget for landbruksnæringene (jordbruk, 

skogbruk og reindrift) og deres sameksistens med andre næringer og 

samfunnsinteresser. I tillegg til den foreslåtte strategien å definere viktige landbruksareal 

er andre eksempler på arealstrategier at ressursgrunnlaget for primærnæringene ikke 

skal forringes, og at kommunen skal legge til rette for næring og industri som kan og vil 

bidra til at landbruksnæringene fortsatt har gode vilkår i kommunen.  

Det er viktig at kommunen følger opp arealstrategiene i arealdelen, og legger disse til 

grunn for planarbeidet. Ved å la arealstrategiene være førende for 

kommuneplanprosessen, kan kommunen også avgrense omfanget av uønskede innspill 

og planendringer. Dette kan gi en mer effektiv og målrettet prosess.  

 

Kunnskap og føringer fra tidligere plan- og strategiarbeid  

Tidligere arbeid med temaplaner for landbruksbruksområdet bør inngå som en del av 

kunnskapsgrunnlaget for samfunnsdelen. I den grad tidligere plan- og strategiarbeid 

definerer strategiske valg og føringer for landbruksnæringene bør disse forankres i 

samfunnsdelen. Dette gjør det enklere å samordne satsninger og prioriteringer i 

landbruket med andre sektorer og interesser i kommunen. Det blir også enklere å koble 

satsningsområdet mot kommunens økonomiplan. Fauske gjennomfører landbruk- og 

reindriftsnæringsprosjektet Matauk, dette er nå halvveis i prosjektperioden og erfaringer 

Foreslått arealstrategi legges 

til: Ressursgrunnlaget for 

primærnæringene skal ikke 

forringes. Kommunen skal 

legge til rette for næring og 

industri som kan og vil bidra til 

at landbruksnæringene fortsatt 

har gode vilkår i kommunen.  
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og kunnskap fra arbeidet i prosjektet kan også inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget 

for samfunnsdelen. 

 

Medvirkning  

Reindriftsretten er opparbeidet gjennom alders tids bruk, og er en rettighet på linje med 

grunneierretten. Reindriftsutøverne bør inviteres direkte inn som deltakere i kommunens 

planarbeid, gjerne gjennom særmøter om temaene næring og samisk kultur, og for 

gjennomgang av arealdisponeringer som kan påvirke reindriftsinteressene i kommunen. 

Berørte reinbeitedistrikt og svenske samebyer har en viktig rolle i plansaker i 

reinbeiteområdet, både som rettighetshaver og som kunnskapsleverandør for bruken av 

ulike områder til reindrift. Fylkesmannen er statlig myndighet og fagorgan på 

reindriftsområdet. Denne rollen innebærer å ivareta nasjonale og vesentlig regionale 

interesser for reindrifta, blant annet gjennom å fremme innsigelse til arealplaner som er i 

strid med reindriftsverdier av nasjonal betydning. Siden reinbeitedistriktet og 

Fylkesmannen har ulike roller i forbindelse med arealsaker, må kommunen forholde seg 

til begge aktører i planarbeidet.  

 

Det er to reinbeitedistrikt med beiterett i Fauske kommune, Balvatnet og Duokta. 

Distriktsplanene for hvert av reinbeitedistriktene ligger på vår nettside. Planene gir en 

oversikt over reindrifta i området og kan være et kunnskapsgrunnlag i planarbeidet.  

For å sikre at det fortsatt kan drives landbruk i kommunen trenger man kunnskap om 

lokale forhold. I Fauske kommune har den lokale landbruksforvaltningen kunnskap om 

jordbruket i kommunen. God dialog mellom landbruksforvaltningen og planavdelingen er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kommunale foretaket 

Fauna arbeider med prosjektet 

Matauk, og vil bringes inn i 

kommuneplanprosessen. 

Reinbeitedistrikt og 

reindriftsutøvere vil bli involvert 

i planprosessene. De har og 

fått muligheten til å komme 

med sine innspill i høringen av 
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en viktig forutsetning for at de kommunale planene skal ivareta arealressursene. I tillegg 

bør kommunen legge til rette for god dialog med landbruksaktørene i kommunen og med 

prosjektleder i prosjektet Matauk, slik at innspill og ønsker fra næringen kan tas med 

videre inn i planleggingen. 

 

Universell utforming og boligpolitikk  

Fylkesmannen vil be om at prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming gjøres 

gjeldende i all planlegging, slik at samfunnet og de fysiske omgivelser tilrettelegges for 

alle og gir like muligheter for samfunnsdeltakelse. FN-konvensjonen for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne (CRPD) pålegger myndighetene å fremme, beskytte og sikre 

menneskelige rettigheter og grunnleggende friheter for alle i samfunnet. 

Likestillingssenteret KUN og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har sammen 

med fire råd for nedsatt funksjonsevne i Trøndelag utviklet en veileder om CRPD for 

kommuner og kommunale råd. Den 16. november arrangeres et webinar som tar for seg 

praktisk arbeid med CRPD. https://www.kun.no/webinar-crpd.html  

Den kommunale planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging 

med sosial infrastruktur og offentlige tjenestetilbud i tilknytning til kollektivknutepunkter. 

Gjennom god planlegging og en tydelig utbyggingsstruktur kan kommunen være med å 

utvikle gode lokalsamfunn og boligområder med attraktive byrom/møteplasser, stimulere 

til fysisk aktivitet og et mer helsefremmende miljø.  

 

Kommunenes ansvar for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet er hjemlet i flere lover 

og bestemmelser. Å bo dårlig eller å være bostedsløs kan ha store negative 

kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for 

kommuneplanens 

samfunnsdel.   
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konsekvenser for livskvaliteten. Det blir vanskeligere å ta imot og ha nytte av helse-, 

omsorgs- og velferdstjenester, gjennomføre utdanning og delta i arbeidslivet. Særlig 

alvorlig er det når boligen og bomiljøet ikke bidrar til trygge oppvekstsvilkår for barn og 

unge.  

 

Fauske kommune er med i prosjektet «Boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal 

planlegging» sammen med tre andre Nordlandskommuner, Husbanken og 

Fylkesmannen i Nordland. En av målsetningen i prosjektet er at kommunen skal 

utarbeide en temaplan. Fauske kommune har en Boligsosial handlingsplan som ble 

vedtatt i 2018. Denne er vedtatt integrert i en ny boligpolitisk temaplan. Arbeidet med 

temaplanen er igangsatt og planen estimeres ferdigstilt i 2021/2022. For å sikre effektive 

og helhetlig innsats på området, er det viktig at kommunen fortsatt løfter fram 

boligpolitiske og boligsosiale hensyn i planleggingen også på tvers av sektorer. 

Kommunen bes om å være særlig oppmerksom på barn som vokser opp i 

lavinntektsfamilier, og sørge for en sosial profil på boligpolitikker som sikrer at også disse 

kan bo trygt og godt.  

 

Fylkesmannen viser til Regjeringens temaside om boligsosialt arbeid.  

Nettstedet www.veiviseren.no viser hvordan kommunen kan jobbe med boligsosiale 

hensyn i planleggingen (Bolig for velferd). 

 

Oppvekst og levekår for barn og unge  
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Barn og unges oppvekstforhold kan avgjøre deres muligheter for en trygg oppvekst, 

motorisk utvikling og en god livslang helse. Det vil i tillegg ha innvirkning på andre sider 

ved livet f.eks. tilknytning til arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. Å skape gode 

møtesteder, mulighet for fantasibasert lek, samvær og fysisk utfoldelse er de viktigste 

oppgavene samfunnet har overfor barn og unge. Gode fellesskapsløsninger er et godt 

utgangspunkt for et inkluderende oppvekstmiljø. Tidlig innsats er avgjørende for hvordan 

barn og unge lykkes i voksen alder.  

 

Overordnede målsetninger må sikre at barn og unge blir ivaretatt i all kommunal 

planlegging. Fylkesmannen har tidligere gitt innspill om å lage en helhetlig oppvekstplan, 

som ivaretar alle barn fra fødselen av, og som omfatter hele utdanningsløpet. I kap. 5.4 

Fag/temaplaner i planstrategien ser vi at en ny samhandlingsplan for oppvekst og kultur: 

«Laget rundt barnet», er under utarbeidelse. Denne skal gjelde for perioden 2020-2024. 

Av tittelen og det som står beskrevet der, forstår vi at planen også omfatter 

barnevernområdet og at tiltak mot barnefattigdom blir dekket her. Det ville være positivt 

at kultur- og fritidstilbud for barn og unge også kom med i en slik plan.  

Gjennom oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske 2020 har dere pekt ut 

hovedutfordringer og muligheter i kommunen jf. kap. 4.1. Det går fra seks ulike 

underkapitler der også barn og unges utfordringer kommer fram. I kap. 4.2 er det også en 

tanke for hvordan denne kunnskapen kan brukes videre i planarbeidet.  

 

Andre kilder til økt lokal kunnskap rundt barn og unges utfordringer og behov finnes i 

ulike nettportaler, for eksempel https://skoleporten.udir.no/, med blant annet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen «Laget rundt barntet» 
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. 
Planen skal bidra til å bygge 
opp en ny organisasjonskultur 
på samhandlingsområdet, hvor 
en går bort fra silotenkingen – 
til å tenke mer helhetlig. Når 
samhandlingsplanen er 
iverksatt, må det tas stilling til 
om det skal utarbeides en 
helhetlig oppvekstplan slik 
Fylkesmannen etterspør.  
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Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn og Nasjonale prøver på 5. og 8. trinn. I 

Foreldreundersøkelsen får foresatte til barnehagebarn si sin mening om 

barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. 

Resultatene der blir presentert på http://barnehagefakta.no/.  

Vi er kjent med at Ungdataundersøkelsen ble gjennomført på ungdomstrinnet og i 

videregående skole i 2019, der resultatene viser utfordringer og behov for 

ungdomsgruppene. Jf. https://www.ungdata.no/rapporter/. Kunnskapen fra disse to 

rapportene er viktig å ta med i den videre planleggingen for barn og unge.  

 

Vi tillater oss også å minne om flere statlige ‘fornyelser’ eller endringer som angår 

barnehage og skole, og som kan ha betydning for planarbeidet: fagfornyelsen i skolen 

(gjeldende fra aug. 2020), varslede endringer i barnehageloven (gjeldende fra 1.1.2021) 

og ny barne- og ungdomskulturmelding (skal legges fram i løpet av våren 2021). 

Planprogrammet kap. 10.2 handler om medvirkning. Her finner vi planer for hvordan barn 

og unge skal kunne medvirke: faste møter med ungdomsrådet, stands og workshops ved 

skolene og andre steder der barn og unge ferdes. Informasjon på internett og Facebook 

vil også bli brukt.  

Barn og unges medvirkning er viktig å ivareta i det videre arbeidet. Bred involvering og 

tidlig medvirkning oppnår man gjennom åpne prosesser, men det krever nøye 

planlegging og særskilt tilrettelegging for ulike aldersgrupper. Vi kjenner til at metodikken 

som gruppa MED ungdom i fokus – http://ungdom.com/, er kjent i Fauske, og at 

kommunen tidligere har arrangert Fokusdag for å høre barn og unges stemmer i saker 
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som angår dem. Vi ser det som positivt dersom denne metodikken blir videreført i 

prosessen for å planlegge for og med barn og unge. 

 

Folkehelse  

Fauske kommune har utarbeidet oversiktsdokument over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer og gjennom dette arbeidet har kommunen kartlagt sine utfordringer 

og muligheter. Dette er viktig grunnlag for videre planlegging. Kommunen peker blant 

annet på økende sosial ulikhet, og endringer i befolkningssammensetningen med økende 

antall eldre med de utfordringer og muligheter dette kan medføre. I tillegg har kommunen 

identifisert store utfordringer med hensyn til høyt sykefravær og lavere trivsel blant både 

unge og voksne enn mange andre kommuner i fylket.  

Det er svært positivt at Fauske kommune vil utarbeide en god plan som prioriterer 

utjevning av sosial ulikhet i helse og folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv. Vi vil minne 

om at Helsedirektoratet har laget en veileder til et systematisk folkehelsearbeid, som er til 

stor nytte i dette arbeidet. Veilederen finnes på Helsedirektoratets nettsider 

www.helsedirektoratet.no  

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn peker på en tydelig kopling mellom 

eldre sin helse og stedet de bor på. Målet om at eldre skal klare seg selv så lenge som 

mulig betinger gode lokalmiljøer som legger til rette for dette. Som konkret hjelpemiddel 

til planlegging har Norske Arkitekters Landsforbund, på oppdrag fra Helsedirektoratet, 

utarbeidet håndbok i aldersvennlig stedsutvikling. Hensikten er å vise hvilke konkrete 

muligheter og verktøy kommunen har og hvordan planlegge for at eldre kan være aktive 

samfunnsdeltakere så lenge som mulig.  
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Den statlige eldrereformen «Leve hele livet» handler om en bred, tverrsektoriell utvikling 

og tilrettelegging i kommunene av det aldersvennlige samfunnet. Vi anbefaler dere å 

tydeliggjøre dette arbeidet i planstrategien.  

Vi viser til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, kap. 4 («Byer og 

tettsteder der det er godt å bo og leve»). Der beskriver regjeringen hvordan de forventer 

at kommunene ivaretar folkehelsehensyn i planleggingen.  

 

Helse og omsorg  

Kommunen har en demensplan som gjelder for perioden 2020 – 2026. Kommunen har 

startet arbeidet med plan for habilitering og rehabilitering med en temaplan for rus og 

psykisk helse.  

Under overordnede mål er blant annet gode tjenester nevnt, men vi finner ikke helse og 

omsorg som overordnet tema nevnt i forslaget til planstrategi. Økning i antall eldre vil 

legge press på helsetjenesten. Fylkesmannen anbefaler at kommunen utarbeider en 

helhetlig kommunedelplan for helse og omsorg, der eksisterende planer tas inn  som 

egne kapitler. Planen bør omfatte alle helse-og omsorgstjenester som kommunen yter. 

Temaer som ikke er nevnt, eksempelvis smittevernplan, plan for helsemessig og sosial 

bedreskap er lovpålagte og bør inngå i en helhetlig kommunedelplan for helse og 

omsorg. I tillegg bør plan for helsefremmende og forebyggende arbeid, helsestasjon og 

skolehelsetjeneste, frisklivsarbeid, kompetansebehov i sektoren, plan for legetjenester og 

annet inngå som egne kapitler i planen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Når ny samfunnsplan er 

utarbeidet – ønsker Fauske 

kommune å utarbeide en 

helhetlig kommundelplan som 

innbefatter planene og 

punktene Fylkesmannen 

skisserer. En slik plan vil 

omfatte alle helse- og 

omsorgstjenestene kommunen 

yter. 
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En slik helhetlig kommunedelplan kan sikre kommunen god faglig, administrativ og 

politisk styring over en sektor som legger beslag på en betydelig del av kommunens 

ressurser både med hensyn tilpersonell og økonomi. 
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Behov for avklaring for igangsetting av våtmarksrestaurering 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune deltar i våtmarksrestaureringsprosjekt på Åsmyra og inngår en servituttavtale 
med miljødirektoratet for bruksbegrensning av et område på ca 300 mål i en periode av 40 år. 
Avtalen er til rådighet for restaurering av, og påfølgende ivaretakelser av, området som restaurert 
våtmarksareal. 
 

 
Vedlegg: 
06.11.2020 M644 - Plan for restaurering av våtmark 2016-2020 1457134 

29.10.2020 eksempel Servituttavtale Statskog myrrestaurering 1457135 

29.10.2020 Kart med alternativ næringsareal enn Åsmyra 1457136 

06.11.2020 Avisoppslag om tilsvarende prosjekt i en annen kommune 1457139 
 
Saksopplysninger: 
I forbindelse med utbygging av næringsareal på Terminalveien har det oppstått behov for deponiareal 
for myrmasse. Kommunen har per nå ikke deponiområder tilgjengelig, og det jobbes iherdig med å finne 
(midlertidige) løsninger for å unngå byggestans på lengre sikt. I arbeidet med detaljregulering for 
industriområde Åsmyra (travbane), har det allerede kommet frem at myrmasse kan brukes til 
restaurering av drenerte våtmarksområder. Dette kan i tillegg til redusert klimagassutslipp, økt 
biodiversitet og flomforebygging være en løsning for deponi inntil detaljregulering for deponi på 
Ågifjellet blir vedtatt. 
 
Våtmarksrestaurering har siden 2015 og muligens tidligere vært et viktig nasjonalt tema. Det vises til 
landbruksdirektoratets og miljødirektoratets plan for restaurering av våtmark for perioden 2016-2020: 

Å restaurere våtmark vil være viktig for å kunne ivareta Norges forpliktelser -gjennom 
internasjonale avtaler. Ifølge Stortingsmelding 14 (2015) Nasjonal handlingsplan for 
naturmangfold, er restaurering av våtmark, sammen med forbedring av tilstand i henhold til 
vannforvaltningsplanene, regjeringens viktigste tiltak for å følge opp det internasjonale målet 
definert gjennom CBD, om å restaurere minst 15 prosent av forringede økosystemer (Aichimål 15). 
Ifølge FNs 
klimapanel er restaurering av myr et kostnadseffektivt tiltak for å redusere 
klimagassutslippene i jordbrukssektoren på global skala. 

 
Ved en gjennomgang av areal som kommunen eier og som kunne vært aktuelt for myrrestaurering, 
dukket arealet lenger nord for travbanen opp, som også kalles for Åsmyra (se figur nede). Området er 
ca. 300 da og har i 80/90-tallet vært drenert for et skogreisningsprosjekt, men aktiviteter her har 
stoppet opp. Status i dag er at området i mindre grad er grodd igjen med få og små granplanter og mest 



lauvskog. Området er per i dag ikke aktivt i bruk til skogbruksformål. Arealet regnes som svært aktuelt 
for våtmarksrestaurering.  
 
SNO har i samarbeid med Miljødirektoratet og ulike fylkesmenn gjennomført store 
restaureringsprosjekter på våtmark de siste fire-fem årene. Prosjektene har vært knyttet til 
verneområder, statsgrunn og kommunale eiendommer. Kommunen har vært i dialog med SNO 
(miljødirektoratet) og fylkesmannen om finansiering og gjennomføring av våtmarksrestaurering.  

 
 
I de tilfellene der det har vært gjennomført restaurering på kommunal grunn er det inngått avtale med 
kommunene med klausul på området for 40 år. Se vedlegg for et eksempel. Fauske kommune må 
avklare om dette er aktuelt for denne eiendommen før eventuell videre planlegging. Dersom dette er 
aktuelt, kan kommunen få hjelp og fullfinansiering (med forbehold, se pkt 4 under) til gjennomføring av 
prosjektet. Spørsmålene om skogreisningsprosjekt på Åsmyra vil bli besvart av Fylkesmannen i løpet av 
kort tid, men det er sannsynlig at dette ikke er noe problem, da det ikke lenger er lov med tilsvarende 
prosjekter, og staten prioriterer myrrestaurering, samt klimatiltak som dette.  
 
Det er 4 gode grunner til å igangsette med dette prosjektet: 

1. et ønske om å gjenskape myrareal på Åsmyra for å regulere hydrologien, herunder å minske 
faren for erosjon i Farvikbekken på grunn av økt vannføring/flom, med konsekvenser som kan 
koste kommunen og innbyggere mye i fremtiden 

2. Årsaken til høyere CO2-utslipp i drenert myr er lavere grunnvannstand, tilgang på oksygen og 
økt nedbryting av det organiske materialet i torvjorda. Prosjektet vil forebygge 
klimagassutslipp i Åsmyra og samtidig ta imot myrmasse fra områder hvor det er igangsatt 
utbygging. Dette hjelper med å oppnå mål for reduksjon av klimagassutslipp som satt i 
kommunedelplanen for energi og klima. 

3. Området kan få en større biologisk verdi. Ved å tette grøftene igjen med myrmasse i riktig 
rekkefølge og på riktig måte, kan myrene gjenoppta sin viktige funksjon som biologisk ressurs. 
Myra vil da fungere som naturlig system for biodiversitet, herunder sjeldne hekkefugler, 
planter, insekter og pattedyr. 

4. området Åsmyra kan fungere som midlertidig løsning for deponimangel. Forutsetningen er at 
det er rene myrmasse som deponeres, og at eventuelt restaureringsprosjekt ikke blir 
argument for videre nedbygging av myr. Det vil imidlertid ikke være aktuelt med 
fullfinansiering når utbygger vil ha utgifter med å kvitte seg med massene. Her må utbygger 
inn hvis prosjektet blir aktuelt. 



 
Hvis prosjektet videreføres vil det være behov for å se på: 
•          Mellomlagring av masser 
•          Geoteknisk vurdering 
•          Omfang av hogst 
•          Avtaler knyttet til tidligere grøfting og foryngelsesplikten (skogreisningsprosjekt) 
Arbeidet skal utredes og ledes av SNO og Fylkesmannen. 
 
Dersom kommunen ønsker å sette i gang med våtmarksrestaureringsprosjektet, vil det kun medføre 
kostnader for arbeidstimer med gjennomføring og bistand/lokalkunnskap. Det kreves ingen egenandel 
fra kommunen. Det kan igangsettes relativt raskt, men avklaringer med miljødirektoratet om 
prioritering, samt kommunens interesse for å signere klausul på 40 år skal gjøres først. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Åsmyra er et område som eies av kommunen og er i tillegg egnet for våtmarksrestaurering. Fordelene 
som nevnt i de 4 punkter taler for seg og kommunen vil stå frem som en foregangskommune som aktivt 
jobber med klima og miljø, samt forebygging av flom- og erosjonsfare lenger nedstrøms. Årsaken til 
høyere klimagassutslipp i drenert myr er lavere grunnvannstand, tilgang på oksygen og økt nedbryting 
av det organiske materialet i torvjorda. Dette kan forebygges uten at det koster kommunen skjorta.  
 
Området har vært nevnt som aktuelt for næringsutbygging, men er ikke regulert til formålet. Kommuner 
og fylkeskommuner er pålagt å arbeide for å redusere utslippene av klimagasser, blant annet gjennom å 
ta hensyn til utslipp fra arealbruksendringer. Myndighetene kan i en del tilfeller fremme innsigelse til 
kommunale arealplaner, når disse kan være i strid med nasjonale eller vesentlige regionale interesser. 
Det vurderes at videre utbygging av myrarealene nord for travbana vil medføre økt klimagassutslipp, 
samt økt flomfare og sjansen er stor at det kommer innsigelse til evt. nye reguleringsplaner for 
næringsareal her. Myrrestaurering vil være et viktig klimatilpasningstiltak. 
 
Dersom kommunen likevel ønsker å regulere nye næringsområder på Åsmyra, vil det være ca. 450 da 
igjen som kan reguleres til dette formålet. I dag har vi litt over 700 da med nærings-/offentlig formål 
avsatt i kommuneplan og reguleringsplaner. Vi har også mulighet til å omregulere et stort boligområde 
langs Holtanveien som er ca. 120 da og vurderes som mer egnet til utbygging. Kart av området er 
vedlagt saken. 
 
I tillegg til våtmarksrestaurering kan området brukes til friluftsaktiviteter ved å legge klopper og plassere 
sittebenker i/ved området. Dette kan utarbeides i videre plan for området og vil gi turmulighet til de 
som ikke er i stand/interessert til å gå på fjellet eller ulendt terreng. Kommunen kan også få området 
avsatt som statlig sikra friluftsområde for å få midler til tilrettelegging. Det samme er gjort med 
badestranda i Nordvik og friluftsarealene sør for helsesportsenteret i Valnesfjord. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Sammendrag - summary 

Landbruk- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har bedt henholdsvis 
Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet om å utarbeide en plan for restaurering av våtmark for 
perioden 2016-2020. Planen skal innrettes slik at den medvirker til å oppfylle regjeringens 
målsettinger om reduserte klimagassutslipp, tilpasning til klimaendringene og bedring i økologisk 
tilstand. Denne planen omhandler blant annet kunnskapsgrunnlag, utvalgskriterier, 
kostnadseffektivitet, forslag til implementering av planen og organisering. 
 
The Norwegian Ministry of Agriculture and Food and the Norwegian Ministry for Climate and 
Environment have requested that The Norwegian Agriculture Agency and the Norwegian Environment 
Agency develop a national plan for wetland restoration in the period 2016-2020. The plan will reflect 
national goals to reduce greenhouse gas emissions, promote climate adaptation, and improve 
ecological status. The plan will include a review of the latest research on wetland restoration, a 
criteria set for choosing the best localities for restoration, and a concrete plan for implementation. 
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Sammendrag 

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har bedt 
henholdsvis Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet om å utarbeide en plan for 
restaurering av våtmark for perioden 2016-2020. Planen skal innrettes slik at den 
medvirker til å oppfylle regjeringens målsettinger om reduserte klimagassutslipp, 
tilpasning til klimaendringene og bedring i økologisk tilstand.  
 
Restaurering av våtmark vil være viktig for å kunne ivareta Norges forpliktelser 
gjennom internasjonale avtaler. Ifølge Stortingsmelding 14 (2015) Nasjonal 
handlingsplan for naturmangfold, er restaurering av våtmark, sammen med 
forbedring av tilstand i henhold til vannforvaltningsplanene, regjeringens viktigste 
tiltak for å følge opp det internasjonale målet definert gjennom CBD, om å 
restaurere minst 15 prosent av forringede økosystemer (Aichimål 15). 
 
Direktoratene legger Ramsarkonvensjonens forståelse av våtmark til grunn i denne 
planen. Våtmarker defineres vidt i Ramsarkonvensjonen, og omfatter blant annet 
myr, elver, innsjøer, brakkvann og marine områder ned til seks meters dybde. Planen 
inkluderer ikke marine systemer, utover marine strandsoner. 
 

Vi støtter oss i denne planen på den kunnskapen som foreligger. Ifølge FNs 

klimapanel er restaurering av myr et kostnadseffektivt tiltak for å redusere 

klimagassutslippene i jordbrukssektoren på global skala. Tiltaket ble også beregnet i 

Klimakur2020 som et kostnadseffektivt tiltak i Norge, men forutsetningene som ble 

lagt til grunn i Klimakur2020 er ikke like gjeldende for restaureringstiltakene slik de 

er innrettet i dag. Direktoratene påpeker også at det kan være svakheter ved 

kunnskapsgrunnlaget for beregning av klimaeffekter, og ser det som en naturlig og 

nødvendig del av planen å framskaffe ny kunnskap om endringer i klimagassutslipp 

ved restaurering av myr.  

 
Drenert myr er en større kilde til CO2-utslipp enn både naturlig og restaurert myr 
(M628|2016). Årsaken til høyere CO2-utslipp i drenert myr er lavere grunnvannstand, 
tilgang på oksygen og økt nedbryting av det organiske materialet i torvjorda. 
Restaurering av myr vil redusere dette karbontapet. Ved utvelgelse av prosjekter 
med tanke på god måloppnåelse på klimagassreduksjon, skal det vurderes hvor vidt 
det er fungerende grøfter, hvor dypt ned grøftene påvirker det gjenværende 
torvlaget og omfanget av eksisterende vegetasjon (for eksempel skog). God 
måloppnåelse på delmålet om reduserte klimagassutslipp kan forventes dersom 
kriteriene for utvelgelse av restaureringsobjekt følges, vannstanden kommer tilbake 
til naturlig nivå, samt at myrvegetasjon reetableres.  

 

Det er begrenset kunnskap om effekten av myrrestaurering på klimatilpasning (her 

flomdemping). Re-meandrering av elvestrekninger og gjenåpning av flomsletter er 

imidlertid eksempler på tiltak som kan styrke naturens egen evne til å dempe 

effektene av flom. Direktoratene forventer god måloppnåelse på klimatilpasning 

(flomdemping) ved restaurering av våtmark. I samarbeid med blant annet NVE og 

gjennom forprosjekter, vil det bli etablert et kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig å 

prioritere de prosjektene som kan gi god måloppnåelse på flomdemping.  
 



 

3 

Hvilke våtmarkstyper som er spesielt viktige å restaurere med tanke på målet om 
bedret økologisk tilstand, er godt kjent. Tiltakene etter denne planen vil kunne gi 
betydelig måloppnåelse på dette delmålet; graden vil likevel avhenge av hvilke 
arealer som restaureres. 
 
Ved restaurering av myr legger planen opp til en geografisk tilnærming ved 
gjennomføring av tiltak, etter en oppstartsfase der allerede kjente arealer i 
verneområder restaureres. En liknende geografisk tilnærming vil ikke være 
hensiktsmessig ved restaurering av annen våtmark enn myr, da det her gjerne er 
snakk om store, og dermed færre tiltak.  
  
Prosjekter som omfattes av denne planen vil ha et stort prisspenn. Det er gjort grove 
kostnadsoverslag for ulike typer restaurering, og prisen spenner fra kr. 50 000,-  til 
over 30 millioner kroner pr. prosjekt.  
 
Et viktig premiss for arbeidet er at det ikke skal være i konflikt med jord- og 
skogbruksinteresser, og så langt det er mulig, andre viktige samfunnshensyn. 
Direktoratene ser for seg at restaurering på privat grunn kan skje. Hvis restaurering 
på privat grunn medfører ulempe for grunneier, må incentiver vurderes. En 
incentivordning er imidlertid først aktuell dersom en må restaurere områder utenfor 
vernegrensene for å oppnå de ønskede resultatene for prosjektet. Direktoratene 
anbefaler utredning av en incentivordning, men en slik ordning vil trolig ikke være på 
plass før tidligst i 2018/19.  
 
Direktoratene mener at regionalt nivå bør være fremtredende i arbeidet med 
gjennomføringen av planen, og gitt tilstrekkelige budsjetter og et visst omfang av 
restaureringstiltak, bør Fylkesmannen som prosjektleder få i ansvar å opprette en 
regional ressursgruppe. 



Plan for restaurering av våtmark i Norge (2016-2020) | M-644

4

Innhold

1. Innledning ..................................................................................................6

1.1 Forståelse av oppdraget.............................................................................7

Definisjoner...................................................................................7

Mål ..............................................................................................7

Samspill med vannforskriftsarbeidet......................................................8

Særlig viktige forutsetninger...............................................................8

Organisering i planfasen.....................................................................8

1.2 Bakgrunn..............................................................................................9

Økosystemtjenester fra våtmark ..........................................................9

Status for våtmark i Norge................................................................ 10

Norges forpliktelser til å restaurere våtmark ......................................... 14

Relevante rammeverk, politiske føringer og rapporter.............................. 15

2. Omtale av kunnskapsgrunnlag og kriterier for utvelgelse ...................................... 16

2.1 Bedret kunnskapsgrunnlag i planprosessen ................................................. 16

Rapporter, ekspertmøter og seminarer ................................................ 16

Kartlag – grøftet myr i lavlandet......................................................... 17

2.2 Forutsetninger og kriterier for utvelgelse av restaureringsarealer....................... 20

Forutsetninger .............................................................................. 20

Klimagassutslipp - myr..................................................................... 20

Klimagassutslipp – annen våtmark....................................................... 24

Klimatilpasning - myr...................................................................... 25

Klimatilpasning – annen våtmark ........................................................ 26

Økologisk tilstand - myr................................................................... 28

Økologisk tilstand – annen våtmark ..................................................... 29

3. Erfaringer fra gjennomførte restaureringsprosjekter............................................. 30

3.1 Myr................................................................................................... 30

Metoder nasjonalt og internasjonalt.................................................... 30

Erfaringer fra Pilotfase 2015 ............................................................. 30

Erfaringer fra restaureringsarbeid i 2016 .............................................. 32

3.2 Annen våtmark..................................................................................... 33

Erfaringer.................................................................................... 33

4. Tiltaksovervåking ....................................................................................... 34

4.1 Restaureringsmål.................................................................................. 34

4.2 Klimagassutslipp.................................................................................. 34



Plan for restaurering av våtmark i Norge (2016-2020) | M-644

5

Myr............................................................................................ 34

Annen våtmark.............................................................................. 35

4.3 Klimatilpasning (flomdemping)................................................................ 35

Myr............................................................................................ 35

Annen våtmark.............................................................................. 36

4.4 Økologisk tilstand................................................................................. 36

Myr............................................................................................ 36

Annen våtmark.............................................................................. 37

5. Kostnadseffektivitet og mulige virkemidler ....................................................... 38

5.1 Grove kostnadsvurderinger..................................................................... 38

5.2 Kostnadseffektivitet.............................................................................. 38

5.3 Mulige virkemidler for restaurering på privat grunn ...................................... 39

Myr............................................................................................ 39

Annen våtmark.............................................................................. 41

5.4 Prosjektets anbefaling av virkemidler.......................................................... 42

5.5 Sikring av restaurert areal på privat grunn.................................................... 42

6. Implementering av planen............................................................................. 43

6.1 Implementering.................................................................................... 43

Myr............................................................................................ 43

Annen våtmark.............................................................................. 46

6.2 Organisering........................................................................................ 47

Forslag til organisering i driftsfase...................................................... 47

7. Framdrift, evaluering og rapportering............................................................... 49

7.1 Framdrift............................................................................................ 49

7.2 Evaluering........................................................................................... 49

7.3 Rapportering ....................................................................................... 49

7.4 Innsynsløsning..................................................................................... 51

8. Informasjon............................................................................................... 51

Vedlegg 1- Grov framdriftsplan ........................................................................... 56

Vedlegg 2 – Noen aktuelle pågående og avsluttede prosjekter...................................... 57

Vedlegg 3 - Overvåking av klimagassutslipp på myr................................................... 60

Vedlegg 4 - Relevante lover og forskrifter .............................................................. 64



Plan for restaurering av våtmark i Norge (2016-2020)  |  M-644 

6 

1. Innledning 

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet gav henholdsvis 26. og 

29.06.2015, et felles oppdrag til Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet om å lage en plan 

for restaurering av myr og annen våtmark for perioden 2016-2020. Restaureringen skal bidra 

til oppnåelse av regjeringens målsettinger om reduserte klimagassutslipp, tilpasning til 

klimaendringene og bedring i økologisk tilstand. Restaureringen vil i første omgang skje i 

verneområder/på offentlig eide arealer, men vil også kunne skje på privat grunn. 

Restaureringen skal basere seg på frivillighet hos grunneiere og rettighetshavere, og tiltakene 

skal være kostnadseffektive. 

 

I oktober 2015 ble det levert en skisse som grunnlag for endelig plan. For at oppdraget skulle 

være gjennomførbart for direktoratene, har leveransen bestått av to delplaner; delplan 1: 

Restaurering av myr og delplan 2: Restaurering av annen våtmark enn myr. Førstnevnte ble 

levert 15. mars 2016 og sistnevnte 15. juni 2016. De to delplanene er nå sammenskrevet til én 

helhetlig plan for restaurering av våtmark i Norge (denne planen).  

 

Betydningen av våtmarker har lenge vært anerkjent internasjonalt, og Ramsarkonvensjonen, 

som er en avtale om bevaring og fornuftig bruk av våtmarker, ble opprettet allerede i 1971. De 

168 landene som har underskrevet avtalen har laget en ny strategisk plan for perioden 2016-

2024, som hvert land skal følge opp. Stortingsmelding 14: Natur for livet – norsk handlingsplan 

for naturmangfold, omhandler hva Regjeringen vil prioritere på området naturmangfold. 

Meldingen sier blant annet at Regjeringen vil styrke vektleggingen av hensynet til våtmark, i 

anvendelsen av sektorlover, samt plan- og bygningsloven. Den sier videre at restaurering av 

våtmark, sammen med forbedring av tilstand i henhold til vannforvaltningsplanene, er 

regjeringens viktigste tiltak for å følge opp det internasjonale målet definert gjennom CBD, om 

å restaurere minst 15 prosent av forringede økosystemer (Aichimål 15).  

 

Klima- og miljødepartementet har det overordnede ansvaret for klima- og miljøpolitikken. Det 

ligger imidlertid til landbrukets sektoransvar å fremskaffe kunnskap om miljøpåvirkninger fra 

egen sektor, samt å utrede og iverksette tiltak og beregne effekter av tiltakene. Dette gjelder 

blant annet klimagassutslipp og ivaretakelse av biologisk mangfold. 

 

Betydelige deler av norske våtmarker er påvirket av inngrep eller bruk. Restaurering vil i mange 

tilfeller være hensiktsmessig for å gjenskape våtmarkers naturlige funksjoner og egenskaper. 

 

I Statsbudsjettet for KLD for 2016, er det avsatt 13 millioner kroner til restaurering av våtmark i 

Norge, inkludert myrrestaurering. I forslag til Statsbudsjett for 2017, er dette beløpet foreslått 

doblet. Direktoratene mener det er fornuftig at midlene for 2016 og 2017 primært benyttes til 

kunnskapsheving, forprosjektering av større restaureringstiltak og til restaurering av allerede 

kjente og prioriterte våtmarksarealer i verneområder. 

 

I denne planen har vi flere steder valgt å dele våtmark inn i myr og annen våtmark, da disse 

skiller seg fra hverandre på mange punkter i restaureringssammenheng. 
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1.1 Forståelse av oppdraget
Departementene har bedt om en plan for restaurering av myr og annen våtmark. Slik
direktoratene oppfatter det, omfatter ikke oppdraget en kostandseffektivitetsanalyse
som sammenlikner slik restaurering med andre typer tiltak med like nyttevirkninger.
Oppdraget omfatter imidlertid vurderinger av kostnadseffektivitet for å sammenlikne
de enkelte prosjektene innenfor de tre hovedbolkene; klimagass, klimatilpasning og
økologisk tilstand. Omtale av kunnskapsgrunnlaget for å vurdere dette omfattes også
av oppdraget.

Definisjoner
Våtmark
Våtmark kan forstås på ulike måter. Direktoratene har lagt Ramsarkonvensjonens
forståelse av våtmark til grunn i denne planen. Ramsarkonvensjonen betrakter alle
økosystemer der vann dominerer de økologiske prosessene som våtmark, dvs. alt
ferskvann, myrer, sumper etc., så vel som saltvann ut til seks meters dyp. Marine
systemer utover marine strandsoner, inkluderes ikke av denne planen.

Restaurering
Den internasjonale foreningen for økologisk restaurering (SER – Society for Ecological
Restoration) definerer restaurering som et bidrag til gjenopprettelse av økosystemer
som er blitt redusert, skadet eller ødelagt. I denne planen fokuserer vi primært på å
restaurere for å tilbakeføre naturområder mot en tidligere økologisk
referansetilstand.

Bedring av vannkvalitet kan ifølge definisjonen over være et restaureringstiltak.
Arbeidsgruppa har forstått oppdraget slik at tiltak som kun forbedrer vannkvalitet,
ikke skal inngå i planen. Likevel så vil tiltak som skal bidra til for eksempel
flomdemping også kunne gi bedring i vannkvaliteten.

Mål
Planen tar sikte på restaurering av våtmark med tre likestilte mål;

Reduserte klimagassutslipp
Tilpasning til klimaendringene
Bedring i økologisk tilstand

Direktoratene ser det som lite realistisk at regjeringens tre målsettinger kan
oppfylles i hvert enkelt prosjekt, og vektleggingen av de tre delmålene vil derfor
variere mellom enkeltprosjekter. En kan se for seg tilfeller der en oppnår stor grad
av måloppnåelse på ett av delmålene, mens en får liten eller ingen måloppnåelse på
gjenstående delmål. Det legges til grunn at det viktigste effektmålet blir
prosjektenes samlede effekt ved prosjektslutt i 2020. Direktoratene gjør
oppmerksom på at det vil bli utfordrende, og kanskje ikke mulig, å måle nøyaktig
effekt av tiltakene. For virkelig å kunne si noe om måloppnåelse, trengs lange
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tidsserier med overvåking. Det tas derfor sikte på en pragmatisk tilnærming til
rapportering, der det rapporteres så langt det lar seg gjøre (se kap. 7.3 om
rapportering).

Det skal settes tydelige restaureringsmål for alle prosjekter som omfattes av denne
planen. Et restaureringsmål skal si noe om hvilken effekt som ønskes oppnådd som
følge av restaurering, med tanke på de tre målene for prosjektet. Det bør også settes
delmål som kan gi indikasjoner på hvorvidt restaureringen har vært vellykket; det
være seg for eksempel mål for vannstand eller hvordan elvesvinger skal se ut etter
restaurering.

Mål for vannkvalitet skal settes der det er relevant, og klassifiseringssystemet etter
vannfoskriften for økologiske parametere må brukes i de aktuelle vanntypene.

Samspill med vannforskriftsarbeidet
Arbeidsgruppa ser på arbeidet med vannforskriften som meget relevant ved
restaurering av våtmark etter denne planen. Etter vannforskriften er målet at alle
vannforekomster skal ha god tilstand, og hvis de ikke har det, skal tiltak iverksettes.
Restaurering anses som et slikt tiltak.

Som følge av gjennomføringen av vannforskriften er det samlet mye kunnskap om
overflatevann i Norge. Denne kunnskapen er samlet i Vann-nett. Kunnskapen vil
kunne være svært nyttig i flere faser i gjennomføringen av planen, som ved
utvelgelse av områder, men også i selve gjennomføringen av tiltak.

Ved utvelgelse av områder som skal prioriteres for restaurering, kan informasjon som
allerede er registrert i databasen være verdifull. Dette kan være økologisk tilstand,
påvirkningsfaktorer, miljømål og tiltak som allerede er foreslått gjennomført.
Samtidig er det viktig at tiltak som skal gjennomføres i prosjektet blir registrert i
Vann-nett, slik at databasen holdes oppdatert.

Særlig viktige forutsetninger
Tiltak skal ikke komme i konflikt med jord- og skogbruksinteresser. Dette forstår vi
først og fremst slik at det ikke skal komme i konflikt med grunneiers interesser for
hva arealet skal brukes til. Videre må tiltak ikke komme i konflikt med sentrale
miljømål eller gjeldende mål i jord- og skogbrukspolitikken, som målet om at årlig
omdisponering av dyrka mark skal være under 4000 dekar. Tiltak skal være innenfor
gjeldende lov- og regelverk, herunder verneforskrifter. Så langt det er mulig skal
tiltak heller ikke være i konflikt med andre viktige samfunnshensyn. Dette er ikke
nærmere definert, men vesentlig infrastruktur kan være et eksempel.

Organisering i planfasen
I oppdraget er Miljødirektoratet bedt om å lede dette samarbeidsprosjektet mellom
Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet. I figur 1 vises organiseringen som er lagt
til grunn for arbeidet med planforslaget.
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Figur 1: Organisering og forankring av prosjektet.

1.2 Bakgrunn
Norge er et av de landene i Europa som har størst variasjon av våtmarker, og omtrent
ti prosent av fastlandet vårt er våtmark (eksklusive ferskvann; Meld. St. 14 (2015-
16)). I tillegg kommer ferskvannsforekomstene, og omtrent 5 % av Norges landareal
består av ferskvann (Schartau et al. 2015 i Naturindeks for Norge 2015).

Myr dannes der fordampingen av vann er mindre enn tilførsel fra nedbør eller tilsig
av grunnvann. I tillegg går omdanningen av dødt organisk materiale, i hovedsak
planterester, så langsomt at det dannes lag av delvis nedbrutt materiale (torv). I
Norge finnes de største myrarealene i indre deler av Østlandet, indre deler av Midt-
Norge, samt indre deler av Finnmarksvidda. Variasjonen av ulike myrtyper i Norge er
stor.

Våtmarkene bidrar til flere viktige økosystemtjenester (se under) og de innehar et
stort biologisk mangfold, både av arter og naturtyper. Våtmarker oppleves av den
grunn gjerne som eksotiske og gir verdifulle naturopplevelser.

Økosystemtjenester fra våtmark
Med økosystemtjenester menes økosystemenes direkte og indirekte bidrag til
menneskelig velferd. Begrepet omfatter både fysiske goder og ikke-fysiske tjenester
vi får fra naturen.
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Våtmark er viktige leveområder for en rekke arter og bidrar med viktige
økosystemtjenester (TEEB, 2009 og NOU 2013:1 0 om Naturens goder og tjenester).
Disse er blant annet flomdemping/vannhusholdning, vannrensing, karbonlagring,
biodiversitet, forsynende tjenester (f.eks. uttak av molter), samt opplevelses- og
kunnskapstjenester (inkludert jakt og ornitologi).

Myr med dype torvlag er den våtmarkstypen som lagrer mest karbon. Annen våtmark
enn myr kan imidlertid også være karbonlagre, selv om disse typisk inneholder mer
mineraljord og dermed ikke er like store karbonlagre som myr.

I følge nye framskrivninger for klima i Norge (Hanssen-Bauer et al. 2015) forventes
både årsnedbør, antall dager med kraftig nedbør og nedbørsmengden på dager med
kraftig nedbør å øke utover dette århundret. Det forventes også at regnflommene
blir større og kommer oftere, mens snøsmelteflommene blir færre og mindre.

Intakte våtmarksystemer har en viktig flomdempende effekt. Dette kommer blant
annet fram i NOU om klimatilpasninger i det norske samfunnet (2011), hvor det
foreslås en økosystembasert tilpasning til klimaendringer: «Økosystembasert
klimatilpasning inneber at ein tek utgangspunkt i korleis funksjonelle økosystem kan
fungere som klimatilpassing for fleire sektorar, altså vere ein fordel for andre i
forhold til å møte effektar av klimaendringar. Eit eksempel på dette er
våtmarkssystem som medverkar til kraftig forseinking og motverkar flaum. Sikring
og restaurering av slike område kan vere vinn-vinn-tiltak, som både reduserer
klimasårbarheit, tek vare på våtmarkene og samtidig bind CO2 i funksjonelle
økosystem som samtidig tek vare på det biologiske mangfoldet».

I NINA rapport 1157 (Aarrestad et al. 2015) «Naturtyper i klimatilpasningsarbeid»,
sammenstilles naturtyper i Norge som ansees å være viktige i
klimatilpasningssammenheng, inkludert en rekke naturtyper som kan være viktige for
flomdemping.

Miljødirektoratet leder nå et prosjekt på oppdrag fra KLD der økosystemtjenester fra
våtmark skal utredes. Et ekspertutvalg er opprettet og utredningen er planlagt ferdig
våren 2018.

Status for våtmark i Norge
I henhold til NOU 2013: 10, er arealet av myr og annen våtmark i dag ca. 19 000 km2.
Dette er vesentlig lavere enn for ca. 80 år siden, hvor man antar at myrarealet har
vært rundt 30 000 km2 (Løddesøl 1948). Nedbygging av myrer og andre våtmarker til
fordel for et urbanisert samfunn, samferdselsårer og vannkraftmagasiner har medført
en betydelig reduksjon av disse økosystemene.

Status for myr
Grøfting av myr og våtmark til jordbruksformål startet på 1700-tallet, og kom for
alvor i gang på slutten av 1800-tallet. I perioden fra 1919 – 1946 ble 2000 km2 myr
grøftet for dyrking, særlig i lavereliggende strøk, og 4000 km2 for skogplanting. Fra
1946 til 2007 er 2460 km2 tørrlagt ved grøfting av skogsmark og myr (Statistisk
Sentralbyrå 2015). Mer enn 290 km2 er brukt til brenntorv og strøtorv. Av Norges ca.
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2000-3000 km2 rikmyrareal, er trolig minst halvparten av rikmyr særlig i lavlandet 

grøftet eller sterkt påvirket av andre inngrep (Øien et al. 2015).  

 

Det er store variasjoner i myrtilstanden, og allerede i 1950 var det relativt stor 

geografisk variasjon i situasjonen for lavlandsmyrene. I dag omtales den økologiske 

tilstanden som lite tilfredsstillende i store deler av Rogaland, Agder, Telemark, 

Buskerud, Vestfold og Østfold (Bjerke et al. 2010). Flere steder skyldes dette 

grøfting, eksempelvis i Hedmark fylke, som har hatt svært høy grøftingsaktivitet 

(Gram 2002). Fra 1987 til 1992 ble det laget over 2100 km med nye grøfter (jfr. 

offentlige tilskudd), tilsvarende 69 km2. Aktiviteten var imidlertid langt høyere fram 

til 1970-tallet. Etter år 2000 har drenering av myr blitt sjeldnere, og fra 2007 er det 

ikke lenger tillat å drenere torvjord for å plante ny skog, men det er tillat å holde 

vedlike tidligere grøfter. Ifølge Skogmeldingen (Meld. St 6 2016-2017), vil imidlertid 

regjeringen revidere forskrift om bærekraftig skogbruk slik at både nygrøfting og 

rensk av grøfter der det ikke er etablert produktiv skog blir forbudt, jf. 

anmodningsvedtak nr. 573 (2014-2015). 

 

Omdisponering av myr og annen våtmark til utbyggingsformål og nydyrking for 

jordbruk eller beite1, uttak av torv til hagejord og jordforbedring med mer er fortsatt 

tillatt. På oppdrag fra KLD skal Miljødirektoratet i løpet av 2017 vurdere relevante 

konsekvenser for miljø, klima og næring ved en fullstendig eller delvis utfasing av 

bruk av torv i Norge. 

 

Ifølge Norsk rødliste for naturtyper (Lindgård & Henriksen 2011), er flere myrtyper 

truet. Én av myrtypene er vurdert til kritisk truet (slåttemyrkant), og fire er sterkt 

truet (palsmyr, rikere myrkantmark i lavlandet, slåttemyrflate og rikere myrflate i 

lavlandet).  

 

Med slåttemyr menes myr med vegetasjon som er betinget av tradisjonell slått og 

som fortsatt bærer preg av dette. Slåttemyr har allerede status som utvalgt 

naturtype (virkemiddel i naturmangforldloven), som for viktige lokaliteter gir 

beskyttelse mot inngrep. Generelt er det reduksjon i forekomstarealet og reduksjon i 

tilstand som har vært utslagsgivende i vurderingen av rødlistekategori. 

 

De siste rikmyrene i lavlandet er i ferd med å forsvinne. Disse myrene har et høyt 

kalkinnhold i torva og er levested for et rikt og til dels sjeldent artsmangfold. I 

tillegg til slåttemyr og rikmyrer i lavlandet, vil høgmyr og kystnedbørmyr være gode 

kandidater for restaurering etter denne planen. Høgmyr og kystnedbørsmyr er 

vurdert til kategorien sårbar i rødlista, og utredes i tillegg med tanke på 

naturmangfoldlovens virkemiddel utvalgte naturtyper (Moen et al. 2011. Botanisk 

rapportserie 2011-3 og 2011-7).  

 

Torvmosen på ei myr kan med tiden vokse over grunnvannsnivået, slik at myra kun 

blir holdt fuktig av nedbør. Ei slik myr får en hvelvet form, og kalles høgmyr. 

Myrvannet er svært surt, og vegetasjonen er artsfattig. (Direktoratet for 

naturforvaltning, 2006).  

                                                 
1 I budsjettavtalen mellom regjeringen og V og KrF fra desember 2016 heter det at "Stortinget ber regjeringen 

fremme forslag om forbud mot nydyrking av myr". 
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Nedbørsmyrer (også kalt regnvannsmyr, ombrogen myr og ombrotrof myr) får kun 

vann direkte fra nedbøren. Slike myrer inneholder nesten ingen oppløste mineraler 

og er derfor svært nærings- og artsfattige. Kun et bestemt sett med torvmosearter 

og noen få arter høyere planter overlever der. 

 

Status for annen våtmark 

Naturen er dynamisk, og gjengroing av innsjøer som gjennom tidene er blitt til ulike 

typer myrer, er en del av den naturlige utviklingen. Imidlertid viser det seg at 

tilstanden i flere av Norges våtmarker, både vernede og ikke vernede, påvirkes 

negativt fra flere ulike sektorer, slik at gjengroingen og ødeleggelsene går i et mye 

raskere tempo enn tidligere. Truslene knytter seg spesielt til endret hydromorfologi 

gjennom blant annet kraftutbygging og kanalisering, samt forurensning og fremmede 

arter. For elvedeltaer og andre flommarkstyper vil trolig påvirkning i form av 

nedbygging og etablering av fremmede arter fortsatt øke i omfang. 

 

Naturindeks for våtmarker (inkluderer ikke ferskvann) viser en jevn svak 

nedadgående trend i perioden 1990-2014 med indeksverdi mellom 0,5 og 0,6 (Meld. 

St. 14 (2015-16) der en indeks på 1,0 tilsvarer en tilnærmet opprinnelig 

naturtilstand. For ferskvann viser naturindeksen en verdi på 0,75. Denne indeksen 

har holdt seg relativt stabil siden 1950, men med en liten nedgang i perioden. 

 

Menneskelige inngrep er den faktoren som har ført til størst belastning på våtmark 

(Bjerke et al. Naturindeks 2015), og i ferskvann er de største truslene forurensning og 

vassdragsreguleringer (Schartau et al. i Naturindeks for Norge 2015). For kroksjøer er 

eksempelvis eutrofiering og elveforbygninger sentrale påvirkningsfaktorer som 

medvirker sterkt til at slike ikke lenger nydannes, og for strandenger er arealpresset i 

strandsonen en betydelig trussel. 

 

Våtmarker er under stadig press fra utbyggingsinteresser, og klimaendringene i seg 

selv (med mer nedbør) vil antakeligvis ikke kunne motvirke og balansere denne 

negative utviklingen. Økte nedbørsmengder kan medføre utvasking av flommarker og 

senkning av grunnvannstandsnivået (Naturindeks 2015). 

 

Gjennom de regionale myndighetenes karakterisering av miljøstatus i norske 

vassdrag, har det vist seg at flere vassdrag har dårlig eller svært dårlig status. 

Næringsavrenning fra jordbruket, fysiske inngrep der vassdrag er rettet ut eller lagt i 

rør av hensyn til vannkraft, urbanisering, industri og infrastruktur er viktige årsaker 

til den dårlige statusen. Vassdragene som har vært utsatte for slike inngrep har ofte 

mistet kantvegetasjon, flomsletter og meandere, i tillegg til at det gjerne har ført til 

fysiske vandringshinder som gjør at fisk og andre organismer ikke kan vandre. Også 

feilslått flomdemping med flomvoller på tvers av naturlige prosesser har foregått; 

vannstrengen er rettet ut og koblet fra våtmarker og flomsletter, noe som flere 

steder har ført til forsterket flomrisiko lenger ned i vassdraget. 

 

Av våtmarkstyper utenom myr som regnes som truet ifølge Norsk rødliste for 

naturtyper (Lindgård & Henriksen 2011) (dvs. mer truet enn nær truet), antas det at 

'kroksjøer, meandere og flomløp' (sterkt truet) og 'sørlig strandeng' (sterkt truet) er 
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mest relevant for restaurering etter denne planen (beskrivelser av naturtypene under 

er hentet fra Artsdatabanken.no): 

 

Kroksjøer, meandere og flomløp er vannforekomster på elvesletter som i varierende 

grad oversvømmes av hovedelva, og dermed i varierende grad tilføres 

spredningsenheter, samt tørker ut i varierende grad. Dette skiller dem fra vanlige 

innsjøer, tjern og dammer. Det er mosaikken (heterogeniteten) av alle 

ferskvannsforekomstene på elvesletta (og ikke hver enkelt vannforekomst) som gjør 

disse spesielle. Vannforekomster på elvesletter kan sammenliknes med 

vannforekomster i ferskvannsdelta-områder. 

 

Sørlig strandeng omfatter strandenger i den boreonemorale sonen. Typen er under 

sterk endring som resultat av opphørt beite og slått. I sør fører dette til endringer i 

et raskere og større omfang enn for hovedtypen og landet ellers. Opphør av beite og 

slått medfører en gjengroing, som vil føre til at typen går over til å bli andre 

naturtyper (takrørsump, svartorskoger).  

 

Naturtypene flommarkskog, åpen flomfastmark, strandeng- og strandsump, i tillegg 

til myr og innsjøer, anses å være viktige i klimatilpasningssammenheng. Bekke‐ og 

elveløp, spesielt som del av elvesletter og aktive ferskvannsdeltaer, er også vist som 

viktige med hensyn på flomdemping (Aarrestad et al. 2015). 

 

Flommarkskog omfatter skogsmarksarealer i flomsonen, først og fremst langs større 

elver der bredden er utsatt for vann-forårsakede forstyrrelser (erosjon eller 

sedimentasjon). 

 

Åpen flomfastmark består av åpne områder, først og fremst langs større elver som 

jevnlig blir satt under vann ved flom, men også langs innsjøer. Slike områder er 

ganske flate og blir sterkt påvirket av elva. Flommarka er åpen (ikke tresatt) når 

vannet forstyrrer så mye at trær og busker ikke greier å vokse der. Åpen 

flomfastmark finner vi mye av på elvesletter og langs større elver i flate dalbunner. 

 

Strandenger og strandsumper er områder på løs bunn i fjæresonen. Strandenger 

finnes gjerne på beskyttede steder med så lite strøm at finmateriale ikke vaskes 

bort. Fuktig finmateriale pakkes ofte tett sammen og danner fin grobunn for plante- 

og dyreliv.’ Sivbelter’ av høye gras- og grasliknende planter forekommer mange 

steder. 

 

Delta er en kompleks avsetningslandform som dannes omkring møtepunktet mellom 

elv og vann dersom sedimenttilførselen er stor nok og sedimentene ikke jevnlig 

eroderes vekk (for eksempel i ekstreme flomsituasjoner). Landskapsdel-hovedtypen 

aktivt delta omfatter elveløpet, den tilgrensende flommarka, samt 

ferskvannssystemer eller saltvannssystemer utenfor elvas utløp som er sterkt preget 

av sedimentasjon. 

 

http://www.naturtyper.artsdatabanken.no/#/Home/Ordliste/#flomsonen
http://www.naturtyper.artsdatabanken.no/#/Home/Ordliste/#forstyrrelse
http://www.naturtyper.artsdatabanken.no/#/Home/Ordliste/#erosjon
http://www.naturtyper.artsdatabanken.no/#/Home/Ordliste/#sedimentasjon
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Vern av våtmark i Norge
Bjerke et al. (Naturindeks 201 5) foreslår vern og restaurering av våtmarker, samt
avbøtende tiltak som følge av arealbruksendringer som viktigste tiltak for
tilstandsforbedring.

Over 600 av Norges ca. 2800 verneområder er opprettet med formål å verne ulike
typer våtmarker. De vernede våtmarkene representerer i stor grad de områdene som
innehar spesielt verdifulle naturkvaliteter. Norge har som part i Ramsarkonvensjonen
forpliktet seg til å forvalte våtmarkene med omhu. Norge har nå 63
våtmarkssystemer på listen over verdens viktigste våtmarksområder
(Ramsarområder).

Mange av de mest verdifulle og intakte myrsystemene er blitt vernet siden 80-tallet,
gjennom verneplan for myr. I tillegg til arealer vernet gjennom verneplan for myr, er
et stort antall myrer vernet under andre vernekategorier. Gjennom prosjektet
«Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» (Strand og Bentzen 201 5),
har man nylig fått en indikasjon på de vernede arealenes tilstand, basert på
utvalgsundersøkelse og flybildetolkning. Resultatet viser at det også er behov for
restaurering av vernede arealer, da det ble funnet inngrep i 35 av 55 vernede
myrområder (64 %). Totalt ble det eksempelvis registrert ca. 7 km grøftesystemer
innenfor vernegrensene.

Stortinget har vedtatt en rekke verneplaner for vassdrag. Verneplan for vassdrag i
1 973, 1 980, 1 986, 1 993, 2005 og 2009. (Verneplan I, II, III, IV, supplering og
avsluttende supplering). Verneplanen, som består av 389 objekter, omfatter ulike
vassdrag som til sammen skal utgjøre et representativt utsnitt av Norges
vassdragsnatur. Formålet med dette er å sikre helhetlige nedbørfelt med sin
dynamikk og variasjon fra fjell til fjord. Vernet gjelder først og fremst mot
kraftutbygging, men verneverdiene skal også tas hensyn til ved andre inngrep (om
verneplaner for vassdrag; NVE.no).

Norges forpliktelser til å restaurere våtmark
Restaurering av våtmark vil være viktig for å kunne ivareta Norges forpliktelser
gjennom internasjonale avtaler. Ifølge Stortingsmelding 1 4: Natur for livet -
Nasjonal handlingsplan for naturmangfold (201 5), er restaurering av våtmark,
sammen med forbedring av tilstand i henhold til vannforvaltningsplanene,
regjeringens viktigste tiltak for å følge opp det internasjonale målet definert
gjennom CBD, om å restaurere minst 1 5 prosent av forringede økosystemer (Aichimål
1 5).

Aichimål 1 5
«Innen 2020 er økosystemene mer robuste, og det biologiske mangfoldets bidrag
som karbonlager er forsterket gjennom bevaring og restaurering, inkludert
restaurering av minst 1 5 prosent av forringede økosystemer. Dette bidrar dermed
til reduksjon av og tilpasning til klimaendringer og bekjempelse av forørkning».
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Ramsarkonvensjonen
Norge har 63 våtmarkssystemer på listen over verdens viktigste våtmarksområder.
Disse spesielt verdifulle våtmarksområdene i internasjonal sammenheng, har Norge
påtatt seg å forvalte i tråd med Ramsarkonvensjonen for våtmarker. Alle de norske
Ramsarområdene er vernet etter naturvernloven, naturmangfoldloven eller
Svalbardmiljøloven, slik at den formelle oppfølgingen skjer etter bestemmelsene i
disse lovene og i de enkelte verneforskriftene. Flere av Ramsarområdene er større
våtmarkssystemer som omfatter flere separate verneområder.

Vanndirektivet/Vannforskriften
Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. Hovedformålet med
vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om
nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre
miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Et viktig formål med
vannforskriften er derfor å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning
i Norge ved utarbeiding av helhetlige, regionale vannforvaltningsplaner i henhold til
vanndirektivet. Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for alle
vannforekomster. Det generelle målet er at alle vannforekomster minst skal
opprettholde eller oppnå "god tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier.

Regionale vannforvaltningsplaner som gjelder for hele landet i perioden 2016 – 2021
er utarbeidet og ble godkjent av Klima- og miljødepartementet sommeren 2016. De
regionale vannforvaltingsplanene er regionale planer etter plan- og bygningsloven, og
inneholder oversikt over miljømålene fastsatt etter vannforskriften. Miljømålene i de
regionale vannforvaltningsplanene henspeiler primært på vannlevende organismer og
vil få betydning for statlig, regional og kommunal planlegging og virksomhet.

For å kunne nå miljømålene, må man der det behøves sette i gang tiltak for å bedre
tilstanden i vannet. Egne tiltaksprogrammer er utarbeidet for regionene, og i disse er
det beskrevet hvilke tiltak man prioriterer de neste seks årene.

Vann-nett er verktøyet som brukes i arbeidet med vannforskriften. Informasjon om
miljøtilstand i vassdrag, kystvann og grunnvann samt påvirkning fra menneskelig
aktivitet, samt alle tiltak som er foreslått inn i tiltaksprogrammene, er lagt inn i
databasen og kan lett tas ut i egne faktaark, diagrammer eller listerapporter.

Relevante rammeverk, politiske føringer og rapporter
Følgende rammeverk, politiske føringer og rapporter er relevante for
oppdraget:

Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst – konkurransedyktig skog- og
trenæring
Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet. Norsk handlingsplan for
naturmangfold
Regjeringens klimamål om utslippsreduksjoner i 2020, 2030 og 2050 -
mål om å omstille Norge til et karbonnøytralt lavutslippssamfunn i 2050
eller allerede i 2030, som ledd i en global og ambisiøs klimaavtale
Meld. St. 13 (2014-2015) om Norges indikative forpliktelse til FNs
klimakonvensjon

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/regelverk/vannforskriften/vanndirektivet_engelsk_ytfa2.pdf
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Nasjonalt mål om naturmangfold: Økosystema skal ha god tilstand og levere
økosystemtenester
Meld. St. 33 (2012-2013) "Klimatilpasning i Norge"
Meld.st. 15 (2011–2012) «Hvordan leve med farene – om flom og skred» /5/
Meld.st. 29 (2011–2012) «Samfunnssikkerhet» /6/
Meld. St. 9 (2011-2012) «Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til
bords». (Gir de overordnede målene for landbruket.
"Landbruk og klimaendringer – rapport fra arbeidsgruppe", 2016
Konvensjonen for biologisk mangfolds (CBD) Aichi mål (2010) - blant annet
med målsetning om restaurering av 15 % av forringede økosystemer innen
2020
Meld. St. 39 (2008-2009) «Klimautfordringene – Landbruket en del av
løsningen».
Forpliktelsene etter vanndirektivet (2000/60/EF) som skal sikre helhetlig
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet med tilliggende våtmarker,
gjennomført i norsk rett ved vannforskriften (FOR-2006-12-15-1446).

2. Omtale av kunnskapsgrunnlag og
kriterier for utvelgelse

2.1 Bedret kunnskapsgrunnlag i
planprosessen

Rapporter, ekspertmøter og seminarer
I løpet av planprosessen og pilotprosjektet for restaurering av myr i 2015, er det
innhentet betydelig ny kunnskap fra norske og internasjonale eksperter på myr og
annen våtmark. Dette er kunnskap som allerede er brukt i utarbeidelsen av denne
planen og som vil bli brukt framover, ikke minst i gjennomføringsfasen av prosjektet.

Følgende rapporter/notater er levert på oppdrag fra prosjektet:

Restaurering av myr: Potensialet for karbonlagring og reduksjon av
klimagassutslipp (Weldon et al. 2016)
Changes in greenhouse gas emissions after restoration of flood plains, small
lakes and riverine wetlands (Jackson-Blake 2016)
Metoder for å beregne endring i klimagassutslipp ved restaurering av myr
(Joosten et al. 2015)
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Forslag til hydrologisk overvåking av restaurert myr i Norge (Kløve et al.
2015)
Hydrological background of bog restoration in Norway: Case studies of
Aurstadmåsan, Kaldvassmyra and Midtfjellmåsan (Grygoruk 2015)
Myrrestaurering 2015 – Etablering av overvåkingsmetodikk for vegetasjon og
grunnlagsanalyse før restaureringstiltak på Kaldvassmyra, Aurstadmåsan og
Midtfjellmossen (Hagen et al. 2015)

I desember 2015 ble det avholdt en workshop i regi av direktoratene, med tittelen:
Wetland restoration in Norway – workshop for exchange of information and
improving knowledge about GHG, climate mitigation, adaptation and ecological
status. Utbyttet av workshopen ble verdifull nettverksbygging og gode diskusjoner.

I januar 201 6 ble det avholdt tre møter med eksperter på myr og annen våtmark, ett
for hvert av de tre delmålene, og med spesielt fokus på overvåking og kriterier for
utvelgelse av areal. Resultatet av møtene ble konkrete innspill fra ekspertene, både
på kriterier og intensiv overvåking.

I mai 201 6 ble det foretatt en befaring i Østfold for å se på og drøfte restaurering av
våtmark i Hæra naturreservat i Trøgstad kommune og Gjølsjøen naturreservat i
Marker kommune. Representanter fra arbeidsgruppa, Fylkesmannen i Østfold,
ordføreren, samt plan- og miljørådgiver i Trøgstad kommune, konsulent fra
restaureringsentreprenørforetaket Enetjãrn (Sverige) og flere grunneiere, stilte i felt
og til presentasjoner og diskusjoner. Befaringen resulterte i nyttige erfaringer og
erfaringsutvekslinger.

I november 2016 ble det avholdt et dagsseminar for fylkesmenn som i 2016 ble tildelt
midler over 'restaureringsposten' (post 1420.38) og som var i gang med restaurering.
Ansatte i SNO med fagansvar for våtmarksrestaurering deltok også. Arbeidsgruppa
informerte om restaureringsplanen og det ble gitt diverse presentasjoner fra
deltakerne som grunnlag for diskusjoner og erfaringsutvekslinger. Prosjektleder for
Life to ad(d)mire, Länsstyrelsen Jämtlands län, var også invitert og ga en
presentasjon av deres prosjekt i Sverige.

Kartlag – grøftet myr i lavlandet
I forbindelse med utarbeidelsen av denne planen, er det blitt utarbeidet et eget
kartlag for åpne grøfter i myr under tregrensen i Norge. Det ble registrert at
kartlaget som heter «elver og vassdrag» også inkluderer en del åpne grøfter. Ved
zooming kom det fram rette linjer i et mønster som tilsa at dette ikke var snakk om
bekker eller elver. Sammenlignet man dette med flyfoto, så man at det var grøfter.
Det ble derfor gjort en GIS-analyse, der man kjørte en algoritme for å skille ut disse
rette strekene fra de øvrige vannforekomstene i kartlaget «elver og vassdrag». I
tillegg fins det et lag som inneholder «grøfter og kanaler». Ved å kombinere disse to
utvalgene, ble det laget et eget landsdekkende kartlag som viser områder med åpne
grøfter under tregrensa i Norge. Se eksempel på kartutsnitt i figur 2.
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Direktoratene ønsker å bruke dette kartlaget til å identifisere arealer som er 

potensielle kandidater for restaurering. Dette kan gjøres ved å legge kartlag oppå 

hverandre for å finne overlapp (se liste kartlag under). Man kan blant annet 

identifisere hvilke verneområder som er grøftet, hvilke myrer i ulike myrregioner som 

er aktuelle kandidater osv. Dette kartlaget vil danne grunnlaget for en bruttoliste 

over områder som man kan velge/prioritere ut i fra. Kartlaget består av mange tusen 

objekter, og det må derfor skaleres ned til en håndterlig mengde basert på noen 

kriterier. Deretter kan man gjøre henvendelser til de aktuelle 

regioner/fylkesmenn/kommuner/andre for å diskutere hvor man ønsker å rette 

restaureringsinnsatsen, samt legge kriterier og faglig skjønn til grunn for videre 

utvelgelse (se neste underkapittel om kriterier for utvelgelse). Direktoratene ønsker 

å lyse ut en konkurranse for å framskaffe en slik bruttoliste og dermed et godt 

grunnlag for å kunne prioritere regioner/fylker der restaureringsarbeidet bør starte.  

 

Under listes et utvalg grunnlagsdata som vil være nyttige i en slik arealanalyse:  

 

 Økologisk grunnkart: Utviklingen av kartgrunnlaget er ikke ferdigstilt, og 

avhenger av videre bevilgninger. Det vil kunne gi et svært viktig 

kunnskapstilfang om aktuelle kandidatområder for blant annet restaurering. 

 Kart: «AR5»: Beskriver arealressursene, med vekt på egnethet for naturlig 

planteproduksjon og -dyrking. Det vil være nyttig i forbindelse med 

vurderinger av verdifulle jord- og skogbruksinteresser. Viser også kartgrunnlag 

for «myr», som er sentralt i en GIS analyse. 

 Landsat: Vegetasjonskart for Norge. Flere typer våtmark og myr er spesifisert. 

 Kart fra NVE: vil kunne bli nyttige ved analyser spesielt ift. Flomdemping. 

- NEVINA: Generer nedbørfelt og beregner viktige parametere for 

hydrologiske vurderinger. 

- Sikringstiltak: Erosjons-/flomsikring og hvor i elvene disse befinner seg.  

- Naturfare: Skredhendelser, flomsoner, jord-/flomskred, kvikkleire.  

- Hydrologiske data: Sanntidsmålinger over vannføring og langtiddserier, 

sedimenttransport. 

- Vassdrag: Nedbørfelt, elvenett og vassdragsnivellement. 

- Vannkraft: Oversikt over regulerte elver, vannmagasiner. 

 Artsobservasjoner: Gjennom artsobservasjoner vil man få opplysninger om 

frekvens og mengde rødlistede arter. 

 Naturbase: Grensene for verneområder. 

 Landskogtakseringen: bl.a. grøfting som har skjedd siste 25 år. Mengde 

skogsareal som er tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende drenert. Gir ikke 

stedfesting av grøfter på kart. 

 Statistisk Sentralbyrå: Tall for skogsgrøfting tilbake til 1946. Kan være mulig å 

gå lenger bakover. 

 Første generasjons ØK-kart. Disse finnes digitalt hos Statens kartverk og på 

flere nettløsninger. Gamle grøfter ses ofte tydeligere på disse kartene enn på 

nyere kart. Kartlaget finnes blant annet på kilden.nibio.no under historiske 

kartlag. 

 Digitale laserkart, disse finnes for store deler av landet og gjør det mulig å se 

grøfter i myr uten at eventuell vegetasjon forstyrrer bildet. Meget nyttig 

ressurs for å få oversikt over grøfter i myr samt tetthet og størrelse på 

vegetasjonsdekket. Oversikt finnes på www.hoydedata.no 
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Gamle flyfoto – kan bestilles fra Statens kartverk og vil ofte gi et godt bilde av
vegetasjonsforholdene på myrene før eller noen få år etter grøfting.

Figur 1: Figuren viser hvordan man ser drensgrøftene på kart. Nå kan disse brukes i analyser for å finne
drenerte myrer, siden de ikke lenger er kodet som vassdrag, men som grøft.

Kartlaget for åpne grøfter i myr under tregrensen er ikke kvalitetssikret opp mot de
faktiske forhold i terrenget, og det trengs derfor feltbefaring for å kontrollere dette.

I myrer som er grøftet for jordbruksformål, er det gjerne gravd ned drensrør for å
gjøre områdene tilgjengelig for jordbruksmaskiner. Disse grøftene vil ikke vises i
kartlaget nevnt over, som bare viser åpne grøfter. En del myrjord som ble dyrket opp
for 20-40 år siden har i dag liten verdi som jordbruksareal. Dersom grunneieren ikke
ønsker å utføre ny grøfting eller profilering, kan dette være aktuelle arealer for
restaurering. Direktoratene vil derfor vurdere muligheten for å få kartlagt disse
grøftene på annet vis. En kan bruke AR5 og ulike jordsmonsskart, som for eksempel
kartlagene «Årsaker til dårlig drenering» og «Organisk materiale» i en GIS-analyse,
eller studere kart fra noen tiår tilbake sammenstilt med dagens kart, for å kunne
identifisere myrområder som er blitt omdisponert til jordbruksformål. Arealer som
har god produktivitet må holdes utenom i analysen. Det kan være aktuelt å sette ut
et oppdrag for å få laget et kartlag som identifiserer oppdyrket myr som i dag har
dårlig produktivitet eller har gått ut av produksjon. Slik kan en få bruttolister for
potensielle restaureringsarealer.
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2.2 Forutsetninger og kriterier for utvelgelse
av restaureringsarealer

Forutsetninger
Direktoratene mener det vil være fornuftig å ha separate kriterier for utvelgelse av
restaureringsarealer for de tre delmålene. Ett prosjekt kan for eksempel gi svært god
uttelling for målet om flomdemping, men mindre for de to andre delmålene. Det kan
i et slikt tilfelle være fornuftig å gjennomføre tiltaket for å oppnå svært god
måloppnåelse for flomdemping.

I situasjoner der man må velge mellom to prosjekter som vurderes til å oppfylle ett
og samme delmål i omtrent like stor grad, velges det prosjektet som i størst mulig
grad også gir måloppnåelse for andre delmål. Om et tiltak vil virke negativt på et av
delmålene og svært positivt på de øvrige, må arbeidsgruppa vurdere hvorvidt det er
gode nok grunner til å gjennomføre tiltaket. I utgangspunktet bør ikke slike tiltak
igangsettes, men det kommer likevel an på graden av måloppnåelse og negativ
effekt. Avbøtende tiltak må i slike tilfeller vurderes.

Det forutsettes en overordnet prioritering av prosjekter for å sikre at alle delmålene
blir fulgt opp, og en årlig evaluering med tanke på måloppnåelse er nødvendig.

Prioritering av prosjekter innenfor delmålene vil være basert på
kostnadseffektivitetsprinsippet (se kap. 5). Kostnadseffektivitet er oppfylt når et mål
nås til lavest mulig kostnader for samfunnet. I følgende delkapitler skisseres det
kriterier under hvert delmål for å identifisere de prosjektene som gir mest mulig
effekt. Disse vurderingene må ses opp mot restaureringskostnaden for å rangere ulike
arealer basert på kostnadseffektivitet. I tillegg til separate kriteriesett for hvert av
delmålene, finner arbeidsgruppa det hensiktsmessig med noen overordnede
forutsetninger som må ligge til grunn for restaurering.

Forutsetninger:
- Kunnskap om restaurering av prioriterte våtmarkstyper må foreligge. Ved

mangel på kunnskap i Norge, må relevant ekspertise fra andre land kontaktes
og kunnskapsoverføring må vektlegges

- Restaureringsarealet må være tilstrekkelig tilgjengelig for restaurering
(tilkomst)

- Eiere av privat grunn må tillate at våtmarksområdet blir restaurert
(frivillighet)

- Det må ikke foreligger planer om nedbygging av selve våtmarksområdet eller
tilgrensende områder

- Budsjettet må være tilstrekkelig, og det må være tilstrekkelig kapasitet hos
Fylkesmannen, SNO lokalt, kommunen og andre viktige aktører, for
planlegging og gjennomføring av tiltak

- Nødvendige tillatelser må være gitt.

Klimagassutslipp - myr
Myrdannelsen i Norge og oppbyggingen av det karbonholdige torvlaget startet etter
siste istid. Myr er den økosystemtypen som inneholder størst karbonmengde per
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arealenhet sammenlignet med andre typer landarealer, cirka tre ganger så mye som 

skog og jordbruksareal (Grønlund et al. 2010).  

 

Karboninnholdet for hver enkelt myrlokalitet bestemmes av torvdybden. I Norge 

varierer denne mellom 0,3 og 10 meter. Naturtypen høgmyr har svært dype torvlag, 

og er dermed blant de viktigste myrtypene for karbonlagring. Intakte myrer er 

forventet å fortsette fangst og lagring av karbon slik at torvlaget og karbonmengden 

øker sakte over tid. 

  

Vannstandsnivå er den viktigste økologiske faktoren på myr når det gjelder 

klimagassfluks. Alt som påvirker hydrologien i myra påvirker samtidig klimagassfluks.  

 

Drenering av myr senker vannstanden og påvirker dannelse og utslipp av klimagasser. 

Tilgangen på luft stopper anaerob nedbrytning av torv og metanutslipp som følger av 

det, samtidig øker den aerobe nedbrytingen og gir økte utslipp av CO2 og økte 

lystgassutslipp fra næringsrik torvmark. Standard utslippsfaktorer for netto utslipp 

fra drenert myr i boreale og tempererte områder, er høye der arealet gjøres om til 

dyrkamark (36,5-37,2 tonn CO2-ekvivalenter per ha og år), noe lavere der arealet 

gjøres om til beitemark (16,8-29,0 tonn), og betraktelig lavere der arealet gjøres om 

til skog (1,8-12,1 tonn) (Joosten et al. 2015). Utslippene fra drenert myr vil fortsette 

så lenge grøftene fungerer, frem til vannstanden økes (enten ved at grøftene naturlig 

eller ved restaurering tettes igjen) eller til torvlaget er fullstendig nedbrutt.  

 

Restaurering av drenerte myrer som øker vannstanden kan gi en reduksjon av CO2- og 

N2O-utslipp, men en økning i utslipp av CH4. Nettoeffekten av dette er generelt at 

myr med gjenværende torv som er restaurert forblir små kilder til utslipp av 

klimagasser (men lavere enn ved drenert tilstand), og ikke karbonsluk, slik det ofte 

har blitt antatt (Joosten et al. 2015). Men det er studier som har vist at med 

restaureringstiltak på riktige lokaliteter, kan det forventes en netto karbonlagring på 

lang sikt slik at myra vil kunne øke torvlageret igjen og dermed lagre mer karbon. 

Oppbyggingen skjer imidlertid svært langsomt (Komulainen et al. 1999, Tuittila et al. 

1999, Wilson et al. 2007, Waddington et al. 2010).  

 

Direktoratene understreker at det fremdeles er usikkerhetsmomenter knyttet til 

klimaeffekt av restaurering. Ettersom metanutslippene øker ved restaurering, må 

dette oppveies av reduserte utslipp av CO2 og lystgass. I hvilken grad 

restaureringstiltak reduserer klimagassutslipp, avhenger av egenskapene til 

restaureringsobjektet. For eksempel vil restaurering av drenerte myrer med dypt 

torvlag og mye gjenværende organisk materiale med høyt karboninnhold, ha større 

klimaeffekt enn å restaurere drenerte myrer hvor nedbrytingen har gått så langt at 

mye av torvlaget allerede er brutt ned.  

 

Den samlede klimaeffekten av restaurering er netto endring i utslipp av CO2, N2O og 

CH4. Formålet med restaurering av myr er å redusere utslippene av klimagassene CO2 

og N2O, men metanutslipp er forventet å øke på grunn av at den økte vannstanden vil 

føre til anaerobe forhold som vil kunne danne metan. Metanutslippene er forventet å 

være størst rett etter restaurering og avta etter hvert som forholdene i myra 

stabiliseres. Klimaeffekten av metan er beregnet til å være 25 ganger større enn CO2 

dersom vi beregner klimaeffekten over en 100 års tidshorisont (også kalt GWP100). 
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Det vil derfor være slik at en økning i metanutslipp ved restaurering kan kompensere 

de reduserte CO2-utslippene de første årene, særlig på grunn av en "boost" den første 

tiden etter restaurering. På lengre sikt er det derimot reduksjonen i CO2-utslippene 

som vil dominere fordi levetiden til CO2 i atmosfæren er svært lang (>1000 år), slik at 

netto klimaeffekt av myrrestaurering etter hvert vil være en følge av at CO2-

utslippene reduseres og ikke at metanutslippene øker.  
 

I Klimakur2020 (Klif 2010) ble det beregnet utslippsreduksjoner og kostnader for 

restaurering av myr som klimatiltak. Forutsetningene om arealtype, klimagassutslipp 

og kostnader som ble lagt til grunn for beregningene er derimot ikke like gjeldende 

for restaureringstiltakene slik de er innrettet i dag. Beregningene forutsatte 

restaurering av jordbruksarealer som er tatt ut i drift og at hele CO2-utslippet på 

drenerte jordbruksarealer blir redusert etter restaurering. Det ble ikke tatt hensyn 

til endring av lystgass- og metan-utslipp i beregningene. I tillegg er det god grunn til 

å tro at kostnadsestimatet for restaurering av myr er for lavt. 

 

Utslippsregnskapet og rapportering av klimagassutslipp fra «drenert organisk 
jord» 

Utslipp og opptak av CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O) knyttet til skog, arealbruk og 

arealbruksendringer er inkludert i regnskapet gjennom sektoren ‘skog og andre 

landarealer’2, og rapporteres årlig til FNs klimakonvensjon.  

 

Intakte myrer (som ikke er utsatt for drenering) er store karbonlagre som uten 

inngrep vil bevares. Naturlige klimagassflukser (opptak og utslipp) fra disse arealene 

blir ikke betraktet som menneskeskapte og regnes dermed ikke med i 

utslippsregnskapet. Det norske utslippsregnskapet bygger på en forutsetning om at 

myrer i vernede områder i hovedsak er intakte myrer. Rapportering av utslipp fra 

grøftet myr som ikke har endret arealbruk (til eksempelvis skog) i slike områder er 

derfor begrenset. Direktoratene er kjent med at det er mange grøftede myrer, i 

tillegg til arealer som tidligere har vært benyttet til torvuttak, innenfor 

vernegrensene. Antagelsen om vernede områder vil vurderes i forbindelse med det 

kontinuerlige arbeidet med å forbedre metodene i det norske utslippsregnskapet. 

 

Det samlede norske klimagassutslippet fra drenert myr vil avhenge av mange 

arealspesifikke faktorer, blant annet vannstand, dybde på torvlaget og myrtype. I 

regnskapet for ‘skog og andre landarealer’ beregnes utslippet basert på et 

arealestimat og en generell utslippsfaktor for ulike arealkategorier hentet fra 

retningslinjer gitt av FNs klimakonvensjon. Utslipp av CO2, N2O og CH4 fra drenerte 

myrer er inkludert i underkategorien «drenert organisk jord» for arealer som er 

omdisponert til skogbruk, jordbruk, beite, bebyggelse, vann og myr. Direkte utslipp 

av N2O fra drenert myr blir rapportert i utslippsregnskapet i sektoren ‘jordbruk’. 

Utslipp av metan fra selve arealene på drenert organisk jord er redusert og derfor 

satt til null, mens det beregnes et metanutslipp fra grøftene.  

 

I 2015 ble det rapportert et totalt utslipp på rundt 3,4 millioner tonn CO2-

ekvivalenter knyttet til underkategorien «drenert organisk jord». Dette årlige 

                                                 
2 LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). 
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utslippet inkluderer utslipp av CO2, N2O og CH4 for all drenert organisk jord i Norge3. 

Regnskapet er under kontinuerlig forbedring, både for å få bedre oversikt over 

arealene og metodeutvikling for mer presise utslippsfaktorer for norske/nordiske 

forhold.  

 

I utslippsregnskapet vil endringer i klimagassutslipp (CO2, N2O og CH4) som følge av 

restaurering av arealer i kategorien «drenert organisk jord» inkluderes når det blir 

registrert en arealbruksendring; det vil si en tilbakeføring av arealet fra f.eks. 

arealkategorien «dyrket mark» til arealkategorien «vann og myr». Registreringen av 

arealbruksendringene forutsetter at restaureringen/endringen i arealkategorien er av 

et slikt omfang at det fanges opp av landskogstakseringen, jordsmonnskartleggingen 

og i AR5 som danner grunnlag for arealestimatet som rapporteres4. Restaurering av 

myr vil også påvirke utslipp av lystgass som regnes i jordbrukssektoren. 
 

I tillegg til rapporteringen til FNs klimakonvensjon, rapporterer Norge på 

klimagassutslipp under Kyotoprotokollen. I første (2008- 2012) og annen (2013 – 2020) 

forpliktelsesperiode, rapporteres det på utslipp knyttet til påskoging (dvs. nyplanting 

og gjenplanting), avskoging (art. 3.3) og skogforvaltning (art. 3.4). For den andre 

forpliktelsesperioden kan det, i tillegg til de obligatoriske aktivitetene fra første 

periode, rapporteres på frivillige aktiviteter knyttet til ytterligere arealkategorier, 

blant annet jordbruksforvaltning, beitemarkforvaltning og «wetlands, drainage and 

rewetting»5. Norge har valgt å rapportere på jordbruksforvaltning og 

beitemarkforvaltning i andre forpliktelsesperiode for Kyoto. Klimaeffekten av 

restaurering av myr vil kunne reflekteres i valgte aktiviteter. 

 

Det pågår diskusjoner om hvordan utslippene fra arealkategorien ‘skog og andre 

landarealer’ skal beregnes og inkluderes i den videre klimaforpliktelsen etter 2020. 

Dersom Norge får en felles utslippsforpliktelse med EU etter 2020, vil avklaringer fra 

disse forhandlingene ha betydning for om utslippsreduksjoner i forbindelse med 

restaurering av myr vil kunne bidra til å oppfylle norsk utslippsforpliktelse. 

Forhandlingene om regelverk er forventet avklart i løpet av 2017. 

 

Mulige kriterier for prioritering  

Måloppnåelse med tanke på klimagassutslipp er mulig dersom restaureringen av 

drenerte myrer fører til at netto klimagassutslipp reduseres eller opphører. Netto 

klimagasseffekt avhenger i stor grad av hvilke myrer som velges for restaurering, og 

følgende liste med kriterier for prioritering av prosjekterer er lagt til grunn i denne 

planen for å sikre best mulig måloppnåelse: 

 

 Torvdybde: Torvlaget i myr varierer i dybde. Torva vil gradvis mineraliseres og 

forsvinne etter drenering som følge av myrsynking. Drenerte myrområder med 

dype gjenværende torvlag bør prioriteres. 

 Grøftetilstand og -dybde: Ei drenert myr har utslipp av klimagassutslipp så 

lenge grøftene effektivt senker vannstanden i myra. Dybden på grøftene 

                                                 
3 Drenert for skogbruk, jordbruk, beite, bebyggelse og torvuttak.  
4 Estimeringen baseres på en registreringssyklus på 5 år, hvor 20% av arealene gjennomgås hvert år. 
5 Som inkluderer restaurering av myr og annen våtmark. 
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påvirker hvor mye vannstanden senkes. Drenerte myrområder med dype og
fungerende grøfter bør prioriteres for restaurering.
Vegetasjonsdekke: Netto klimagasseffekt ved restaurering må vurderes, det
vil si at et eventuelt tap av tresjikt/annen vegetasjon med vesentlig
karbonopptak, må inkluderes i vurderingen. Drenerte myrer uten produktiv
skog bør prioriteres.

Det er viktig for potensiell måloppnåelse (netto klimagasseffekt) at disse kriteriene
vurderes i sammenheng.

Klimagassutslipp – annen våtmark
Våtmark består i mange tilfeller av mineraljord, og har dermed ikke like mye torv og
organisk materiale med høyt innhold av karbon som myr. Mineraljord defineres som
jordsmonn med mindre enn 12-20 % organisk karbon eller 20 – 35 % organisk
materiale. Mengde av organisk materiale i jordsmonnet vil variere mellom ulike
naturtyper og lokaliteter.

Notatet som ble utarbeidet av NIVA i forbindelse med denne planen (Jackson-Blake
2016), viser til at det er mange likheter mellom endring i klimagassfluks etter
restaurering av myr og våtmarks-kategoriene flommark, mindre innsjøer og vassdrag.
Den største forskjellen ligger i at annen våtmark er et mindre karbonsluk enn myr
ved intakt tilstand og inneholder typisk mineraljord. Det betyr at det forventes
mindre reduksjon av klimagassutslipp ved restaurering av annen våtmark enn ved
restaurering av myr.

Det vil også være hensyn som må tas for å unngå at restaurering av annen våtmark
enn myr fører til økte utslipp. Dette vil variere mellom ulike restaureringsprosjekter
(for eksempel hva arealet er blitt bruk til før restaurering) og for ulike metoder som
benyttes ved restaurering. Det vil kunne være klimagassutslipp forbundet med:

Slam, bunnmateriale og løsmasser som blir gravd opp ved mudring og
eksponering for luft. Det er derfor viktig å vite hvilken type jordsmonn
som behandles og at masser med høyt innhold av organisk materiale ikke
bør graves opp
Våtmark som etter restaurering får tilførsel av vann fra
jordbruksområder med høy nitrat-konsentrasjon. Økte lystgassutslipp
lokalt som følge av et restaureringstiltak i slike områder er vanskelig å
dokumentere fordi det er avhengig av lokale og varierende forhold
Forråtning av plantemateriale og vegetasjon som blir fjernet under
restaurering (siv, takrør etc.)

Mulige kriterier for prioritering av annen våtmark enn myr
Følgende hensyn ved prioritering av restaureringsprosjekter vil øke sannsynligheten
for at våtmarksrestaurering fører til reduksjon i klimagassutslipp:

- Høyt innhold av organisk materiale ved heving av vannstand. Arealer med
høyt innhold av organisk materiale vil gi større reduksjon i klimagassutslipp
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ved restaurering enn arealer med lavere innhold når disse arealene får
tilbakeført vannstanden. Dybden på jordsmonnet bør inngå i vurderingen

- Vegetasjon/netto klimaeffekt – unngå å restaurere arealer med skog, og sørge
for at restaureringen bidrar til et rikt økosystem med mer vegetasjon

- Unngå prosjekter som innebærer graving hvor jord med høyt organisk
materiale blir liggende eksponert for luft

- Unngå mudring av arealer som tidligere har vært gjødslet, dyrket mark eller
sterkt påvirket av nærliggende jordbruksområder. Dette på grunn av
potensielt stort utslipp av lystgass fra høyt nitrogeninnhold på slike arealer.

Avbøtende tiltak kan være aktuelt dersom det av hensyn til annen måloppnåelse ikke
kan prioriteres å ta hensyn til de ovenfor nevnte kriteriene. Eksempelvis kan masser
fra mudring, rike på organisk materiale, deponeres i tykke lag, gjerne i forsenkninger
i terrenget, framfor at massene spres tynt utover. Det kan også vurderes om massene
kan dumpes i vann (søknadspliktig). Forbrenningen av det organiske materialet og
dermed CO2-utslippene vil da kunne reduseres.

Klimatilpasning - myr
I følge nye framskrivninger for klima i Norge (Hanssen-Bauer et al. 201 5) forventes
både årsnedbør, antall dager med kraftig nedbør og nedbørsmengden på dager med
kraftig nedbør å øke utover dette århundret. Det forventes også mer flom, da
spesielt regnflommer.

Det er anerkjent at intakte våtmarker har en svært viktig rolle i å regulere
hydrologiske forhold og kan virke «flomdempende», (jfr. IUCN, Ramsar, Wetlands
International m.m.).

Kunnskapsgrunnlaget for å si noe spesifikt om myr og flomdemping er imidlertid
svakt. Myrhydrologi er mer komplisert enn tradisjonell elvehydrologi, og myr kan
fungere enten som ut- eller innstrømningsområder. Varierende grunnvannsnivå
påvirker myras marknivå, og nedbørfeltstørrelsen vil også kunne variere. Fra tidligere
litteraturstudier finnes eksempler på myrers evne til å redusere flom. En
sammenstilling av globale studier viser at myrsystemer med tydelig innløpselv ofte
har en flomdempende effekt, mens de systemene som ikke har en slik innløpselv,
ikke viser like stor sammenheng (Bullock & Acreman 2003). Ifølge Kløve et al. (201 5),
tyder imidlertid de fleste studier på liten demping av flom. Samtidig er det
usikkerhet knyttet til tidligere studier, og det er sjeldent målt effekter fra større
nedbørsfelt. Liten flomdempning kan bero på at myrer er våte og har liten naturlig
magasineringsevne. Lagringspotensiale er generelt avgjørende for om en myr kan
fungere flomdempende, og for myr er det spesielt volum-høyde-forholdet som er
avgjørende. I tillegg er utløpstypen viktig, ettersom den har stor betydning for hvor
mye vann som kan tilbakeholdes. Generelt er det mange lokale og regionale faktorer
som er av betydning, og det vil si at det vil være områdespesifikt. Det vil være
forskjell mellom myrer med ulik vanntilførsel og avrenning (f.eks. er nedbørsmyr
forskjellig fra tilsigsmyr), og evne til flomdemping kan være ulikt for ulike flomtyper
(flom fra innsjøer og elver, regnfall eller snøsmelting).
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Grøftede myrer
Når det gjelder grøftede myrer, konkluderte forskningsprogrammet Hydra med at
myrgrøfting øker den årlige avrenningen fra myr fordi fordampingen blir redusert og
at endringene i vannbalanser vil være små. Grøfting kan føre til både økte og
reduserte flomtopper, og effekten på flom er komplisert og avhenger av mange
faktorer. Det betyr at effekten av restaurering av grøftede myrer på flomdemping er
tilsvarende komplekst.

Restaurerte myrer
Det er per i dag begrenset kunnskap om effekter av myrrestaurering på avrenning og
hydrologi under nordiske forhold. Erfaringer fra Finland viser at restaurering av myr
gjennom tetting av grøfter vil heve grunnvannsnivået, men hvorvidt dette har
redusert flommer er ikke utredet i Finland (jfr. Ronkanen et al. 2015). For myrer vil
flomdempingseffekt være lokalt betinget. Man kan anta at myrer som ligger i
nedbørfeltskillet ikke vil kunne bidra særlig til flomdemping siden de ikke har tilsig
(avrenning til myra) som kan dempes. Restaurering av slike myrer vil sannsynligvis
heller ikke bidra til flomdemping. Lavtliggende myrer kan sannsynligvis restaureres
slik at de kan ha flomdempingseffekt, selv om det er lite forskning som
dokumenterer dette (jfr. Kløve et al. 2015).

På grunn av de komplekse forholdene knyttet til myrhydrologi, er det nødvendig med
en konkret ekspertvurdering for hvert enkelt myrtilfelle, der en legger til grunn en
grunnleggende hydrologisk modell for å vurdere potensiell flomdemping gjennom
restaurering.

Mulige kriterier for prioritering
I en flomdempingssammenheng er det hensiktsmessig å ha som et overordnet
kriterium at man skal se på områder med kjent eller potensiell skaderisiko. Det vil si
at myrarealer i tilknytning til kjente flomområder, kan være aktuelle for
restaurering. På grunn av kompleksiteten, bør imidlertid fagpersoner gjøre en
vurdering i hvert enkelt tilfelle. Dette betyr at det blir viktig med en grovsortering
for å velge ut aktuelle prosjekter å gå videre med for vurdering. I en slik
grovsortering kan det være hensiktsmessig med en pragmatisk tilnærming, der man
fortrinnsvis velger prosjekter/områder man allerede er kjent med og myrarealer som
likevel skal restaureres, primært for å oppnå en annet delmål.

Direktoratene forventer ikke at restaurering av myr vil gi optimal måloppnåelse for
delmål klimatilpasning (flomdemping). Restaurering av annen våtmark enn myr har
imidlertid større potensiale for slik måloppnåelse.

Klimatilpasning – annen våtmark
Våtmarker har som nevnt over en svært viktig rolle med tanke på å regulere
hydrologiske forhold, og en del våtmarker virker flomdempende gjennom å redusere
flomtopper samt senke farten på avrenningen (e.g. Maltby 2009). Intakte
våtmarksystemer bidrar også til naturlig rensing av vann, og kan holde tilbake
partikler og næringssalter og bidra til å motvirke erosjon (e.g. TEEB 2013). Dette er
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funksjoner som vil kunne være viktig ved klimaendringer der nedbøren forventes å 

øke. Også i større prosjekter i Norge er naturlig fordrøying av vann trukket fram som 

vesentlig ved håndtering av større nedbørsmengder (jf. forskningsprogrammet HYDRA 

(1996-2000), forskningsrådsprosjektet Exflood (2010-2013). I delprogrammet om 

«Vann på avveie» under det nylig avsluttede «Naturfareprosjektet» (NIFS-prosjektet) 

trekkes også våtmarker fram som naturlige fordrøyningsområder, og tilbakeføring av 

naturlig våtmark er gitt som eksempel på tiltak for å motvirke flom (NVE rapport 

26:2016). 

 

I NINA rapport 1157 (Arrestad et al. 2015) «Naturtyper i klimatilpasningsarbeid» 

sammenstilles naturtyper i Norge som ansees å være viktige i 

klimatilpasningssammenheng, inkludert flomdemping. Av våtmarkstyper er bl.a. 

naturtypene flommarkskog, åpen flomfastmark, strandeng- og strandsump trukket 

fram i tillegg til myr og innsjøer. Bekke‐ og elveløp, spesielt som del av elvesletter 

og aktive ferskvannsdeltaer, er også vist som viktige med hensyn på flomdemping. I 

tillegg er det lagt vekt på kantsonene til disse naturtypene, ettersom de motvirker 

erosjon av jordsmonnet.  

 

Når man skal velge ut områder for tiltak for å motvirke flom, er det helt nødvendig å 

se på hele nedbørsområder i sammenheng (jf. bl.a. NIFS sluttrapport). Effekten av 

restaureringstiltak vil kunne være større i sidevassdrag og bekker enn i større elver, 

ettersom man starter langt oppe i nedbørsfeltet med å begrense vannstrømmen. 

Samtidig kan ulike flommarkstyper som er viktige i en flomdempingssammenheng  

være knyttet til elver og således være potensielle områder å restaurere. Også 

eventuell re-meandrering som restaureringstiltak vil være knyttet til elv. 

 

I en flomsammenheng er det i tillegg til vann, store skader som skyldes 

massetransport i vannet. Det er derfor viktig å se på tiltak som også begrenser 

erosjon og massetransport. Man bør derfor tenke på restaurering i relativt bred 

forstand, der man ser på naturbaserte metoder for å kontrollere hydrologiske 

tilstander. Eksempelvis bruke kvistdammer, fangdammer, lede vann til naturområder 

der det kan fordrøyes. Erosjonsproblematikk i raviner på grunn av menneskelig 

aktivitet som jordbruk, skogbruk eller lignende, vil også kunne møtes med slike 

metoder, der sediment blant annet holdes tilbake i kvistdammer eller fangdammer. 

 

Vassdragsregulering kan være effektivt for å begrense flom (jf. Meld.St. 25, 2015-16. 

Stortingsmelding om energipolitikken). Vassdrag der det eksisterer regulering kan 

likevel vurderes i en restaureringssammenheng, dersom man vurderer det dithen at 

regulering ikke i tilstrekkelig grad bidrar til flomdemping. Det er begrensninger i hva 

regulering kan bidra til i forbindelse med å håndtere større mengder vann. 
 
 
Mulige kriterier for prioritering  

I en flomdempingssammenheng er det hensiktsmessig å ha som et overordnet 

kriterium at man skal se på områder med kjent eller potensiell skaderisiko. Det vil si 

at våtmarksarealer i tilknytning til kjente flomområder kan være aktuelle for 

restaurering. Det er viktig å vurdere hele nedbørsfelt.  
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Fagpersoner må inn i hvert enkelt tilfelle for å gjøre en vurdering av både
skadepotensiale og mulig flomdempingseffekt ved restaurering. Når det gjelder
kartgrunnlag for å identifisere mulige restaureringsobjekter eller systematisk
kartlegging av sårbare risikoområder, så kjenner man ikke til noe slikt utover
flomrisikokartene som NVE produserer. Tilsvarende som for myr betyr dette at det
blir viktig med en grovsortering for å velge ut aktuelle prosjekter å gå videre med for
vurdering. I en slik grovsortering kan det være hensiktsmessig med en pragmatisk
tilnærming, der man fortrinnsvis velger allerede kjente mulige prosjekter/områder,
jf. blant annet Vann-nett. På grunn av kompleksiteten skal alle større
restaureringsprosjekter gjennom et forprosjekt.

Økologisk tilstand - myr
Knapt noe land i Europa har større variasjon i myrenes utforming og vegetasjon enn
Norge. Dette henger sammen med et relativt kaldt og fuktig klima og den store
variasjonen i geologi, topografi og klimatiske forhold.

Artsdiversiteten i myr er stor. I Norge har vi 55 ulike torvmoser (Sphagnum), av i alt
120 på verdensbasis (Flatberg 2013). I tillegg til torvmosene fins mange andre
mosearter; noen er sjeldne og kjennetegner ekstrem rikmyr, mens andre er mer
trivielle og vokser 'over alt'. Flere av Norges sjeldne orkidéer vokser i rikmyr.
Edderkopper og insekter, spesielt kortvinger, foretrekker myr som levested.
Dagsommerfugler, øyenstikkere og mygg er også tallrike i slike områder, og det
samme er fugler. Mange vadefuglarter er avhengige av myr, og for gjess, ender og
traner er myra et svært viktig habitat. Fire av de seks fugleartene som har
reproduserende bestander i Norge og som står på den globale rødlista, foretrekker
blant annet myrområder. Dette gjelder dverggås, dobbeltbekkasin, storspove og
svarthalespove (NOU 10: 13, Gjershaug et al. 1994). Amfibier og krypdyr er andre
dyregrupper som trives og er tallrike i myr.

Hver enkelt myrlokalitet må velges ut ifra naturverdi, og det vil si at man må gjøre
en vurdering av samtlige arealer i felt før endelig valg kan tas. Er området vernet,
har Ramsar-status eller er utvalgt til Emerald-område, har myrarealet med stor
sannsynlighet høy naturverdi. Gjennom landsplan for verneplan myr ble det angitt
verneverdi for myrlokaliteter som ikke har blitt vernet, og dette kan også benyttes i
vurderingen. Verdi som naturtypelokalitet kan i tillegg benyttes.

For myrrestaurering er det viktig å ha et langsiktig perspektiv på måloppnåelse. Det
er foreløpig for tidlig å hente ut erfaringer om den nye økologiske tilstanden fra de
fleste igangsatte og gjennomførte myrprosjekter i Norge. Det finnes imidlertid flere
eksempler og håndbøker om restaurering av myrlokaliteter fra andre land, og
prosjektet må etterstrebe kunnskapsheving blant annet via samarbeid med
utenlandske eksperter.

Det er særlig næringsrik myr som er blitt drenert og dyrket (Larsen 2009), men
drenering for skogplanting og lebelter har vært vanlig i flere myrtyper. Det er
rikmyrer som har klart høyest artsdiversitet av de ulike myrtypene, og disse er derfor
svært viktige restaureringsobjekter fra et økologisk perspektiv. Restaurering av
rikmyr vil derfor kunne gi god uttelling for målet om bedret økologisk tilstand.
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Flere næringsfattige myrtyper er truete naturtyper, og disse restaureres gjerne
raskere enn rikmyr (Similä m.fl. 2014). Alle typer myrer bør vurderes med tanke på
restaurering, og de truede naturtypene bør prioriteres.

Kriterier for prioritering
Følgende kriterier bør ligge til grunn for prioritering ved utvelgelse av myrareal for
bedring i økologisk tilstand:

Viktig for biologisk mangfold/høyt artsinventar
Viktige økologiske funksjoner og/eller korridoreffekt
Sjeldne/truede (rødlistete) myrtyper
Ansvarstyper for Norge
Vernestatus/RAMSAR-område/Emerald Network-område

Med ansvarstyper for Norge, mener vi her myrtyper, eventuelt utforminger, som
har en snever utbredelse internasjonalt og som Norge har et særlig forvaltningsansvar
for.

Økologisk tilstand – annen våtmark
Hvilke våtmarkstyper som er spesielt viktige å restaurere med tanke på målet om
bedret økologisk tilstand, finnes det god kunnskap om. Tiltakene etter denne planen
vil kunne gi betydelig måloppnåelse på dette delmålet; graden vil likevel avhenge av
hvilke arealer som restaureres.

Av våtmarkstyper utenom myr som regnes som truet ifølge Norsk rødliste for
naturtyper (Lindgård & Henriksen 2011) (dvs. mer truet enn nær truet), antas det at
'kroksjøer, meandere og flomløp' (sterkt truet) og 'sørlig strandeng' (sterkt truet) er
mest relevant for restaurering etter denne planen (for beskrivelse av disse
naturtypene, se 1.2.2 Status for våtmark i Norge). Andre naturtyper vil imidlertid
også være aktuelle for restaurering med tanke på bedring i økologisk tilstand.

Beliggenheten til ei våtmark kan være viktig for dens betydning for en rekke arter.
Beliggenhet i et større system/nettverk må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Ethvert våtmarksareal som er aktuelt for restaurering, må vurderes ut ifra
naturverdi. Er for eksempel et område vernet eller har Ramsar-status, har arealet
med stor sannsynlighet høy naturverdi og bør prioriteres for restaurering med tanke
på dette delmålet.

Mulige kriterier for prioritering
Følgende kriterier bør ligge til grunn for prioritering ved utvelgelse av våtmarksareal
for bedring i økologisk tilstand:

Viktig for biologisk mangfold/høyt artsinventar
Viktige økologiske funksjoner og/eller korridoreffekt
Sjeldne/truede (rødlistede) våtmarkstyper
Vernestatus/RAMSAR-område/Emerald Network-område

Direktoratene påpeker at kriteriesettene for de tre delmålene ikke er uttømmende,
og at det kan finnes andre kriterier som bør vurderes etter hvert.
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3. Erfaringer fra gjennomførte
restaureringsprosjekter

Norge har begrenset praktisk erfaring på området restaurering av våtmark. Land som
Sverige, Finland, Danmark og Litauen, har langt lengre og bredere erfaring med
restaureringsprosjekter av en viss størrelse enn Norge. Direktoratene ønsker derfor å
inngå samarbeid med internasjonale eksperter for å sikre god gjennomføring av tiltak
og for å bygge norsk kompetanse på området.

3.1 Myr
Metoder nasjonalt og internasjonalt

Myrrestaurering er et relativt nytt felt i Norge, og det fins ikke mange referanser til
metoder. Noen erfaringer fins imidlertid, blant annet fra pilotfasen i 2015 og fra
restaureringsarbeidet som er blitt utført parallelt med utarbeidelse av denne planen
i 2016. Noen av disse erfaringene er gjengitt i de neste delkapitlene.

I Sverige, Finland, Storbritannia og i flere Øst-europeiske land, har de jobbet i mange
år med restaurering av myr, og herfra kan vi hente mye kompetanse på feltet.
Erfaringer fra det svenske prosjektet Life to ad(d)mire, er for eksempel samlet
mellom to permer (Rova og Paulsson, 2015). Dette var et prosjekt for
våtmarksrestaurering i Sverige i perioden 2010-2015, der 35 våtmarker, først og
fremst myrer, ble restaurert. Alle de restaurerte områdene er Natura 2000-områder.
I heftet beskrives restaurering av ødelagte myrer, hva man bør tenke på og hvilke
metoder som kan benyttes.

Erfaringer fra Pilotfase 201 5
I 201 5 ble en pilot for restaurering og overvåking av myr påbegynt etter oppdrag fra
KLD. Målet for piloten var restaurering av myr som klimatiltak, samtidig med mål om
bedret økologisk tilstand. Pilotfasen er treårig, men er nå videreført i dette
prosjektet (se mer informasjon om piloten i vedlegg 2).

I piloten var det myrer med åpne grøfter som skulle restaureres. Ved restaurering av
myrene, ble det lagt vekt på i størst mulig grad å gjenskape de opprinnelige
hydrologiske forholdene. Dette er angitt som det viktigste kriteriet for å kunne oppnå
et godt resultat ved restaurering av myr (se f.eks. Joosten et al. 2015). Videre bygger
metodikken brukt høsten 2015 i Norge i stor grad på de erfaringene man har gjort seg
i Finland etter over 25 år med restaurering av myr (Similä et al. 2014). I tillegg til
nevnte rapport ble det gjennomført befaringer til restaurerte myrer i både Finland,
Sverige og Litauen for å lære mer om metodikken. Prinsippet er at vannet skal
hindres fra å renne langs den gamle grøftetraseen og den forsenkningen som har
oppstått som følge av uttørking og innsynking av torva i et belte langs grøfta. Vannet
skal i stedet ledes ut på myrflata for å fordele seg utover denne og følge det naturlig
fallet som er på myra (se figur 3). Dersom grøfta har skåret av gamle bekkefar, skal
man forsøke å gjenskape disse.
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Ved bruk av stedegen masse (torv) og vegetasjonsdekke fra myra, ble det bygd 

demninger eller terskler. Mye av det gamle grøfteløpet ble fylt igjen med kvist og 

annen vegetasjon. Det ble etterstrebet å ikke ha mer enn 20 cm høydeforskjell på 

tersklene, da dette fører til at vannet ledes vekk fra den gravde grøften og den 

traséen som har oppstått som følge av grøftingen. Vannet blir i stedet ledet ut i 

omkringliggende myrterreng, og omkringliggende torv får et økt vanninnhold. I all 

hovedsak brukes gravemaskin for å fylle igjen grøfter og lage torvdemninger med 

materiale som finnes på stedet. Det ble bygget tette torvdemninger tvers over 

terrenginnsynkningen som er skapt av det gamle grøfteløpet. Grøftene har delvis 

blitt gravd igjen mellom demningene. Dette er viktig for ytterligere å bremse vannet 

og hjelpe på revegeteringen av området. 

Erfaringen fra Finland er at man bruker gravemaskiner med spesielt brede belter på 

opptil 14 tonns vekt, og med minimum 90 cm brede belter. Dette gir sikker og god 

mobilitet på myra, samt at det både er skånsomt og effektivt. I Finland regner man 

at ca. 1000 løpemeter grøft kan tettes med masse per dag, samt at de nødvendige 

demninger/terskler bygges. Erfaringer fra Norge tilsier at vi foreløpig trenger mer tid 

til dette arbeidet, blant annet fordi entreprenørene har mindre erfaring, fordi norsk 

topografi er mer utfordrende hva gjelder transport og støttelogistikk og fordi alle 

entreprenører ikke har skreddersydde gravemaskiner til formålet. Bruk av 

uegnet/standard gravemaskin minker effektiviteten i betydelig grad. På ett prosjekt 

(Sakkhusmåsan naturreservat i Akershus) ble det muligheter for å bruke en 

spesialbygget maskin av samme type som ble brukt ved restaurering av Stora Mosse 

Nationalpark i Sverige. Maskinen ble ført av en entreprenør som også hadde utført 

mesteparten av restaureringsarbeidet på Stora Mosse. Dette ga stor gevinst med 

tanke på effektivitet, fagkunnskap og utførelse, og direktoratene mener at det er 

svært viktig for prosjektet at slik kompetanse hentes inn ved behov. 

 

 

Figur 3: Prinsippskisse av gjenfylt grøfteløp. 
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Erfaringer fra restaureringsarbeid i 201 6

I løpet av 2016 er det blitt gjennomført eller igangsatt flere
myrrestaureringsprosjketer. Det er blitt tettet grøfter på høymyr og bakkemyr med
relativt fattige vegetasjonstyper, og med stor ulikhet i topografi.

Tilgang på entreprenører med erfaring fra lignende oppdrag og samtidig egnet
maskinelt utstyr er i utgangspunktet begrenset i Norge i dag. Det er imidlertid
kombinasjonen av tunge gravemaskiner og våtmark som skaper utfordringer for
gravemaskinentreprenørene. Dette har ført til usikkerhet og dermed få entreprenører
som har meldt interesse for de aktuelle oppdragene. I flere tilfeller har man kun fått
inn ett tilbud.

I prosjektene i Akershus og Buskerud har man bedt om totalpris for ferdig utført
oppdrag. Det har vist seg at man på den måten får relativt høy pris pr meter tettet
grøft. Dette kommer nok først og fremst av at entreprenørene er usikre på
tidsbruken i slike jobber og derfor legger seg nokså høyt i pris for å være på den sikre
siden. Det bør av den grunn forsøkes med timepris på et eller flere
restaureringsprosjekt – særlig i startfasen, hvor entreprenør og oppdragsgiver må
bygge opp kompetanse og erfaring. Alle prosjekter i 2016 har vært tett fulgt opp av
SNO, med daglig tilstedeværelse i felt. Dette har vært nødvendig for å sikre
gjennomføring i tråd med ønsket metodikk og retningslinjer. Til tross for tett
oppfølging, er det en viss erfaring for at prosjektene ikke blir utført optimalt, både
på grunn av delvis uegnede maskiner, misforståelser, hastverk (på grunn av fastpris
på oppdragene) med mer. Tett tilstedeværelse vil derfor være nødvendig også
framover, men kan trolig reduseres noe med økende erfaring hos entreprenør.

I 201 6 har prisen pr meter grøft som er tettet og plugget med torvdemninger ligget i
spennet fra 90 kroner til 190 kroner pr meter. Dette er relativt høye kostnader
sammenlignet med gjennomsnittlige kostnader i Finland, som ligger på 10 til 13
kroner pr meter. Det er mange årsaker til dette høye kostnadsnivået, men den
viktigste årsaken er nok at vi i Norge har langt mindre erfaring med slike jobber, mer
komplisert topografi, mindre prosjekter (riggkostnadene blir høye) og få tilbydere.
For å få prisen ned, kan man vurdere å importere kompetanse og arbeidskraft fra
Sverige eller Finland. Det er også en mulighet å arrangere workshop for aktuelle
entreprenører, noe direktoratene vurderer. Man kan i tillegg gå mer aktivt ut i
markedet for å få flere entreprenører interessert.

Fra og med 2017 vil det være viktig å være nøye med kravene til maskinelt utstyr,
med absolutte krav til bæreevne og maskinstørrelse og absolutte krav til avstand
mellom demninger, i tillegg til kvaliteten på arbeidet. Videre må det være nøye
oppfølging av at HMS-regler følges, med bruk av verneutstyr osv. Avfallshåndtering
må også følges opp tett.
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3.2 Annen våtmark
Erfaringer

Restaureringsprosjekter som er gjennomført i verneområder i Norge har til nå i all
hovedsak hatt bedring i økologisk tilstand som målsetting, og her fins en del
erfaringer. Flere mudringstiltak er gjennomført de senere årene og ved å gjenskape
mer åpent vannspeil i våtmarksystemer, viser erfaringene at effekten på antall
fuglearter er omtrent umiddelbar. Allerede første trekk-/hekke-/mytesesong er
arealene tatt i bruk av mange av de artene en ønsket å få tilbake. Vegetasjonen vil
også endre seg som følge av endrede fysiske forhold, men dette tar naturlig nok noe
lengre tid.

Når det gjelder flomdempende restaureringsprosjekter, har ikke direktoratene
inngående kjennskap eller direkte erfaringer med slike. Av relevante prosjekter kan
det nevnes at Oppland fylkeskommune jobber med en regional plan for
Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag, der tiltak mot flom- og skredskader er en
sentral del av planen. Det er svært mange som er tilknyttet arbeidet med å
utarbeide planen, inkludert Fylkesmannen, NVE og ulike interessegrupper, noe som
er viktig for å sikre god involvering. Prosjekter som er knyttet til den regionale
planen kan være mulige prosjekter som arbeidsgruppa kan vurdere et samarbeid om.

Siden 1994 er det laget over 1000 fangdammer i jordbruket. Fangdammer er
konstruerte våtmarker som bidrar til fjerning av næringsstoffer, partikler og
plantevernmidler fra vann. De kan også virke flomdempende, være et positivt innslag
i kulturlandskapet og bidra til økt biologisk mangfold. Det er utarbeidet veiledere for
etablering av fangdammer og skjøtsel av disse (se tiltaksveileder for landbruket).

I jordbruket er gjenåpning av lukkede bekker et mulig restaureringstiltak. Slike tiltak
gjennomføres i hovedsak på initiativ fra grunneiere og kan støttes med SMIL-midler.
Det er utviklet en veileder for gjenåpning av lukkede bekker (Hauge et al. 2006).

Eksempler på våtmarksrestaurering i verneområder med overføringsverdi til dette
prosjektet:

Måsdammen, Nord-Trøndelag (Thingstad et al. 2014)
Rinnleiret, Nord-Trøndelag (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,
Miljøvernavdelingen)
Rimbareidtjørna, Hordaland (Byrkjeland et al. 2010)
Skottvatnet, Oppland (Bjormyr 2009)
Børsesjø, Telemark (Strand 2011)
Moutmarka og Nevlungstranda, Vestfold (Lindseth & Soglo 2014)
Fiskumvatnet, Buskerud (Enerstvedt 2014)
Hæra, Østfold (Trøgstad kommune, Fylkesmannen i Østfold))
Slevdalsvatnet, Vest-Agder (Bioforskrapport 182, 2009)

Som nevnt tidligere har andre land bredere erfaring enn Norge med restaurering av
våtmark og metoder for dette. REFORM-prosjektet i Europa har for eksempel
generert mye generell kunnskap som har overføringsverdi også til norske vassdrag.
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(Policy brief no 2, 2015). Det samme gjelder "Master plan for restaurering i Sverige",
der Havs- og Vattenmyndigheten i samarbeid med landbrukssektoren jobber med en
nasjonal plan for å prioritere miljøforbedringer i jordbrukslandskapet, deriblant
vassdrag i jordbrukslandskapet.

4. Tiltaksovervåking

4.1 Restaureringsmål
Ethvert restaureringsprosjekt vil ha behov for et restaureringsmål. Tiltakene
innrettes deretter slik at man lettest når dette målet. Overvåkingsbehovet vil variere
i hvert enkelt prosjekt. All overvåking omfatter kontroll av før-situasjon for å ha
sammenlikning med ny situasjon etter at tiltak er gjennomført.

I noen utvalgte områder mener direktoratene det er nødvendig med intensiv og
vitenskapelig overvåking. Dette bør prioriteres i områder som kan ha overføringsverdi
til andre prosjekter. Det anbefales at de øvrige prosjektene får et relativt enkelt
opplegg for å vurdere om man har nådd restaureringsmålene, altså en ekstensiv form
for overvåking. Slik overvåking forutsetter god metodikk, opplæring av feltpersonell
og tydelig rapportering.

4.2 Klimagassutslipp
Myr

Metoder for å måle og overvåke klimagassutslipp fra myr og torvmark kan deles i
direkte målinger (eddy covarians, lukkede kammer) og indirekte «proxy» metoder
(arealbruk og arealdekke, vannivåstand, subsidens (myrsynking) og vegetasjon).
Direkte målinger av klimagasser er ikke mulig å gjennomføre av praktiske og
ressursmessige hensyn på alle lokaliteter som restaureres, og kan i praksis benyttes i
utvalgte områder. Resultatene fra en slik overvåking vil bli brukt til å utvikle,
kalibrere og verifisere indirekte (proxy) datamodeller for klimagassovervåking som
kan brukes mer generelt (Joosten et al. 2015).

Den mest driftssikre direkte overvåkingsmetoden med minst usikkerhet er et eddy-
covarians måleinstrument (flukstårn/høy mast) som settes på arealet som skal måles.
Flukstårnet beregner utveksling av CO2 og CH4 i nærliggende økosystem ved hjelp av
å registrere små luftvirvler (eddies). Dette måleinstrumentet gir kontinuerlige
målinger over flere år og har en rekkevidde på 2-300 meter i radius. Det vil være
nødvendig å overvåke i minst to år før restaurering for å sikre at overvåkingsdataene
beskriver arealets tilstand og ikke en årlig variasjon. Overvåkingen må også skje
mens restaurering pågår og i minst to år etter restaurering. I tillegg til å måle
gassfluks av CO2 og CH4, vil det være behov for å måle meteorologiske variabler
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(temperatur og nedbør), vannstand, pH, karbon i jord og vegetasjonsendring. I følge
NIBIO er det ikke behov for intensiv overvåking av lystgassfluks, men heller ta
jevnlige jordgassprøver for å analysere en eventuell endring.

De samme variablene som er nevnt over må også overvåkes fra en lignende type myr
som ikke skal restaureres, men som kan brukes som referansepunkt for å
sammenligne data. På den måten er det mulig å tolke klimaeffekten av
restaureringstiltaket i resultatene.

Å overvåke klimagassutslipp fra myr er kostbart, og Miljødirektoratet kjenner kun til
at det er gjennomført overvåking av ett myrrestaureringsprosjekt i Norge (NIBIO
201 6). Direktoratene vurderer intensiv overvåking av én myr som skal restaureres, da
kunnskapsmangelen er stor på dette feltet (se vedlegg 3 for bakgrunnsinformasjon).

Det er flere overvåkingsprosjekter som er igangsatt og som vil kunne gi verdifulle
data for restaureringsprosjektet, og disse bør vurderes videreført under dette
prosjektet:

«Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» (Strand og Bentzen
201 5). Dette prosjektet er vesentlig å videreføre. Man kan i tillegg vurdere om
man skal utvide oppdraget til å dekke flere arealer
NIBIO har overvåket klimagassutslipp fra myrområder på Smøla
Klimagassutslipp fra Rønnåsmyra naturreservat i Hedmark (restaurert myr) er i
en årrekke overvåket

Annen våtmark
Siden det er veldig kostbart og tidkrevende med intensiv klimagassovervåking, og
nytteverdien av slik overvåking vurderes som relativt lav ved restaurering av annen
våtmark enn myr, ser arbeidsgruppa ikke behov for å gjennomføre slik overvåking.

4.3 Klimatilpasning (flomdemping)
Myr

Når det gjelder overvåking av myr for å avdekke om restaurering har noen
flomdempede effekt, er det ønskelig med en såkalt «before after control» eller
«comparative catchments» metode, der man sammenligner hydrologiske forhold i to
parallelle nedbørsfelt før og etter tiltak (restaurering i et av feltene og det andre
som referanse). For å måle endringen i vannbalansen etter restaurering, bør man
måle minimum de viktigste komponentene, som er nedbør, avrenning og endring i
magasinering (grunnvannstand). Nærmere beskrivelse av måleinstrumenter, metoder
og kostnadsoverslag finner man i rapporten «Forslag til hydrologisk overvåking av
restaurert myr i Norge» (Kløve et al. 201 5). For å bidra til økt kunnskap om effekten
av restaurering av myr på flomdemping, vurderer direktoratene å iverksette slik
overvåking på minst én myr som skal restaureres.
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Annen våtmark
I denne planen er flomdemping den faktoren som er i hovedfokus når det gjelder
målsettingen om klimatilpasning, og tiltaksovervåkingen vil primært være knyttet til
hydrologiske forhold. Arbeidsgruppa foreslår at det i samtlige forprosjekter vurderes
metodikk for tiltaksovervåking med tanke på målet om flomdemping.

Overvåking bør etableres en stund før restaurering gjennomføres (ca. ett år), og
fortsette en periode etter restaureringen er gjennomført (minst ett år). Helst bør det
finnes andre referanseområder der overvåking også etableres, for å ha noe å
sammenligne med.

Metoder for overvåking vil variere etter hva slags våtmark/system man restaurerer,
men hovedparametere som bør måles er nedbør og avrenning nedstrøms/evt.
oppstrøms for restaureringen. Det vil være behov for tekniske løsninger som f.eks.:

Automatiske registreringer av vannstand/vannføring ved inn- og utløp
Automatiske registreringer av grunnvannstand i feltet
Nedbørmåler/værstasjon i feltet

Samarbeid med NVE om overvåking vil i flere tilfeller være nødvendig.

4.4 Økologisk tilstand
Myr

Intensiv overvåking
Det er aktuelt å gjennomføre intensiv overvåking av økologisk tilstand for noen få
myrlokaliteter i prosjektet. Det finnes allerede igangsatte overvåkingsprosjekter som
vil være relevante å videreføre. Miljødirektoratet startet sommeren 201 5 tre
overvåkingsprosjekter innen hydrologiske -, økologiske -/landskapsendringer ved
myrrestaurering. Overvåking av myrlokaliteter bør gå over et par år før tiltak
iverksettes og bør overvåkes i minimum to år etter tiltak.

Det kan legges ut transekter i et bestemt mønster og gjøres vegetasjonsanalyser
langs disse, der gjentak vil være nødvendig. Vannstandsmålinger vil måtte supplere
vegetasjonsanalysene. Potensiell metode for intensiv overvåking av myr etter
restaurering er beskrevet i NINA-rapport 1212 (Hagen et al. 2015).

Ekstensiv overvåking
Ekstensiv overvåkning vil benyttes fra og med 2017 for å følge utviklingen av den
økologiske tilstanden. Det vil ikke bli gjennomført ekstensiv overvåkning av
klimagassutslipp eller flomdempingseffekt.

Områder som planlegges for restaurering vil så langt det lar seg gjøre bli prioritert
for NiN-kartlegging i prosjektperioden. Det er utarbeidet et eget fagsystem for
oppfølging av bevaringsmål i verneområder (NatStat). Prosjektet planlegger utvikling
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av en egen tilleggsmodul for å kunne lagre og forvalte data også for områder som
ikke er vernet.

Bevaringsmål definerer den tilstanden man ønsker at en naturkvalitet skal ha. Det
skal settes konkrete bevaringsmål for utvalgte naturkvaliteter, og disse vil følges opp
gjennom strukturerte befaringer (se punkter under). Fylkesmannen vil få ansvaret for
utarbeidelse av bevaringsmål og datahåndtering.

Egnede restaureringsmål vil også måtte defineres og vil være knyttet til om selve
restaureringen har vært vellykket. I den forbindelse må vannstanden overvåkes, dvs.
følge med på om vannstanden i myra har hevet seg slik som det var ønskelig.

Direktoratene vil etter oppstartsfasen (innen feltsesongen 2017) utarbeide
retningslinjer for overvåkingsmetoder og rapportering for å sikre lik praksis gjennom
prosjektet.

Direktoratene mener at metodikken bør følge tilnærmet det systemet som ble
benyttet i forbindelse med pilotprosjektene i 2015:

a) Bevaringsmål følges opp ved strukturert befaring: Det gås en befaringslinje
langs områder der man forventer det vil bli endring, for å se utvikling i felt-
og busksjikt. Metodikken er også brukt i overvåking i forbindelse med andre
typer tiltak i verneområder. Dette kan typisk være tilstedeværelse eller
fravær av grøft, vannstandsnivå, endringer i tre- og busksjikt,
vegetasjonsdekke og endringer i torvmosedekning

b) Vannmålingsrør settes ned (det vurderes i hvert tilfelle om, eventuelt hvor og
hvor mange rør som skal settes ned) og leses av etter store nedbørperioder og
kalibreres for nedbørmengde, alternativt kan vannstanden automatisk måles
ved hjelp av vannloggere

c) Landskapsendringer fanges opp ved å studere flyfoto når nye foto blir
tilgjengelige

Punkt a) og b) krever at feltmannskapet som utfører de strukturerte befaringene har
kompetanse på dette feltet. SNO kan påta seg denne typen oppdrag både i og utenfor
verneområder, og oppdrag av nasjonal karakter prioriteres høyt. Oppdragsmengden
må vurderes konkret etter SNOs kompetanse og kapasitet i de aktuelle områdene, og
ekstra ressurser kan bli nødvendig ved stort kapasitetsbehov og mange områder.

Det kan også vurderes om man skal benytte seg av droneteknologi i områder hvor det
er flere myrarealer i nærheten av hverandre som restaureres. Denne teknologien kan
forventes å bli nyttig og kostnadseffektiv for overvåking for å fange opp vegetasjons-
og landskapsendringer (NINA-rapport 1212, Hagen et al. 2015).

Annen våtmark
Overvåking av økologisk tilstand skal gjennomføres før tiltak og i flere år etter tiltak.
Her vil det være nødvendig å vurdere overvåkingsparametere avhengig av hvilken
våtmarkstype det er snakk om og hvilken tiltakstype som skal gjennomføres.
Arbeidsgruppa foreslår at det i samtlige forprosjekter vurderes metodikk for
tiltaksovervåking med tanke på økologisk tilstand.
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Det vil uavhengig av overvåkingsmetodikk være viktig å lage bevaringsmål for de 

områdene som skal restaureres. Overvåkingsparametere må velges slik at det er 

mulig å følge opp bevaringsmålene for de restaurerte områdene. 

 

 

5. Kostnadseffektivitet og mulige 

virkemidler 

5.1 Grove kostnadsvurderinger 

Restaurering av våtmark kan innebære prosjekter av svært ulik størrelse. 

Restaurering av myr er generelt mye rimeligere enn restaurering av annen våtmark. 

Grove kostnadsberegninger som direktoratene er kjent med, har et solid spenn fra kr. 

50 000,- til i overkant av 30 millioner kroner pr. prosjekt.  

 

Det legges opp til at økonomien i hvert av de større restaureringsprosjektene 

behandles to ganger; første gang for forprosjektet og andre gang for selve 

gjennomføringen av tiltaket, etter at forprosjektet har gitt et mer nøyaktig 

prisanslag. Vurderingene som gjøres må da se både på budsjettmessig 

kostnadseffektivitet (dvs. hensyn til budsjettbegrensninger) og på 

samfunnsøkonomisk kostnadseffektivitet. Ulike verktøy og tilnærminger vil bli brukt i 

dette arbeidet, bl.a. samfunnsøkonomiske analyser og tiltaksanalyser. 

5.2 Kostnadseffektivitet 

Kostnadseffektivitet er oppfylt når et mål nås til lavest mulig kostnader for 

samfunnet. Dette er en forenklet definisjon som trenger noe videre utdyping med 

tanke på konteksten våtmarksrestaurering. Et virkemiddel er kostnadseffektivt hvis 

det utløser de billigste tiltakene i de miljømessig mest gunstige arealene som har 

lavest mulig alternativ kostnad ("mest mulig miljøverdi pr. krone brukt"). Med de 

billigste tiltakene mener vi her tiltak med de laveste økonomiske kostnadene ved 

restaurering. De miljømessig mest gunstige arealene vil være de som scorer høyest i 

det valgte kriteriesettet. Med arealer med lavest mulig alternativ kostnad, mener vi 

arealer som har minst mulig verdi for annen aktivitet, for eksempel verdien av 

fremtidig jordbruk eller skogbruk.  

 
Det skilles gjerne mellom samfunnsøkonomisk kostnadseffektivitet, som beskrevet 

over, og budsjettmessig kostnadseffektivitet. Ved vurdering av budsjettmessig 

kostnadseffektivitet så gjelder det, i tillegg til de forannevnte kriteriene, også å 

maksimere restaurering i forhold til budsjettskranken. Dette betyr at utbetaling til 

grunneiere og de administrative kostnadene (transaksjonskostnaden) bør minimeres. 
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Det vil imidlertid være en krevende øvelse i praksis, hvor små og store
restaureringstiltak skal sammenliknes og hvor tiltak med ulike målsettinger og ulike
grader av måloppnåelse skal sammenliknes. I en oppstartsperiode vil det også være
påkrevd å ta noen praktiske hensyn, både for å kunne komme i gang med enkelttiltak
og for å kunne skaffe erfaringer til bedre vurderinger av kostnadseffektivitet over
tid.

5.3 Mulige virkemidler for restaurering på
privat grunn

Aktuelle arealer for restaurering ligger ikke bare i verneområder, men også på
offentlig grunn utenfor vernegrenser og på privat grunn, og kostnadseffektivitets-
prinsippet tilsier at en burde restaurere de beste arealene uavhengig av eierskap.
Dersom det skal kunne innlemmes privat grunn i offentlige prosjekter/ordninger,
viser erfaring at det bør være tilgjengelig en form for incentiv for
grunneier/rettighetshaver for å få tilgang til ønskede arealer i tilfeller der
restaurering er til ulempe for grunneier.

Kun et utvalg av aktuelle virkemidler er vurdert her, og det vil nå bli gjort rede for
hvilke virkemidler som er vurdert og hvilke incentiver som foreslås brukt.

Myr
Drenerte myrarealer tatt ut av drift, vil være aktuelle for restaurering, og
alternativkostnaden til slike arealer er per i dag liten. Restaurert areal vil dessuten
fremdeles kunne brukes til diverse formål, så lenge det ikke går ut over miljømålene.
Jakt, rekreasjon og liknende, vil fortsatt være uproblematisk.

Direktoratene gjør oppmerksom på at restaurering av dyrket myr krever kommunens
tillatelse etter jordloven § 9, i tillegg til samtykke fra grunneier. Det er driveplikt på
jordarealet frem til restaureringen faktisk gjennomføres (se vedlegg 4 for aktuelt
lovverk).

Basert på en kort gjennomgang av teori og eksempler, foreslås to ulike varianter av
virkemidler som kan være aktuell for myrrestaurering på privat grunn. Det
forutsettes at ordningen er basert på frivillighet, og at det blir utviklet et GIS-
verktøy som skal kunne identifisere større arealenheter/regioner som er særlig
aktuell for restaurering.

Ingen av virkemidlene som skisseres omhandler faktisk vern av areal. Isteden
foreslåes det en forenklet båndlegging av arealer, og tinglysning av heftelse på
arealet kan bli aktuelt å vurdere. Ved båndlegging så kjøpes ikke areal direkte, men
snarere noen rettigheter til arealet. Grunneier eier fremdeles arealet og kan bruke
det som ønsket, så lenge det ikke går utover fastsatte miljømål. Ved oppkjøp av
rettigheter, kan grunneier fremdeles bruke arealet til ulike formål, for eksempel til
jakt.
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I alt fem ulike virkemidler ble vurdert og tre av disse ble funnet til ikke å være 

aktuelle for dette prosjektet. Dette gjelder ‘Båndlegging med auksjon’, 

‘Tjenestekjøp’ og ‘Belønning etter resultat’. Båndlegging med auksjon er komplekst 

og har sprikende resultater i litteraturen. Tjenestekjøp og belønning etter resultat 

sikrer ikke areal over tid.  

En står da igjen med alternativene ‘Båndlegging av areal med forhandling’ og 

‘Båndlegging av areal med faste tilskuddssatser’.  

 

Båndlegging av areal med forhandling 

Ved ‘Båndlegging av areal med forhandling’ vil Fylkesmannen, ved hjelp av nasjonale 

sektormyndigheter og tidligere omtalt GIS- verktøy, være ansvarlig for å finne og ta 

direkte kontakt med grunneiere som eier det mest verdifulle arealet i 

restaureringssammenheng (ref. kriterier for utvelgelse). Deretter fastsettes en 

engangssum som erstatning for båndlegging av arealet. Både eventuell 

kontraktsperiode og erstatningsverdi vil bestemmes på en case-by-case- basis 

gjennom forhandling med grunneier. For å forenkle forhandlingsprosessen, kan det 

være hensiktsmessig å utvikle en standard beregning som utgangspunkt for 

forhandlingene, som for ordningen med frivillig skogvern. 

Et vesentlig element som påvirker kostnadseffektiviteten av et virkemiddel er 

informasjonstilgang. Hvis det er staten som har den beste kunnskapen for å finne de 

mest egnede arealene, så er en ordning der Fylkesmannen tar initiativ til å finne 

restaureringsobjektene den beste. Likevel er det grunneiere som vet hvilke arealer 

de faktisk er villig til å restaurere, samt innehar den praktiske informasjonen om 

hvor restaurering er realistisk med hensyn til beliggenhet av veier, grøfter osv. Det er 

sannsynlig at en virkemiddelordning med båndlegging via forhandling vil føre til 

relativt store transaksjonskostnader. Dette på grunn av at forhandling ofte vil ta tid 

og ressurser både fra myndigheter og det private. Samtidig er det grunneier som 

bestemmer hvilke arealer han/hun er villig til å restaurere, og det vil derfor være en 

viss fare for at myndighetene bruker unødig tid og ressurser på arealer som ikke er 

aktuelle for restaurering. 

 

Kostnadseffektivitet Høy 

Budsjettmessig kostnadseffektivitet  Lav – middels 

Transaksjonskostnader Høy 

 

Båndlegging av areal med faste tilskuddssatser 

Ved, ‘Båndlegging av areal med faste tilskuddssatser’, fastsettes en fast sats per 

dekar restaurert myr eller våtmark i hver region, identifisert via GIS-verktøy. Denne 

satsen må til en viss grad representere grunneiers alternativkostnad ved å gi opp 

rettigheter på egen grunn. Siden grunneiers alternativkostnad og villighet til å godta 

kompensasjon vil variere, kan det hende at det er hensiktsmessig at satsen oppgis 

som et spenn av satser som kan tilbys. Dette for å gi mulighet for å tilby ulike 

grunneiere ulik erstatning basert på deres alternativkostnad eller miljøverdier på 

arealet. Grunneiere i regionen vil deretter informeres om programmet og 

tilskuddssatser og inviteres til å tilby aktuelt areal for restaurering. Det må klart gå 

fram hvilke type arealer som er interessante for forvaltningen. 
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Myndighetene må deretter gå igjennom tilbudene og gi dem en score på grunnlag av
kriterier, samt fastsette den riktige tilskuddssatsen. Etter at alle aktuelle arealer er
vurdert, kan de mest kostnadseffektive arealene velges.

Ved bruk av dette virkemiddelet, er det grunneiere som melder interesse og tilbyr
areal istedenfor at Fylkesmannen tar initiativet som i det første alternativet.
Innmelding skjer etter informasjon fra Fylkesmannen om hvilke restaureringsarealer
som er av interesse. Faste satser medfører en risiko for at noen grunneiere med
gunstige arealer ikke blir med i programmet, noe som kan gå utover
kostnadseffektiviteten av ordningen. I tillegg kan det være en utfordring at tilbudt
areal blir noe fragmentert, i motsetning til virkemiddelet med forhandling, der det er
lettere å involvere flere grunneiere og samle aktuelt areal i større enheter. Dette
kan sannsynligvis løses ved å oppmuntre grunneiere om å samarbeide og tilby
sammenhengende areal i bytte mot høyere sannsynlighet for å få kontrakt, samt
gunstig erstatning. Siden denne ordningen ikke krever kontinuerlig forhandling, vil
trolig transaksjonskostnader bli mye lavere enn i det første alternativet, selv om det
sannsynligvis vil være en nokså stor oppstartskostnad for å få systemet i gang. I
tillegg kan dette systemet muligens føre til et budsjettmessig mer kostnadseffektivt
virkemiddel.

Kostnadseffektivitet Middels
Budsjettmessig kostnadseffektivitet Middels – Høy
Transaksjonskostnader Lav – middels

Annen våtmark
Incentivordningene for restaurering av annen våtmark enn myr, vil få en noe annen
tilnærming enn for myrrestaurering. Det forventes her langt dyrere, og dermed færre
restaureringstiltak, og mange restaureringsobjekter er allerede kjent og beskrevet.
Det vil derfor ikke gjøres en GIS-analyse som identifiserer arealer av interesse, slik
det er gjort for myr.

Det kan være snakk om ulike typer restaureringstiltak (for eksempel mudring, heving
av vannspeil eller re-meandrering), og hvilke virkemidler som vil være best egnet, vil
måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle. Likevel kan vi her trekke opp noen viktige
momenter som bør inngå i den endelig virkemiddelvurderingen.

Sannsynligvis vil flere av restaureringsprosjektene være tilknyttet elveleier. Her er
det spesielt viktig å restaurere store og sammenhengende arealer for å sikre bidrag
til flomdemping og forbedring i økologisk tilstand. Dette betyr at det for restaurering
av slik våtmark blir mer aktuelt med en løsning hvor
Fylkesmannen/miljømyndighetene kontakter og forhandler med de aktuelle
grunneierne. Forhandling med grunneier kan føre til høyere transaksjonskostnader og
lengre behandlingstid, men det er såpass viktig å sikre sammenhengende arealer, at
man bør godta disse kostnadene. Dette er noe annerledes enn for myrrestaurering,
der det foreslåes at grunneier tar initiativ til å bli med i programmet og tilby areal.

Et annet viktig moment er erstatningsverdier. Siden tiltak ikke skal være i strid med
jord- og skogbruksinteresser og i samsvar med grunneiers ønske, vurderes
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erstatningsutbetaling for arealer til våtmarksrestaurering å bli forholdsvis dyre der 

jorda er drivbar. Er grunneier imidlertid positiv til for eksempel re-meandrering av en 

elvestrekning, og det gis dispensasjon fra jordlova til å restaurere, kan en likevel se 

for seg en vinn-vinn-situasjon der restaurering også vil kunne bidra til å nå noen av 

miljømålene landbruket har, og det vil være forholdsvis små arealer dyrka jord som 

går tapt. Grunneier kan imidlertid få noe ulempe knyttet til ny arrondering. 

 

Siden det diskuteres å restaurere våtmark på ulike typer areal, kan det være aktuelt 

med ulike virkemiddeltilnærminger avhengig av prosjektets størrelse og ulempe for 

grunneier. Hvis det for eksempel er snakk om et stort prosjekt med re-meandrering 

av en elvestrekning, så er tiltakene irreversible i en slik grad at for eksempel 

erstatning med evig båndlegging av areal kan være mest relevant. Hvis 

restaureringen bare har en begrenset ulempe, så kan båndlegging med en begrenset 

kontraktsperiode være et alternativ. Et annet eksempel kan være restaurering av et 

elveleie som kun medfører at grunneier må godta en sporadisk oversvømmelse av 

jordbruksareal. Her kunne en type kompensasjonsordning være mest relevant, men 

kanskje er det i noen tilfeller også tilstrekkelig at staten bekoster restaureringen. 

 

 

5.4  Prosjektets anbefaling av virkemidler 
Begge virkemidlene som er vurdert for restaurering av myrarealer på privat grunn, 

har sine fordeler og ulemper, men direktoratene har, på bakgrunn av 

kostnadsanalysen over, landet på at bruk av ‘Båndlegging av areal med faste 

tilskuddssatser’ bør være hovedvirkemiddel i dette prosjektet. Det åpnes imidlertid 

for at spesielt viktige restaureringsobjekter på privat grunn, som forvaltningen ser 

stor verdi av å innlemme i prosjektet, kan erstattes ved bruk av virkemiddelet 

‘Båndlegging av areal med forhandling’. Det vil bli svært viktig å formulere god 

informasjon om ordningen, samt å distribuere informasjonen i riktige kanaler slik at 

den når fram til rette mottakere. Tall hentet fra evalueringen av frivillig vern av 

skog, viser at omtrent halvparten av skogeierne med større areal produktiv skog enn 

250 daa, ikke kjenner til ordningen frivillig vern (Skjeggedal 2010). Dette kan ha 

endret seg siden 2010, men viser like fullt viktigheten av at ordninger blir 

kommunisert ut på en god måte til riktige målgrupper. 

Direktoratene foreslår å utrede aktuelle virkemidler for restaurering av myr og annen 

våtmark på privat grunn, herunder bruk av eksisterende virkemidler. Utarbeidelse av 

tilskuddssatser, mal for kontrakt og saksgang for innmelding av private arealer vil bli 

utarbeidet av direktoratene (se vedlegg 1 Grov framdriftsplan). 

 

5.5  Sikring av restaurert areal på privat grunn 

Ved ønske om omdisponering av myr- og våtmarksarealer, er det en rekke lover og 

regler som gjelder. Eksempelvis skal det etter gjeldende lovverk sendes søknad til 

kommunen ved ønske om nydyrking (forskrift om nydyrking § 4, 5 og 10), og ifølge § 
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5 i forskrift om bærekraftig skogbruk, er nygrøfting av myr og sumpskog med sikte
på skogproduksjon forbudt. Restaurert våtmark på privat grunn kan ivaretas ved
hjelp av gjeldende lover og forskrifter, men det gir ingen garanti for at arealet er
varig beskyttet fra omdisponering. Det vil derfor kunne være ønskelig med kontrakter
med lang tidshorisont for å sikre arealene mot nye inngrep etter restaurering.
Direktoratene mener at tinglysning av heftelse også vil kunne bli aktuelt å vurdere og
som dermed bør utredes.

Det må i hvert tilfelle vurderes hvorvidt det skal stilles formelle krav til forvaltningen
av de restaurerte arealene på privat grunn etter at tiltakene er gjennomført.

Muligheten for tinglysing av heftelser vil bli utredet, og det vil i den forbindelse
gjøres en gjennomgang og gis en inngående beskrivelse av aktuelt lovverk knyttet til
blant annet omdisponering av areal. Det vil da bli gjort en vurdering og gitt en
anbefaling på hvorvidt direktoratene finner at gjeldende lovverk er tilstrekkelig for
ivaretakelse av restaurert myrareal.

6. Implementering av planen

6.1 Implementering
Myr

Det skisseres her en implementering av planen for myrrestaurering i tre faser:
- Fase 1 : Restaurering av allerede kjente/innmeldte arealer
- Fase 2: Oppstart i én til to regioner
- Fase 3: Utvidelse til flere regioner/fylker

Fase én er startfasen, der kjente lokaliteter som egner seg for restaurering blir
vurdert, og prioriterte tiltak blir gjennomført. Dette vil i vesentlig grad dreie seg om
myrarealer i verneområder og har oppstart i 201 6. I fase to velges det ut én til to
regioner på bakgrunn av GIS-analyser og prioriteringer i arbeidsgruppa.
Utvelgelsesprosess starter i 201 7, og gjennomføring av restaureringsprosjekter skjer
etter fastsatte retningslinjer. I denne fasen restaureres i hovedsak myr i
verneområder, men også myrarealer på offentlig og privat grunn utenfor
verneområdene, kan være aktuelle. I fase tre utvides prosjektet til flere
regioner/fylker, og det er sannsynlig at denne fasen starter i 201 8/1 9, alt avhengig
av omfanget av restaureringsarealer i fase to, samt budsjettsituasjonen. Fra og med
201 8/1 9 vil også restaureringsareal på privat grunn kunne vurderes systematisk.

De tre fasene i implementeringen kan ikke ses på som ‘lukkede faser’, men mer som
steg i implementeringen av planen, der innholdet i fasene vil flyte noe over i
hverandre. Dette henger blant annet sammen med at det vil ta tid å få oversikt over
omfanget av mulige restaureringsarealer og at det ligger en viss usikkerhet forbundet
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med gjennomføringen av tiltak, være seg alt fra tilgang på entreprenører til dårlig 

vær. 

 

Det vil ta tid å utarbeide en fullstendig incentivordning for prosjektet. Selv om 

arbeidet med ordningen vil starte allerede i 2017, vil den sannsynligvis ikke være klar 

for å bli tatt i bruk før i 2018/19. Restaureringstiltakene skal være kostnadseffektive, 

og denne føringen må til enhver tid ses i sammenheng med måloppnåelsen for de tre 

delmålene. En incentivordning vil først være aktuell dersom en må restaurere 

områder på privat grunn for å oppnå de ønskede resultater for prosjektet. Den årlige 

evalueringen vil vise om prosjektet må restaurere areal utenfor vernegrensene for å 

oppnå målsettingene, slik at prosjekter på privat grunn prioriteres for restaurering 

dersom de har høyere kostnadseffektivitet. 

 

Skalerbar plan 

Budsjettsituasjonen mellom år kan endre seg, og det er derfor viktig at planen er 

skalerbar. Direktoratene har lagt et løp for hvordan omfanget av myrrestaureringen 

kan tilpasses den gjeldende budsjettsituasjon.  

 

I fase én vil det foretas en prioritering av de kjente myrarealene, og hvor langt en 

kommer på prioriteringslisten, avhenger av budsjettet. Direktoratene vil etterstrebe 

måloppnåelse på både reduserte klimagassutslipp og bedring i økologisk tilstand 

innen hvert budsjettår. Målet for flomdemping vil primært bli ivaretatt gjennom 

restaurering av annen våtmark enn myr. Kjente myrarealer som ikke blir restaurert i 

første fase, kan bli realisert på et senere tidspunkt, om arealene oppfyller kriteriene 

og budsjettet tillater det. 

  

Om det pekes ut én eller to regioner i fase to, avhenger av kapasitet og 

budsjettsituasjon. Det vil også bli gjort prioritering av tiltak innenfor regioner, slik at 

omfanget kan tilpasses budsjettet.  

 

Omfanget av en utvidelse til flere regioner/fylker i implementeringen av tredje fase, 

må tilpasses budsjettsituasjonen. Hvorvidt restaurering skal kunne skje på privat 

grunn, i de tilfellene der incentiver er nødvendig, forutsetter tilstrekkelig budsjett. 

Direktoratene ser det som nødvendig at midler som tildeles innenfor hvert budsjettår 

er overførbare til neste år. Gjennomføring av denne typen prosjekter er uforutsigbar 

av flere årsaker; usikkerhet med tanke på tid til forankring lokalt, kompleksitet i 

prosjekteringsfasen, tilgang på entreprenører og at gjennomføring av tiltak ofte er 

vær- og føreavhengig. En fleksibilitet i pengedisponeringen vil dermed sikre bedre 

planlegging/gjennomføring og nødvendig tid til å oppfylle det grunnleggende 

prinsippet om frivillighet. 

 

Fase 1 - restaurering av allerede kjente arealer 

Første fase i planen (2016) omfatter restaurering av myrområder der det foreligger 

god kunnskap om både naturverdier og behov for restaurering. De aller fleste av disse 

ligger i verneområder, og kan dermed restaureres tilbake til den tilstand som var ved 

oppstart av verneplanprosessen. Det er også åpnet for restaurering tilbake til enda 

tidligere tilstand, der dette er i tråd med verneformålet. Det er imidlertid alltid 
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ønskelig å involvere grunneierne og gi disse mulighet til å gjennomføre tiltaket 

dersom de ønsker det og innehar tilstrekkelig kompetanse.  

 

Direktoratene har en liste med potensielle restaureringsobjekter. Noen av disse 

myrarealene er å finne i notatet ‘Kostnadseffektiv restaurering av myr – en 

vurdering av mulige lokaliteter’, som var svar på oppdrag fra KLD i 2015. 30-40 

restaureringsobjekter i verneområder ble i tillegg meldt inn av forvaltningsmyndighet 

for verneområder til Miljødirektoratet i 2016. Det forventes innmelding av ytterligere 

arealer for restaurering i 2017. 

  

Arbeidsgruppa for prosjektet står for prioritering av tiltak, mens 

forvaltningsmyndigheten for verneområdene er ansvarlig for at tiltakene 

gjennomføres, på linje med ordinære forvaltningstiltak. Forvaltningsmyndighet er 

også ansvarlig for overvåking, samt oppfølging av restaurerings- og bevaringsmål. SNO 

sin rolle vil hovedsakelig være planlegging av tiltak i samarbeid med Fylkesmannen, 

samt oppfølging av arbeidet i felt. 

  

Enkelte entreprenører har gjennom de restaureringstiltakene som er gjennomført de 

siste årene, opparbeidet seg verdifull kompetanse. Det gjelder både kompetanse på 

egnet maskinelt utstyr, samt kompetanse om metodikk for restaureringsarbeidet i 

myr og annen våtmark. Det kan være mye å hente på å gjenbruke både maskinelt 

utstyr og entreprenører som viser seg egnet til slikt arbeid, noe som kan være både 

tids- og arbeidsbesparende for prosjektene. Sverige og Finland har lang erfaring med 

restaureringsarbeid og vil være aktuelle land å innhente praktiske erfaringer fra. 

 

Fase 2 - oppstart i enkelte regioner 

Direktoratene vil basert på analysen av aktuelle restaureringsobjekter, velge ut 

nasjonalt prioriterte regioner. (se mer om dette under kapittel 2 om Kartlag – grøftet 

myr i lavlandet). Utvelgelsen skal gjennomføres med utgangspunkt i tilgangen på 

areal som oppfyller kriteriene, i tillegg til en vurdering av forutsetningene for 

gjennomføring. I denne fasen vil det bli gjennomført tiltak i verneområder, men også 

arealer på offentlig og privat grunn utenfor verneområdene kan vurderes og 

gjennomføres i 2017. 

 

Frem til i dag har restaurering av våtmark i Norge først og fremst blitt gjennomført i 

verneområder. Dette sikrer en raskere og enklere prosess, og i tillegg er arealene i 

større grad sikret etter at tiltakene er utført. Statskog er en stor grunneier, men også 

kommunal grunn eller andre arealer eid av det offentlige, og som ikke er vernet, vil 

kunne bli aktuelle framover. Bruken av offentlige arealer til dette formålet vil ofte 

være mindre konfliktfylt enn bruk av privat grunn, og erfaring fra andre land viser 

viktigheten av å bruke tid på forankring spesielt hos private 

grunneiere/rettighetshavere. Enkelte ganger kan et område omfattes av flere 

interesser, og i slike tilfeller må man gå bredere ut med forankringen i 

planprosessen. Ved prioritering av områder med offentlig eierskap, vil behovet for 

incentivordninger være begrenset. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være andre 

rettighetshavere med interesser i områdene, og mulige konsekvenser for slike 

rettigheter må diskuteres i hvert enkelt tilfelle. 
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Fase 3 - utvidelse til flere regioner/fylker
I fase tre utvides prosjektet til flere regioner eller enkeltfylker. Direktoratene mener
at incentivordningen for restaurering bør være på plass før en starter arbeidet med å
finne myrarealer på privat grunn (se kapittel ‘Mulige virkemidler – restaurering på
privat grunn), og denne jobben kan derfor tidligst starte i 201 8. Evaluering av
måloppnåelse, samt budsjettsituasjonen vil ha innvirkning på eventuell utvidelse til
flere regioner/fylker, og også på hvorvidt restaurering på privat grunn skal
gjennomføres.

Restaurering av myr på privat grunn krever en mer omfattende organisering enn
restaurering i verneområder og er trolig også mer ressurskrevende enn restaurering
på offentlig eide arealer.

En viktig forutsetning for utvidelse til flere regioner/fylker er tilstrekkelig kapasitet
hos Fylkesmenn, SNO lokalt og andre viktige aktører i planlegging og gjennomføring
av tiltak.

Annen våtmark
Som for restaurering av myr, vil allerede kjente restaureringsarealer bli vurdert i
startfasen. Dette vil i all hovedsak dreie seg om våtmarksarealer i verneområder og
ha oppstart i 201 6. Med oppstart mener vi her igangsetting av forprosjekter, og to
slike forprosjekter ble igangsatt i 201 6.

Det legges ikke opp til en implementering i tre faser, slik som for myrrestaurering. I
og med at det her er snakk om færre og dyrere prosjekter, må det fortløpende
vurderes hvilke prosjekter som kan igangsettes og hvilke som skal prioriteres for
forprosjekt, alt tilpasset ressurs- og budsjettsituasjonen. I oppstartsfasen vil en
naturlig nok ikke ha så mange forprosjekter å prioritere mellom, men arbeidsgruppa
anbefaler likevel oppstart av prosjekter der det virker fornuftig ut ifra resultater fra
forprosjektene.

Skalerbar plan
Det foreligger flere lister/planer for restaurering av våtmark i Norge. Arbeidsgruppa
er kjent med en oversikt over 1 0 prioriterte restaureringsprosjekter utarbeidet av
Miljødirektoratet i 201 2. I tillegg finnes oversikt over restaureringsprosjekter på
Vann-nett (tiltaksplanene til de ulike vannområdene). NVE opererer med årlige
'handlingsplaner', og vurderer kost/- nytte med tanke på miljø- og flomsikringstiltak
ut ifra disse. Direktoratene ønsker samarbeid med NVE om restaurering av våtmark
inkludert i deres handlingsplaner. I tillegg til dette, har Miljødirektoratet fått innspill
på aktuelle restaureringsarealer fra forvaltningsmyndighet for verneområder i
enkelte fylker. Arbeidsgruppa har grunn til å tro at det etter hvert vil komme flere
liknende innspill fra flere fylkesmenn, eventuelt fra kommuner med delegert
forvaltningsmyndighet og/eller fra verneområdestyrer.
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Det legges opp til at alle større restaureringstiltak som omfattes av denne planen
skal gjennomgå et forprosjekt, som blant annet inkluderer kartlegging av
naturverdier (om dette ikke allerede er gjennomført), hydrologiske undersøkelser,
hvilke delmål restaureringen kan tenkes å gi uttelling på, opplegg for overvåking,
kostnadseffektivitet, logistiske forhold og prisanslag.

Ut ifra resultatene fra forprosjektene (antatt måloppnåelse, pris m.m.), vil
direktoratene kunne ta stilling til hvilke restaureringsprosjekter som bør prioriteres.
De største prosjektene vurderes til å være flerårige, mens budsjettene er årlige. For
de mest kostnadskrevende tiltakene, bør forprosjektet gi en trinnvis plan for
gjennomføring, der prosjektet kan avsluttes etter hvert enkelt trinn, alt avhengig av
budsjettet. På denne måten får direktoratene god kontroll over prosjektene og kan
skalere opp eller ned igangsetting av tiltak/trinn i tråd med budsjettsituasjonen.

6.2 Organisering
Flere offentlige myndigheter kan ha interesser i restaureringstiltak, og flere lovverk
kan bli berørt. NVE som vassdragsmyndighet er spesielt relevant. Også Statens
Vegvesen, Riksantikvaren og Statskog kan være sentrale samarbeidspartnere, men
dette vil være prosjektavhengig.

Forslag til organisering i driftsfase
Direktoratene ser for seg følgende grupper og involverte i driftsfasen:

Styringsgruppe/prosjektansvarlige
Består av avdelingsdirektører i Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. Setter
rammer for prosjektet, tar overordnede avgjørelser.

Arbeidsgruppe/sentral prosjektledelse
Fagpersoner fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. Arbeidsgruppen
prioriterer blant annet hvilke arealer som bør utredes for restaurering (forprosjekt)
og hvilke som skal gjennomføres for å oppnå målsettingen om tilpasning til
klimaendringer, bedring av økologisk tilstand og reduksjon i klimagassutslipp.

Arbeidsgruppa er den sentrale ledelsen av prosjektet, med prosjektleder i
Miljødirektoratet.

Sentral rådgivende gruppe
Bestående av NVE, Statsskog og grunneierorganisasjoner. Bistår arbeidsgruppa (og
Fylkesmannen) ved behov, blant annet med prioritering av restaureringsobjekter.
Gruppa involveres/oppdateres regelmessig i gjennomføringsfasen.
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Fylkesmannen/regional prosjektledelse 
Ansvarlig myndighet for gjennomføringen av prosjektene. Miljøvern- og 

landbruksavdelingen, og eventuelt andre relevante avdelinger, er faglig ansvarlige. 

Beredskapsavdelingen kan også være aktuell grunnet deres ansvar for klimatilpasning 

og flomproblematikk. Prosjektlederen er ansatt hos Fylkesmannen og leder arbeidet 

med gjennomføring av prosjekter i fylket. De er da på vegne av staten og etter de 

rammer og kriterier som er gitt, ansvarlig for godt forankrede prosesser hvor 

involvering fra grunneiere, organisasjoner, kommuner og andre offentlige etater 

vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra vernestatus, grunneierforhold, berørte parter, 

osv. Det er viktig at prosjektledelsen får mulighet for å tilegne seg kunnskap og dra 

nytte av de faglige erfaringer og nettverket som finnes på feltet, spesielt i Norge. De 

vil i tillegg være ansvarlige for bruk av eventuelle incentiver og prosesser knyttet til 

dette. 

 

I enkelte tilfeller kan prosjektledelsen legges til andre enn Fylkesmannen. Dette kan 

være prosjekter som allerede har etablert prosjektledelse og som mottar økonomisk 

bidrag og/eller kompetanse fra dette prosjektet.  

 

Regional ressursgruppe 

Det opprettes en regional ressursgruppe bestående av relevante samarbeidspartnere 

som NVE (aktuelt regionskontor), SNO, Vannregionmyndighet, Statskog og 

grunneierorganisasjoner.  

 

NVE og SNO  

NVE, SNO og eventuelt andre kompetente aktører vil kunne bistå 

Fylkesmannen/regional prosjektledelse i å vurdere lokaliteter i felt og de metoder 

som bør brukes ved gjennomføring av tiltakene. Nasjonale eller internasjonale 

eksperter kan også være aktuelle her, spesielt med tanke på de store og komplekse 

prosjektene. NVE og/eller SNO vil kunne bistå i administrasjonen av det feltmessige 

arbeidet og vil der det ligger til rette for det kunne stå som ansvarlig for 

gjennomføring av tiltaket. I tillegg vil SNO ha hovedansvaret for den ekstensive 

overvåkingen (på bestilling fra fylkesmannen). 

Grunneierne/grunneierorganisasjoner 
Grunneiere kan forespørres eller tilbyr selv arealer som kan være aktuelle for 

restaurering, på bakgrunn av den informasjon om ønskede arealer og kriteriesett som 

er utarbeidet av direktoratene.  

 

 

Kommunen 

Kommunen er vedtaksmyndighet i arealforvaltningen og skal holdes orientert om 

framdriften i restaureringsprosjekter. Om kommunen har delegert 

forvaltningsmyndighet for verneområder eller om en kommune gjennom 

fylkesmannen foreslår aktuelle restaureringsarealer, bør kommunen bidra inn i 

prosjektledelsen. 
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7. Framdrift, evaluering og 

rapportering 

7.1 Framdrift 

Framdriften i prosjektet vil ivaretas ved at det utarbeides årlige milepælsplaner, 

samt mer detaljerte arbeidsplaner. Grov framdriftsplan for hele prosjektperioden er 

vedlagt (vedlegg 1). Det forventes at planene må justeres noe underveis, og særlig i 

kjølvannet av de årlige evalueringene (se under). 

 

7.2 Evaluering 

Prosjektet vil gjennomføre én evaluering i etterkant av hvert budsjettår i 

prosjektperioden, typisk i januar/februar. Blant annet vil det da gjøres opp status for 

hvilke typer arealer som er restaurert med tanke på delmålene. I tillegg vil for 

eksempel metodevalg, kompetanseheving og organisering av prosjektet i driftsfase, 

evalueres. 

 

Med en årlig evaluering vil direktoratene ha mulighet til å justere prosjektplanen ut 

ifra de funn og erfaringer som blir gjort. 

 

7.3 Rapportering 

Årlig rapportering inkluderes i direktoratenes generelle rutiner for rapportering til 

departementene. 

 

Direktoratene vil årlig kunne rapportere på hvor mange prosjekter som er igangsatt 

og gjennomført, samt budsjett for hvert av prosjektene. For myrprosjekter vil det 

etter oppstartsåret 2016 kunne rapporteres på antall meter grøft tettet, samt 

forventet måloppnåelse for de tre delmålene, basert på utvalgskriteriene (lav, 

middels eller høy måloppnåelse). Det er et mål å rapportere på areal restaurert 

våtmark for samtlige prosjekter, men slik rapportering vil kreve metodeutvikling 

underveis. 

 

Ved prosjektets slutt vil direktoratene etterstrebe rapportering på de ulike 

delmålene. Det knytter seg imidlertid utfordringer til rapporteringen, og 

direktoratene ser at det er begrenset mulighet for å rapportere på delmål. Det vil 

ikke være mulig å overvåke hvert restaureringsprosjekt for alle delmål, og det må 

derfor formuleres mål som kan indikere hvorvidt selve restaureringen har vært 

vellykket (restaureringsmål). For noen prosjekter vil det imidlertid bli mulighet for 
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en mer inngående tiltaksovervåking, og direktoratene vil på sikt kunne rapportere på 

om tiltaket har gitt ønsket effekt med tanke på ett eller flere av delmålene. 

 

Under beskrives hva direktoratene ser som mulig å rapportere på. 

 

Klimagassutslipp 

For å rapportere og evaluere måloppnåelse innen delmålet om reduserte 

klimagassutslipp, kan det benyttes beregningsmetoder for endring i karbon og 

metanutslipp ved restaurering av våtmark slik det er beskrevet i retningslinjene til 

IPCC (IPCC, 2006; IPCC, 2014), for de tiltakene hvor vi har tilstrekkelig informasjon. 

Disse beregningsmetodene tar utgangspunkt i klimagassutslipp før og etter 

restaurering, basert på studier fra ulike breddegrader og med forskjellig klima. For å 

benytte denne metoden for å beregne klimagassreduksjon trengs det informasjon om 

hvor stort areal som er restaurert. Det vil derfor være behov for å estimere hvor 

stort areal de tettede grøftene ved restaurering har påvirket.  

 

Det vil være usikkerhet knyttet til disse metodene, spesielt ved beregning av samlet 

nettoeffekt for de ulike klimagassene, og hvorvidt de er representative for norske 

forhold. Disse metodene vil allikevel kunne gi en indikasjon på hvorvidt 

restaureringen er antatt å ha positiv effekt. Ved mistanke om økte klimagassutslipp, 

skal dette også rapporteres. 

 

Klimatilpasning  

I denne planen er flomdemping den faktoren som er i hovedfokus når det gjelder 

målsettingen om klimatilpasning, og tiltaksovervåkingen vil primært bli knyttet til 

hydrologiske forhold som vannstand/vannføring ved inn- og utløp, samt registreringer 

av grunnvannstand og nedbør.  

 

Rapporteringen vil være tiltaksavhengig, men vil basere seg på en analyse av 

overvåkingsparameterene. Prosjektet regner med at videre samarbeid med blant 

annet NVE vil gi mer kunnskap om best mulig rapportering for dette delmålet. 

  

 

Økologisk tilstand 

Oppfølging av bevaringsmål i NatStat vil kunne si noe om utviklingen i for eksempel 

artssammensetning etter restaurering. Rapportering på dette er mulig, men 

reetablering av vegetasjon tar tid, og rapportering vil trolig ikke være aktuelt de 

første årene etter tiltak. 

 

Restaurering av annen våtmark enn myr, kan være store og kostbare prosjekter, og 

arbeidsgruppa mener at det i forprosjektene for disse må skisseres et opplegg for 

egnet tiltaksovervåking. Det vil ut ifra dette kunne rapporteres på utvalgte 

parametere for økologisk tilstand. 

 

I de tilfellene der det er relevant å overvåke vannkvaliteten, vil dette gjøres ved 

hjelp av etablerte metoder knyttet til vannforskriften.  
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7.4 Innsynsløsning 

For arealer utenfor verneområder som blir restaurert, vil det bli viktig å gjøre 

oppdatert kunnskap om restaurerte arealer tilgjengelig for de som forvalter 

arealene. Spesielt viktig vil det være for kommunene å ha denne kunnskapen 

tilgjengelig i sin arealforvaltning. 

 

I dag er det flere kilder til arealkunnskap, bla. Naturbase. Én måte å formidle 

kunnskapen på, vil kunne være å etablere et eget kartlag i denne basen som viser 

hvilke områder som er blitt restaurert. Direktoratene foreslår at et slikt kartlag blir 

utarbeidet, og at Fylkesmannen får ansvaret for å legge inn informasjon for 

restaurert areal både innenfor og utenfor verneområder. 

 

8. Informasjon 

En tidlig og god forankring hos Fylkesmenn, kommuner, NVE, Vannregionmyndigheten 

og relevante grunneier-/primærorganisasjoner er svært viktig for å få til en vellykket 

gjennomføring av prosjektet. 

 

Informasjon om prosjektets formål og framdrift bør ut så snart planen er godkjent av 

KLD og LMD. Eksempelvis kan Miljødirektoratets nettkanaler «miljokommune.no» og 

«klimatilpasning.no» benyttes for å nå ut til kommunene med informasjon. Videre 

bør aktuelt regionalt nivå informeres om planen gjennom styringsdokumenter og 

andre kanaler mellom direktoratene og Fylkesmennene, samt via FM-nett. 

Fylkesmennene bør informere relevante frivillige foreninger, som oppfordres til å ta 

med informasjon videre til sine medlemmer.  
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Vedlegg 1- Grov framdriftsplan   

 

Grov framdriftsplan – restaurering av våtmark 2016-2020 

Når Beskrivelse 

Januar 

2017 

Evaluering 

Januar 

2017 

Forvaltningsmyndighet for verneområder melder inn ytterligere forslag til 

restaureringsprosjekter 

Jan/feb 

2017 

Møtepunkt med NVE angående prosjektsamarbeid 

2017 Restaurering i verneområder, eventuelt på offentlig grunn og/eller på privat grunn 

uten bruk av incentiver 

Andre 

halvdel 

2017 

Utvikle innsynsløsning for restaurert våtmark, som verktøy i arealforvaltningen 

(inklusive myr) 

Andre 

halvdel 

2017 

Oppstart utredning av en incentivordning, inklusive arbeid med ‘grunnsats 

myr/våtmark’, kontraktmaler og tinglysning av heftelser (vurdere) 

Jan/feb 

2018 

Evaluering 

2018 Restaurering i verneområder, eventuelt på offentlig grunn og/eller på privat grunn 

uten bruk av incentiver  

2018/19 Oppstart restaurering av våtmark på privat grunn, som krever incentiver (om 

evalueringen tilsier at dette er fornuftig mtp kostnadseffektivitet/måloppnåelse) 

Jan/feb 

2019 

Evaluering 

2019 Fortsatt restaurering i verneområder, på offentlig og privat grunn 

Jan/feb 

2020 

Evaluering 

2020 Sluttføring av restaureringstiltak. Sluttevaluering og sluttrapportering 
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Vedlegg 2 – Noen aktuelle pågående 

og avsluttede prosjekter 

 

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak  

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har iverksatt en treårig pilotfase for 

planting av skog på nye arealer (åpne og i tidlig gjengroing), i henhold til 

miljøkriterier fra rapport M26-2013 og Prop. 1 S (2014-2015). Hensikten med tiltaket 

er å øke karbonopptaket i skog, og formålet med pilotfasen er å høste erfaringer med 

blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før oppskalering og utvidet 

implementering av tiltaket. Organisering av tiltaket forutsetter et samarbeid i 

Fylkesmannens landbruks- og miljøvernavdeling, og prioriterte kommuner. Tilskuddet 

dekker grunneiers utgifter ved etablering av skog, i inntil en femårsperiode etter 

inngåelse av avtale med kommunen. Pilotfasen avsluttes med en evaluering i 2018, 

samt utarbeidelse av en veileder for utvidet implementering av tiltaket. 

Organisering, samt tilskuddsordning og kontakt med grunneier i tiltakets pilotfase vil 

ha overføringsverdi til dette prosjektet ved utvikling av en eventuell incentivordning. 

 

Myrrestaurering pilot, oppstart 2015 (tiltak og overvåking)  

Det er iverksatt et prosjekt for å høste erfaringer med restaureringstiltak i 

(hovedsakelig) vernede myrområder. Prosjektet berører 12 myrområder og 

restaureringen skal være klimatiltak samtidig som de gir bedring i økologisk status. 

Prosjektet omfatter tre store overvåkingsoppdrag innen hydrologi og 

landskapsendringer/økologi, samt ni mindre prosjekter, der sju av dem ble 

gjennomført i 2015; de to siste i 2016. Prosjektet ble styrt av Miljødirektoratet frem 

til implementeringsfasen, men med medvirkning fra lokalt SNO og 

forvaltningsmyndighetene. Sistnevnte hadde ansvar for involvering av grunneierne. 

Prosjektene er overtatt av forvaltningsmyndighetene som berører både 

Fylkesmannens miljøvernavdelinger og kommuner. Rammen var i 2015 3 MNOK. 

Samme beløp ble tildelt for 2016, men piloten er inkludert i dette prosjektet og 

midlene overført til ‘restaurerings-posten’ (1420.38). 

 

Klimagassutslipp fra landbruket 

Landbruksdirektoratet har bidratt til flere undersøkelser som har vurdert 

klimagassutslipp fra jordbruket og tiltak mot dette, bl.a. «Klimagasser fra 

landbruket. Utslippsreduksjoner, forslag til mål, tiltak og virkemidler» (Briseid m.fl. 

2008), «Restaurering av myr på Smøla – Klimagassutslipp fra myr ute av drift» 

(Grønlund og Weldon, 2013), «Klimagasser fra jordbruket. Kunnskapsstatus om 

utslippskilder og tiltak for å redusere utslippene» (Grønlund og Harstad, 2014).  

 

Utslippsreduksjonen av full stans i nydyrking av myr blir beregnet til 200 000 – 

440 000 tonn CO2-ekvivalenter over de første 20 - 40 årene. Til tross for at 

alternativet til myr som dyrkningsjord er skog, blir det omtalt som trolig det mest 

kostnadseffektive klimatiltaket i landbruket. 
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Forslag til nasjonal plan for restaurering av våtmark 

Planen fra 2012 fokuserte bl.a. på bedring av økologisk status og områdets grad av 

truethet. En bred forankringsprosess lå til grunn for planforslaget, og man kom fram 

til 12 store, omforente prosjekter. Planforslaget har ikke fått øremerkede midler 

over Statsbudsjettet, men Miljødirektoratet har likevel jobbet med å realisere 

prosjekter i planen. Flere av prosjektene i planforslaget vil kunne bidra til å oppfylle 

regjeringens mål om tilpasning til klimaendringene og bedring av økologisk tilstand. 

Enkelte av disse vil derfor kunne føres videre i denne planen eller i planen for 

restaurering av ‘annen våtmark’, dersom de oppfyller kriteriene.  

  

Nordisk samarbeidsprosjekt  

Formålet med prosjektet er erfaringsutveksling mellom landene og vise gode 

eksempler på restaurering og prioriteringer gjort i landskapssammenheng. Dette kan 

gjelde mange ulike arter og økosystemer. I tillegg ønsker man å utvikle mulig 

arbeidsmåter om hvordan man kan prioritere ulike restaureringsprosjekter i forhold 

til hverandre. Her skal man også vurdere hvordan man kan arbeide for grønn 

infrastruktur og tiltaksbehov for arter og naturtyper i et fragmentert landskap. Det 

skal også vurdere prioriteringer som gjøres i terrestre systemer kontra limninske 

miljøer. Prosjektet tar utgangspunkt i CBDs Aichimål, og skal bidra til å forenkle 

landenes implementering av CBDs strategiske plan 2010-2020 

 

Restaureringsprosjekter i Europa 

I en rekke land i Europa er store arealer blitt drenerte for bruk til landbruksarealer, 

utbygging/infrastruktur, torvtekt eller til andre formål. Dette har medført økt behov 

for restaurering av natur, med særlig fokus på restaurering av myr gjennom bla. EUs 

LIFE program. Mye av motivasjonen for restaureringen har vært begrunnet i at 

myrene er viktige karbonlagre, men også at disse er viktige i 

klimatilpasningssammenheng og de økosystemtjenestene intakte våtmarker kan tilby. 

Tiltakene er oftest tetting av eksiterende grøftesystemer for å stoppe 

karbonlekkasje, men det gjøres også tiltak for klimatilpasning og for bedring av 

økologisk tilstand.  

 

Eksempler: 

 Finland har mer enn 25 års erfaring med våtmarksrestaurering, dvs. 

restaurering av myr hovedsakelig i vernede områder. Finland har i dag ca. 8,7 

mill Ha med myr, hvorav ca. halvparten er drenert. De har nå restaurert 

omtrent 20 000 ha myr i vernede områder, men antar at det gjenstår ca. 

18 000 ha. Den omfattende restaureringen har hatt ca. 50 % finansiering fra 

EUs program «Life», resten er nasjonale midler.  

 Sverige har også gjennomført flere våtmarksrestaureringer, og mange 

prosjekter er finansiert gjennom EUs Life program, i tillegg til nasjonale 

bevilgninger. EU-prosjektet tok sikte på å restaurere nesten 4000 ha våtmark; 

ikke bare restaurering av ulike myrtyper, men også rydding av gjenvokste 

våtmarker og slåtteenger. 

 Skottland har ca. 20 % av landarealet dekket av myr (ca. 2 mill ha), og det er 

estimert at over 80 % av myrene i Skottland er ødelagt. Myrrestaurering er en 

av hovedtiltakene i Skottland for å imøtekomme EUs mål om 15 % restaurert 

natur. 
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Restaureringsprosjekter i Norge 

Miljødirektoratet har hatt fokus på verneområder i sine restaureringsprosjekter. I 

2015 ble det satt i gang 12 restaureringsprosjekter innen myrer (hovedsakelig 

verneområder, omtalt tidligere). Foruten disse, finnes også enkelte andre eksempler 

på nasjonale restaureringstiltak innen våtmarksystemer, alle finansiert av midler til 

tiltak i verneområder:  

 

 Oppsjømyrene (Abbortjern) naturreservat (NR): Fokus på bevaring av den 

stekt truete orkideen myrflangre.  

 Gule-/Stavikmyrene NR: Fokus på fjerning av lebelter av sitkagran og 

uttørking.  

 Gammelelva NR: Fokus på å bevare en kroksjø og spesiell flora/fauna. 

 Gjellebekkmyrene NR: Tetting av grøfter, fokus på myrflangre.  

 Skottvatnet NR: Fokus på bevaring av kulturlandskapssjø og fugleliv. 

 Herdla NR: Fokus på fugleliv. 

 Rimbareidtjønna NR: Bevaring av kulturlandskapssjø og fugleliv. 

 Hæra NR: Bevaring av kulturlandskapssjø (betydelig samarbeidsprosjekt med 

grunneierne og landbruksmyndighetene lokalt). 

 Slevdalsvann NR: Fokus på kulturlandskapssjø og fugleliv. 

Kulturlandskapssjøen var førsteprioritet i Forslag til nasjonal plan for 

restaurering av våtmark, og har vært et kostbart prosjekt i norsk målestokk 

(3,3 MNOK). Tiltaket anses imidlertid som vellykket, gjennom å bremse akutt 

gjengroing og gi økt interesse for bevaring av våtmarka for befolkningen. 

Rinnleiret NR (andre prioritet i planforslaget fra 2012): Fokus på 

remeandrering av elv og strandeng (ikke sluttført). 

 Restaurering av mange slåttemyrer (rødlistet naturtype med status «Utvalgt 

naturtype»), også i samarbeid med Landbruksdirektoratet. 
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Vedlegg 3 - Overvåking av 

klimagassutslipp på myr 

Bakgrunn 

I juni 2015 fikk Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet i oppdrag fra henholdsvis 

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet å lage en plan for 

økt restaurering av myr og annen våtmark for perioden 2016-2020. Planen skal 

innrettes slik at restaureringen av myr og annen våtmark medvirker til å oppfylle 

regjeringens målsettinger om reduserte klimagassutslipp, tilpasning til 

klimaendringene og bedring i økologisk tilstand. 

 

Restaurering av myr er ifølge FNs klimapanel et kostnadseffektivt tiltak for å 

redusere klimagassutslippene i jordbrukssektoren på global skala. Også i 

Klimakur2020 blir restaurering av myr beregnet til å være kostnadseffektive i Norge, 

men forutsetningene om arealtype, klimagassutslipp og kostnader som ble lagt til 

grunn i Klimakur2020 er ikke like gjeldende for restaureringstiltakene slik de er 

innrettet i dag. 

 

Myr er den økosystemtypen som inneholder størst karbonmengde per arealenhet 

sammenliknet med andre typer landarealer, for eksempel om lag tre ganger så mye 

som skog. Drenering av torvmark fører til senket grunnvann, nedbryting av torv og 

derved endringer i opptak og utslipp av klimagasser. Utslippene av karbondioksid 

(CO2) og nitrogenoksid (N2O) øker, mens utslippene av metan (CH4) blir mindre. 

Restaurering av grøftede og drenerte myrer, vil kunne redusere utslippene av 

klimagassene CO2 og N2O, mens utslipp av CH4 vil øke. Myra vil på lang sikt også 

kunne bygge opp torvlaget igjen og dermed lagre mer karbon.  

 

Det er imidlertid usikkerhetsmomenter knyttet til ‘utslippsregnestykket’ etter 

restaurering av myr, spesielt til forholdet mellom flukser av metan og CO2. Tallene 

oppgitt i Klimakur2020 er basert på usikre anslag av reduserte CO2-utslipp og gjelder 

blant annet kun for restaurering av jordbruksareal. Få studier i Norge har vært utført 

siden for å gi mer sikre tall. Det er stor usikkerhet knyttet både til mengden karbon 

som årlig bindes i myr, CO2-flukser og mulig dannelse av metan ved restaurering av 

myrjord. Effekten av restaurering på lystgass- og metanutslipp er så usikker at det 

ble valgt å se bort fra den i Klimakur2020.  

 

Det er også usikkerhet knyttet til estimatene i studiene som det refereres til i FNs 

klimapanel, om hvorvidt beregningene treffer godt for Norge da det er benyttet 

studier fra andre land (spesielt Sverige og Finland) for å komme frem til 

klimagasseffekten ved restaurering av myr på våre breddegrader. Norge har myrtyper 

som kan restaureres, men som ikke er representert i studiene fra Sverige og Finland, 

for eksempel oseanisk nedbørsmyr.   

Restaurering i verneområder, eventuelt på offentlig grunn og/eller på privat grunn uten bruk 

av incentiver 
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I forbindelse med arbeidet med planen om økt restaurering av myr og annen 

våtmark, har Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet fått utarbeidet en rapport 

fra NTNU vitenskapsmuseet om kunnskapsgrunnlaget for restaurering av myr og 

metoder for overvåking (rapporten kan lastes ned her eller på Miljødirektoratets 

nettside). I tillegg ble det i 2016 satt ut et oppdrag til NIBIO om å sammenstille 

eksisterende litteratur for potensialet for karbonlagring og reduksjon av 

klimagassutslipp ved restaurering av myr. Denne rapporten sier blant annet at 

drenert myr er en langt større kilde til CO2-utslipp enn både naturlig og restaurert 

myr. Videre at restaurering av myr som regel vil redusere karbontapet, og kan, 

avhengig av forholdene på stedet, gjenskape området til et karbonsluk. Rapporten gir 

indikasjoner på at restaurering generelt sett gir lavere klimagassutslipp, men 

anbefaler lang tids overvåking for å følge med på utviklingen av restaurerte 

økosystemer og for å vurdere resultatet av restaureringsmetodene med hensyn til 

karbonlagring og reduksjon av klimagasser (Weldon et al. 2016).  

 

Vi har også arrangert en workshop og hatt et ekspertmøte med forskere fra NIBIO som 

har erfaring med overvåking av klimagassutslipp fra myr. Det har i løpet av denne 

kunnskapsinnhentingen kommet tydelig fram et behov for å benytte overvåking for å 

kunne kvantifisere endring i klimagassutslipp ved restaurering av myr, og for å kunne 

vurdere kostnadseffektive restaureringsprosjekter.  

 

Kunnskapsheving 

På bakgrunn av ovenstående, ønsker prosjektet å bidra til kunnskapsheving på dette 

feltet ved å sette i gang intensiv overvåking av minimum ett restaureringsobjekt. 

Myra som velges må være representativ for myrer som skal restaureres og som det 

ikke finnes nok kunnskap om i dag. Det må også være en type myr som det ikke 

finnes datagrunnlag for fra Sverige eller Finland som kan ha overføringsverdi til 

Norge.  Målinger før og etter restaurering bør brukes til å kalibrere en modell der lett 

tilgjengelige variabler kan brukes som input for å beregne klimagasseffekten av 

restaurering. Datamodellen vil være et nyttig verktøy for å beregne klimaeffekt ved 

restaurering av myr uten overvåking senere.  

 

Å overvåke klimagassutslipp fra myr er kostbart. Den mest driftssikre metoden med 

minst usikkerhet er å bruke et eddy-covarians måleinstrument (flukstårn/høy mast) 

som settes på arealet som skal restaureres. Flukstårnet beregner utveksling av CO2 og 

CH4 i nærliggende økosystem ved hjelp av å registrere små virvler (eddies). Dette 

måleinstrumentet gir kontinuerlige målinger over flere år og har en rekkevidde på 2-

300 meter i radius. Det vil være nødvendig å overvåke i minst to år før restaurering 

for å sikre at overvåkingsdataene beskriver arealets tilstand og ikke en årlig 

variasjon. Overvåkingen må også skje mens restaurering pågår og i minst to år etter 

restaurering. I tillegg til å måle gassfluks av CO2 og CH4, vil det være behov for å 

måle meteorologiske variable (temperatur og nedbør), vannstand, pH, karbon i jord 

og vegetasjonsendring. I følge NIBIO er det ikke behov for intensiv overvåking av 

lystgassfluks, men heller ta jevnlige jordgassprøver for å analyse en eventuell 

endring.  De samme variablene må også overvåkes fra en lignende type myr som ikke 

skal restaureres, men som kan brukes som referansepunkt for å sammenligne data. 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/Februar-2016/Metoder-for-a-beregne-endring-i-klimagassutslipp-ved-restaurering-av-myr/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/Februar-2016/Metoder-for-a-beregne-endring-i-klimagassutslipp-ved-restaurering-av-myr/
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På den måten er det mulig å tolke klimaeffekten av restaureringstiltaket i 

resultatene. 

 

 

Kostnader 

I tabellen under er det estimert hva en overvåking av endring i klimagasser ved 

restaurering av myr vil koste. Tallene er oppgitt i tusen kroner. Det er antatt at 

kostnader i 2017 vil gå til innkjøp og arbeid i forbindelse med kalibrering av utstyr. 

Selve overvåkingen skjer i perioden 2018-2021, to år før og to år etter restaurering. 

Grøftene vil i dette tilfellet bli tettet i slutten av 2019 eller starten av 2020. Pris for 

konsulent er 1100 kr per time inkl. mva. og databehandling og rapportering er antatt 

å ta 3 måneder per år for den restaurerte myra og 1 ½ måned for referansemyra. Det 

er også antatt 1 dag per måned til tilsyn og tilhørende reisekostnader.  

 

 

 

 

 

Kostnader i 1000 NOK (inkl. mva) 2017 2018 2019 2010 2021 

Utstyr      

Eddy Covariance Flukstårn CO2 og CH4 1 075      

Meteorologisk, hydrologisk og 

jordprøve-utstyr  

125      

Annet materiell6 150      

      

Driftskostnader      

Installering og testing 500      

Databehandling, rapportering og tilsyn   700  700 700 700 

Reisekostnader 50  50 50 50 50 

      

SUM OVERVÅKING AV RESTAURERT 

MYR 

1 900  750 750 750 750 

SUM OVERVÅKING AV REFERANSEMYR 1 900  3507 350 350 350 

TOTALT OVERVÅKINGSKOSTNAD 3 800  1 100 1 100 1 100 1 100 

 

For å overvåke myra som skal restaureres, samt ei referansemyr, vil det i 2016 være 

behov for å bruke 3,8 millioner kroner til investering av utstyr og installering av 

dette. I de påfølgende fire årene vil det være behov for 1,1 millioner kroner per år (i 

                                                 
6 Kalibreringsgass, dataoverførings system og utstyr til å feste tårnet på plass 
7 Reisekostnadene vil dekke reise til begge myrene dersom de er i nærheten av hverandre. Arbeidet med å analysere 

og drifte referansemyren overlapper noe med arbeid forbundet med den restaurerte myra og er derfor satt til 

halvparten.  
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perioden 2018-2021) for å sikre drift og analyse av overvåkingsdata for begge 

overvåkingslokalitetene.  

 

 

Finansiering 

I Prop. 1 S (2015-2016) står blant annet følgende under postomtalen for post 1420.38: 

Posten skal dekkje utgifter til tiltak for å restaurere myr og anna våtmark, 

planlegging og oppfølging av desse tiltaka.  

 

Og under spesielle budsjettforutsetninger i ETB 2016 står følgende for Post 38: 

I tråd med formuleringene "planlegging og oppfølging" i postomtalen kan det brukes 

midler til å kartlegge myrene som skal restaureres og overvåke dem i et par 

etterfølgende år for å vurdere resultatet. Posten dekker også detaljovervåking av 

enkeltmyrer dersom det er viktig for å følge effekten mht. klimagassregnskapet, 

bedring i økologisk tilstand osv. Kurs og samlinger for Fylkesmannen og andre som 

skal lære mer om myrrestaurering må direktoratet dekke over en driftspost.  

 

Det er altså gitt åpning for å detaljovervåke enkeltmyrer dersom det er viktig for å 

følge effekten av klimagassregnskapet. Vi er likevel usikre på om midler over posten 

kan benyttes til intensiv overvåking i den størrelsesorden som beskrevet (i 

regnestykket) over, samt i den tidsperioden som kreves for å få pålitelig datafangst. 

 

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet anbefaler at minimum ett 

restaureringsobjekt følges opp med intensiv overvåking, slik at resultatet av 

prosjektet, i tillegg til restaurert våtmark, blir nødvendig kunnskapsheving for det 

videre arbeidet med restaurering av myr og klimagassregnskap. 

 

Vi ser ikke for oss at det vil bli mulig å finne midler til dette innenfor andre 

ordninger for FoU eller overvåking, og vi foreslår at slik intensiv overvåking 

finansieres over 1420.38. 
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Vedlegg 4 - Relevante lover og 

forskrifter 

Restaurering av myr kan være aktuelt for myr som har vært brukt til uttak av torv eller når 

myra har vært dyrket opp for jordbruksproduksjon. Restaurering av dyrket myr krever 

kommunens tillatelse etter jordloven § 9 i tillegg til samtykke fra grunneier. Det er driveplikt 

på jordarealet frem til restaureringen faktisk gjennomføres. 

 

Om restaurering av dyrket myr og tillatelse etter jordloven § 9 

Det står i jordloven § 9 at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte på 

jordbruksproduksjon. Kommunen kan gi dispensasjon når særlige grunner foreligger. Siden 

restaurering av myr ikke er å anse som jordbruksproduksjon, kreves kommunens tillatelse til å 

restaurere jorda tilbake til myr. 

 

Lenke til jordloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23 

 

Det vises til nærmere informasjon om jordloven § 9 i rundskriv M-1/2013 på side 8-12. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3467107503334e26b980468ded9a96af/rundskriv-

m-1-2013-omdisponering-og-deling---revidert-03-09-15.pdf 

 

Om restaurering av dyrket myr og driveplikten etter jordloven § 8 

Det er driveplikt på fulldyrka jord, overflatejord og innmarksbeite. Driveplikten gjelder frem 

til arealet restaureres i henhold til tillatelse etter jordloven § 9 og samtykke fra grunneier. 

Driveplikten opphører når arealet pga. restaureringen har skiftet karakter og ikke lenger er å 

anse som dyrket jord. Tiltaket krever derfor ikke dispensasjon fra driveplikten etter jordloven 

§ 8 a. 

 

Om restaurering av dyrkbar myr som er brukt til uttak av torv  

Uttak av torv fra dyrkbar myr krever tillatelse etter jordloven § 9. Dette gjelder både når 

formålet er eget bruk og salg. Det er ikke nødvendig med dispensasjon etter jordloven § 9 for 

å restaurere disse arealene tilbake til myr. Det er fordi restaureringen ikke fører til at 

dyrkbart areal ikke er egnet til jordbruksproduksjon i framtida slik som nevnt i jordloven § 9 

første ledd. Når arealet har vært brukt til torvuttak plikter grunneier å legge igjen et 

forsvarlig jordlag ved uttak av torv, jf. jordloven § 10. Han skal sette myrarealene i stand 

igjen ut fra hensynet til etterbruken av arealet til landbruksformål og naturvern.  

 

Også annet lovverk kan komme til anvendelse for å starte opp med uttak av torv fra myr slik 

som plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. Det vises til brev fra KMD av 19.11.2015 

https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/omdisponering-og-deling#regler-om-

uttak-av-torv-fra-myr  

 

 

Brevet ligger også her om lenken over ikke fungerer: 

 

https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/omdisponering-og-

deling/_attachment/50119?_ts=151396b0a18&download=true 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23
https://www.regjeringen.no/contentassets/3467107503334e26b980468ded9a96af/rundskriv-m-1-2013-omdisponering-og-deling---revidert-03-09-15.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3467107503334e26b980468ded9a96af/rundskriv-m-1-2013-omdisponering-og-deling---revidert-03-09-15.pdf
https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/omdisponering-og-deling#regler-om-uttak-av-torv-fra-myr
https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/omdisponering-og-deling#regler-om-uttak-av-torv-fra-myr
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Om tillatelse til nydyrking av myr 

Som nydyrking regnes blant annet fulldyrking og overflatedyrking av dyrkbar myr. Tiltaket 

krever kommunens tillatelse etter Forskrift om nydyrking av 2.5.1997  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-05-02-423 

Forskrift om bærekraftig skogbruk 

 

Formålet med forskriften (§1) er å fremme et bærekraftig skogbruk som sikrer miljøverdiene i 

skogen, aktiv forynging og oppbygging av ny skog, og god helsetilstand i skogen, jf. § 1 i 

skogbrukslova. Forskriften (§ 2) gjelder for all skog og skogsmark. 

Ifølge § 5 (Miljøomsyn ved skogbrukstiltak) er nygrøfting av myr og sumpskog med sikte på 

skogproduksjon forbudt. 

Forskriftens kapittel 3 omhandler plikten til forynging etter hogst. Skogeier har en 
foryngelsesplikt etter hogst jf. lov om skogbruk (skogbruksloven) § 6. I utgangspunktet utløser 
en avvirkning automatisk en foryngelsesplikt. Skogeier er forpliktet til å forynge avvirket areal 
innen 3 år fra hogst.  
 
Skogeier har frihet til å avgjøre om skogsmark skal brukes til andre landbruksformål som ikke 

innebærer oppdyrking for eksempel beite jf. rundskriv M-2/2006. Slik omdisponering krever 

ikke særskilt godkjennelse av kommunen etter skogbruksloven. Annen omdisponering skal 

godkjennes etter plan- og bygningsloven. Restaurering av skogsmark til myr kan ikke 

betraktes som andre landbruksformål og godkjennes heller ikke etter plan- og bygningsloven. 

Vi har derfor ikke funnet noen lovregulering for denne endringen i arealanvendelse.  

Hvis foryngelsesplikten ikke overholdes pga omdisponering må dette begrunnes av skogeier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-05-02-423


 

 

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. 

Våre hovedoppgaver er å redusere 

klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre 

forurensning. 

 

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- 

og miljødepartementet og har mer enn 700 

ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, 

og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 

lokalkontor. 

 

Vi gjennomfører og gir råd om utvikling av klima- 

og miljøpolitikken. Vi er faglig uavhengig. Det 

innebærer at vi opptrer selvstendig i enkeltsaker 

vi avgjør, når vi formidler kunnskap eller gir råd. 

Samtidig er vi underlagt politisk styring. 

Våre viktigste funksjoner er at vi skaffer og 

formidler miljøinformasjon, utøver og iverksetter 

forvaltningsmyndighet, styrer og veileder 

regionalt og kommunalt nivå, gir faglige råd og 

deltar i internasjonalt miljøarbeid. 

Miljødirektoratet 

Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 

E-post: post@miljodir.no 

Nett: www.miljødirektoratet.no 

Post: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim 

Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim 

Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo 



Avtale mellom Statskog SF og Miljødirektoratet om restaurering av 

våtmark og bruksbegrensninger 
 

 
Mellom Statskog SF, som ifølge grunnboken er eier av gnr/bnr i xxx kommune, og Miljødirektoratet 

er det inngått følgende avtale: 

 

1. Eiendom omfattet av avtalen 

Statskog SF stiller nærmere avgrenset del av eiendommen, avmerket på kart datert xx.xx.xxxx 

som følger avtalen, til rådighet for restaurering av, og påfølgende ivaretakelser av, området 

som restaurert våtmarksareal (f.eks. høgmyr). 

 

2. Forpliktelse 

Statskog SF og senere eiere av gnr/bnr i xxx kommune forplikter seg til: 

 

a) å medvirke til innhenting av tillatelser som er nødvendig for gjennomføring av 

restaureringen, eventuelt også nødvendig for etterfølgende vedlikeholds- og 

ryddetiltak, for eksempel der grunneiers signatur/godkjenning er nødvendig 

 

b) å gi Fylkesmannen og/eller andre som opptrer på vegne av Fylkesmannen, rett til å 

gjennomføre restaurering på areal avmerket på kart datert xx.xx.xxxx i tråd med 

omforent prosjektbeskrivelse for restaureringen datert xx.xx.xxxx, som følger avtalen 

 

Ved behov: I gjennomføringsfasen kan også tilliggende areal, avmerket på kart datert 

xx.xx.xxxx, som følger avtalen, om nødvendig benyttes til… spesifisere tiltak 

 

c) å gi Fylkesmannen og/eller andre som opptrer på vegne av Fylkesmannen, rett til å 

foreta overvåking av restaureringstiltaket, vedlikeholds- og ryddetiltak som er 

nødvendig for å opprettholde eller oppnå ønsket tilstand som våtmarksareal, i tråd 

med utarbeidet prosjektbeskrivelse for restaureringen datert xx.xx.xxxx, som følger 

av avtalen 

 

d) å ikke foreta disposisjoner på eiendom gnr/bnr i xxxx kommune som kan hindre eller 

vanskeliggjøre formålet med restaureringen av arealet. Forpliktelsen omfatter også 

disposisjoner som foretas utenfor det avmerkede området, men som har virkninger 

inn i det avmerkede området  

 

3. Eierskifte 

Dersom eiendommen, avmerket på kart datert xx.xx.xxxx som følger avtalen, bytter eier, skal 

ny eier på forhånd orienteres av Statskog om samarbeidet med Miljødirektoratet og forplikte 

seg til å tre inn i denne avtalen. 

 

4. Avtalens varighet 



Avtalens varighet er 40 år. 

 

5. Tvister 

Eventuelle tvister om innholdet i denne avtalen reguleres etter tvistemålslovens 

bestemmelser. 

 

 

Denne avtalen er opprettet i to eksemplarer, ett til hver av partene. 

 

Dato/Sted     Dato/Sted 

 

………………………………………..   ……………………………………….. 

 

Statskog     Miljødirektoratet 

 

 

 
 



120 mål boligformål langs Holtanveien 

 



 

 

306 mål igjen som da evt kan reguleres (med risiko for innsigelse fra Fylkesmannen og NVE. 



 



Nyheter Nyheter
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Kjell Peder Haugene 
kph@gautefall.net
Der grøftedynamitt og trak-
torgravere ble brukt på 1950- 
og 60-tallet for å grøfte og 
drenere store myrområder, 
også mange steder i Drange-
dal, brukes nå millioner av 
kroner og fortsatt gravemas-
kin for å tilbakeføre det øde-
lagte myrmiljøet til sitt opp-
rinnelige. Ny kunnskap viser 
at myrene er et enormt viktig 
område for å redusere klima-
gassutslipp, gi området økt 
verdi for dyr og planter, samt 
ha en lokal flomdempende 
effekt.

Gjenskape opprinnelig miljø
Mandag startet et nær seks 
uker langt restaureringspro-
sjekt av ni tidligere grøftede 
myrer i Kroken, på Statskogs 
eiendom nord for Brødsjø og 
Måvann, og ved Vølane. Her 
skal 4000 løpemeter med 
grøfter gjenfylles og omkring 
103 mål med tørrlagt myr 
igjen få tilbake sin opprinne-
lige fuktighet når vannstan-
den vil øke og torvmosen be-
gynner å trives.

Da Drangedalsposten møt-
te arbeidslaget på Trollfjell-
myra, nord for Måvann, nær 
fylkesgrensa til Agder, var de 
godt i gang. Småkratt og trær 
ble felt og dyttet ned i de 
gamle grøftene. Stedegen 
myr blir tatt forsiktig fra 
grøftekantene for å tette grøf-
tene og lage små damvoller i 
det svakt skrånende terren-
get.

Fiasko for skog og myr
– Trolig var det på midten 

av 1960-tallet at Statskog 
grøftet disse myrene og sen-
ket vannstanden ¾ til én me-
ter, forteller prosjektleder Pål 
Martin Eid i Statens na-
turoppsyn, som er ansvarlig 
for arbeidene i felt. Sammen 
med rådgiver Veronica Myhr 
Stavnås fra Fylkesmannen i 
Oslo og Viken jobber de med 
myrrestaureringsprosjektet i 
Norge, og de neste ukene skal 
de følge med på arbeidet i 
Kroken.

– På de fleste myrene er det 
blitt dårlig med skog etter 
grøftinga, selv etter 60 år. Det 

er rett og slett for surt og næ-
ringsfattig, fortsetter Eid.

– Etter restaureringa vil det 
kunne bli fine biotoper for 
skogsfugl, som orrfugl og 
storfugl. Nå har disse grøfte-
de myrene hverken verdi som 
skog eller myr. Kommer vi 
tilbake om 15 – 20 år, så vil 
ikke disse arbeidene vi gjør 
med gravemaskin i dag være 
synlig, men igjen vil det være 
naturlig myr her.

– Se her, sier Veronica Myhr 
Stavnås, og holder opp en 
neve med flott torvmose som 
ligger i den nylagde vollen 
gravemaskinfører Robert Ol-
sen nylig har anlagt.

– Det er denne vi håper 
skal komme tilbake og trives 
i sitt rette miljø. Nå har røss-
lyng, blåbær, tyttebær, pors 
og vier tatt over mye av vege-
tasjonen, men når myra blir 
fuktig igjen vil det vokse nye 
lag med torvmyr, sier Stav-
nås, og opplyser at kostnade-
ne ved restaureringen av de 
ni myrene i Kroken koster 
omkring en halv million kro-
ner.

Reduserer klimagassene CO₂ 
og metan

– Drenert myr er en større 
kilde til CO2-utslipp enn bå-
de naturlig og restaurert myr. 
Årsaken til høyere CO2-ut-
slipp i drenert myr er lavere 
grunnvannstand, tilgang på 
oksygen og økt nedbryting av 
det organiske materialet i 
torvjorda. Restaurering av 
myr vil redusere dette kar-
bontapet. Ifølge FNs klima-
panel er restaurering av myr 
et kostnadseffektivt tiltak for 
å redusere klimagassutslip-
pene i jordbrukssektoren på 
global skala, heter det blant 
annet i rapporten fra Miljødi-
rektoratet og Landbruksdi-
rektoratet i forbindelse med 
restaurering av våtmark i 
Norge.

Verdifull natur
– Norge er et av de landene 

i Europa som har størst varia-
sjon av våtmarker, og om-
trent ti prosent av fastlandet 
vårt er våtmark. Våtmarkene 
bidrar til flere viktige økosys-
temtjenester og de innehar et 

stort biologisk mangfold, bå-
de av arter og naturtyper. 
Våtmarker oppleves av den 
grunn gjerne som eksotiske 
og gir verdifulle naturopple-
velser, heter det videre i rap-
porten.

Norge kommer etter
– I femårsperioden fra 2015 

– 2020 har det blitt bevilget 
omkring 16 millioner kroner 
årlig til prosjektet. Det har 
vært restaurering av myr fra 
Andøya i nord til Jæren i sør. 
Prosjektet er blitt forlenget, 
og på statsbudsjettet er det 
satt av nye 17 millioner kro-
ner for neste år, forteller 
Myhr Stavnås, som regner 
med at politikerne slutter seg 
til prosjektet.

– Norge er egentlig kom-
met seint i gang. I Finland 
har man 30 års erfaring med 
våtmarksrestaurering, og 
land som både Sverige og 
Storbritannia har holdt på 
med dette i årevis. Også an-
dre steder i verden er våt-
marksrestaurering satt på 
sakskartet, fordi myrer og 
våtmarker er et enormt kar-
bonlager, et viktig tilholds-
sted for fugler og lokalt en 
viktig flomdemper, for å nev-
ne noe, forklarer prosjektle-
der Pål Martin Eid.

– Selv om myr bare dekker 
tre prosent av jordklodens 
areal, er det lagret like mye 
karbon her, som i hele atmo-
sfæren. Når myr graves opp 
frigjøres dette karbonet, og 
blir til CO2. I tillegg slippes 
klimagassene metan og lyst-
gass ut. Utslippene fra øde-
lagt myr kan tilsvare utslip-
pene fra alle personbiler på 
norske veier.

Restaurerer 
ødelagt myrnatur

RestauReReR myReR: Ved å tette grøftene og anlegge små voller vil torvmosen trives og gjenskape myrene slik de opprinnelig var etter bare 15 – 20 år, tror maskinfører Robert Olsen (t.v.) fra Norsk sane-
ringsservice, som har entreprenørjobben, rådgiver Veronica Myhr Stavnås fra Fylkesmannen i Oslo og Viken og prosjektleder for restaurering av myr i Norge, Pål Martin Eid fra Statens naturoppsyn.   Foto: Kjell 
Peder Haugene

RestauReReR myReR: Det tar naturen tusen år å bygge én meter 
myr. Denne våte, tjukke torvmosen fungerer som en karbonsvamp, og det 
er den vi vil ha tilbake på myrene her, sier rådgiver Veronica Myhr 
Stavnås, som deltar i restaureringsprosjektet av ni tidligere grøftede 
myrer på Statskogs eiendom i Kroken.   Foto: Kjell Peder Haugene

sKånsom: En spesialrigget 15 tonn tung gravemaskin, med ekstra brede plastbelter, sørger for skånsom 
ferdsel på de restaurerte myrene.   Foto: Kjell Peder Haugene

dyPe: De meterdype grøftene som ble gravd i Trollfjellmyra på 1960-tal-
let har gitt minimalt med skog, og myrmiljøet er blitt ødelagt, konstaterer 
prosjektleder for restaurering av myr i Norge, Pål Martin Lid fra Statens 
naturoppsyn og rådgiver Veronica Myhr Stavnås fra Fylkesmannen i Oslo 
og Viken.   Foto: Kjell Peder Haugene
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Det som man trodde skulle bli verdifull skogsmark ved å grøfte 
myrer på 1960-tallet, endte i fiasko med ingen skog og ødelagte 
myrer. Nå har Miljødirektoratet startet et møysommelig arbeid 
med å tilbakeføre utallige myrsletter til sitt naturlige myrmiljø, 
og Drangedal er nå blant dem.

motoRsag: Bengt Hødnebø fra Gjerstad og Vegårdshei Bygdeservice 
sørger for å rydde trær langs grøftene som skal fylles igjen.   Foto: 
Kjell Peder Haugene 
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Sak nr.   Dato 
116/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 
 Kommunestyre  

 
 
Planprogram til fastsetting - detaljregulering - PlanID 2019006 - Kosmo i 
Valnesfjord 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 vedtas og fastsettes planprogram for 
detaljregulering - Kosmo boligområde.  
 

 
Vedlegg: 
06.11.2020 Revidert planprogram -detaljreguleringsplan Kosmo boligfelt 1457584 

06.11.2020 Revidert merknadsbehandling 1457585 

06.11.2020 Salgsprospekt - Kosmo skole 1457586 

06.11.2020 Vedtak i formannskapet av 11.09.19 - salg av Kosmo skole 1457587 

06.11.2020 Annonse - varsel om oppstart - detaljregulering Kosmo 1457588 
 
Sammendrag: 
I november 2019 ble det gjennomført oppstartmøte for detaljregulering for Kosmo boligområde - 
mellom Fauske kommune og forslagsstillerne Dag Lundbakk, Roger Henriksen og Bjarne M Jonassen. 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligtomter på området der Kosmo skole og barnehage 
tidligere var i drift. Planarbeidet faller inn under virkeområdet til «Forskrift for konsekvensutredning», 
og må dermed konsekvens utredes. Når planer faller inn under gjeldende forskrift, skal det utarbeides 
planprogram.  
 
Det ble formelt varslet planoppstart 31. januar 2020, og varsel om oppstart og planprogrammet var ute 
til høring og offentlig ettersyn til og med 18. mars 2020. Gjennom høringsperioden kom det syv 
merknader til planoppstart og planprogrammet. Planprorammet er revidert av forslagstiller etter 
innkomne merknader fra høringsparter, og andre krav satt av administrasjonen i Fauske kommune.  
 
Saksopplysninger: 
I 2019 solgte Fauske kommune Kosmo skole, og på bakgrunn av dette av detaljreguleringsplanen. Salget 
ble godkjent av Formannsskapet i Fauske kommune. Følgende tekst forelå i salgsprospektet til 
eiendommen (side 8).  
 

· Fauske kommunestyre har uttalt at området for gnr 62 bnr 88 skal vurderes i 
reguleringssammenheng til boligformål på inntil 5 boenheter. For eiendommen med gnr 62 
bnr 87 uttaler kommunestyret: Rådmannen iverksetter salg av eiendommen som kan brukes i 
sammenheng med salg av 62/88 til garasjeanlegg/parkering. Eiendomsmegler gjør spesielt 
oppmerksom på at det vil være krav til omregulering hvis eiendommen skal benyttes til andre 
formål enn dagens. Omregulering skjer for kjøpers kostnad og risiko Selger og megler 
opplyser følgende: Området er avsatt til offentlige formål (skole) i kommunedelplan arealdel. 



I tillegg gjelder hensynssoner for båndlegging etter verneplan for vassdrag( 164 – 2 
Valnesfjordvassdraget). Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for varig vernede vassdrag 
gjelder for området. Det skal ved overtakelse og utbygging på tomtene tas hensyn til 
følgende: For hovedvassdraget /vannstrengen i Valnesfjordvassdraget, vil det innenfor en 
sone på 100 meter målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand være krav om 
reguleringsplan før tiltak som nevnt i Plan - og bygningsloven § 1-6, samt fradeling til slike 
tiltak kan godkjennes. Innenfor områdene skal det ikke foretas inngrep i 
vassdraget/vannstrengen som kan skape erosjon og utrasing av elvekanten. Kantvegetasjon 
skal bevares. Retningslinjer som angitt i kommunedelplanens arealdel skal også tas med/tas 
hensyn til i reguleringsplanen. 

 
Formålet for planarbeidet er å tilrettelegging for bygging av nye boliger, og omgjøre eksisterende 
bebyggelse (Kosmo skole) til boligformål. Forslagsstiller ønsker å utføre mulighetsstudier for å 
undersøke hvilke boligtyper som er etterspurt i området – men skriver i planprogrammet at det ansees 
som naturlig å tilrettelegge for 4-5 eneboliger. Området er i dag uregulert, og er i kommuneplanens 
arealdel avsatt til o-BOP12 (Offentlig eller privat tjenesteyting) og GFO08_F (Friområde).  
 
Planarbeidet vurderes å falle inn under forskrift for konsekvensutredning, og det vises til forskriftens 
kapittel 2, § 6: Planer og tiltak som alltid skal konsekvens utredes og ha planprogram eller melding. 
Det vises deretter til bokstav b i § 6: reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i 
vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne 
tidligere planen. 
Planarbeidet vurderes til å falle inn under punkt 25, i forskriftens vedlegg |; Nye bolig- og 
fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 
 
Fauske kommune krever at det konsekvens utredes på følgende temaer:  

· Landskaps- og rekreasjonsverdi  
· Geotekniske forhold  
· Naturverdier, biologisk mangfold og vernede vassdrag  
· Flomfare og isgang 

 
De resterende temaer forventes beskrevet og redegjort for i planbeskrivelsen. Se tabell nedenfor:  



 
 
Merknader til varsel om oppstart og forslag til planprogram 
Gjennom høringsperioden kom det totalt syv merknader. Fullstendig merknadsbehandling utført av 
forslagsstillers innleide plankonsulent legges ved. Det gis likevel en oppsummering av merknadene:   
 

1. Sametinget  
· Ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget.  

 
2. Nordland fylkeskommune  

· Stiller seg kritisk til planforslaget når det gjelder plassering av boligfeltet, og allerede regulerte 
og uutnyttete boligarealer i kommunen som ikke er bebygd.  

· Viser til fylkesplanen, og at det særlig tas hensyn til: fortetting, estetisk og arkitektonisk 
kvalitet, tilrettelegging for gående og syklende, grøntområder, landskap og lokale bestander 
av viltarter og innlandsfisk, strandsonen, klima og klimatilpasning.  

· Øyene utenfor planområdet er et kartlagt naturterreng som er et svært viktig friluftsområde. 
Tilgang til naturterrenget skal ivaretas, og lanskapet som terrenget er en del av.  

· Vurdering av eventuell påvirkning på vannmijøet, økologiske funksjonsområder og virkninger 
på anadrom laksefisk i Valnesfjordvassdraget.  

· Trafikksikkerhet og utforming av avkjørsel 
· Utredning eller erstatning av lekeområder som forsvinner på grunn av utbygging  

 
3. Fylkesmannen i Nordland 

· Viser til 100-meters grensen satt i kommuneplanens arealdel. Samtidig skal byggegrensen 
avklares gjennom reguleringsplan.  

· Lakseelva må hensyntas  
· Fylkesmannen fraråder ytterligere utbygging på Kosmoholmen. 
· Fylkesmannen er kritisk til regulering av boligområde uten avklaring på overordnet plannivå, 

blant annet ut fra føringer i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, vassdragshensyn og allmenne interesser. Fylkesmannen har ingen 



vesentlige innvendinger til at eksisterende bebyggelse kan omreguleres til boligformål, men 
nedbygging av grønnstruktur og ytterligere bygging av vassdragsmiljøet må unngås 

 
4. Statens vegvesen  

· Ingen merknader til planoppstart.  

 
5. ISE nett 

· ISE Nett ønsker å være med i planlegging av strømtilførsel i forbindelse med etablering av nytt 
boligfelt på Kosmo.  

 
6. NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat: 

· Viser til TEK17s krav til sikkerhet mot naturfarer.  
· Økt grad av utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere 

avrenning og krappere flomtopper nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta 
imot denne økte avrenningen, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet 
(Valnesfjordvassdraget). Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må 
avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før 
bygninger og infrastruktur planlegges. 

· Planområdet ligger innenfor et område hvor det kan være fare for flom. Reell flomfare må 
utredes. 

· Det anbefales at det gjøres kvalitetssikring av et uavhengig foretak når det gjelder kvikkleire. 
· Klimaendringene må hensyntas. 
· Det må gjøres vurderinger av planforslagets virkninger på vassdragets verneverdier  

 
7. Espen Olesen  

· Området er utsatt for flomfare og isgang. En grundig utredning vil være relevant i fohold til 
nybygg. Området er spesielt utsatt på vinteren med tanke på plutselig værskifte fra frost, til 
mildvær med regn. Med stor sannsynlighet vil dette med tanke på de nåværende og 
framtidige klimaendringene, bli et vesentlig og større problem i fremtiden.  

· Nedleggelse av fotballbanen og sykkelbanen – dersom disse fasiliteter nedlegges vil dette 
være et betydelig tap for lokalområdet. I dag er fotballbanen og sykkelbanen et populært 
fritidsområde, ikke minst fordi området er inngjerdet mot Kosmovassveien, noe som gjør det 
til en trygg plass for barn å oppholde seg på.  

 
Saksbehandlers vurdering: 
Et planprogram er en «plan for planen», og skal fastsette formålet med planarbeidet, tidsfrister, 
medvirkningsopplegg, og viktige utredninger som skal utføres. Saksbehandler vurderer vedlagte 
reviderte planprogram og tilhørende merknadsbehandling til å tilfredsstille de krav som er stilt 
forslagsstiller.  
 
Videre i planarbeidet vil det være viktig å se til at områdene det kreves konsekvensutredning for blir 
utredet etter forskriften. Det er fra kommunens og forslagsstilleres side, ønskelig med gode eventuelle 
kompenserende tiltak dersom planarbeidet fører til negative konsekvenser.  
 
Viktige tematikker for Fauske kommune framover i planarbeidet er følgende:  

· Det skal settes av areal i planområdet for LEK.  



· Sikre at tilgjengeligheten til friluftsområdene og naturterrengene i områdene ikke forsvinner.  
· At klimaendring, flomfare og naturmangfold hensyntas. 
· Gjennomføring av geotekniske undersøkelser. 
· Reguleringen av avkjørsel til eiendommen må følge de krav som NFK referer til i sin merknad 

(bl.a Statens vegvesens vegnormal), og trafikksikkerheten i området skal prioriteres.  

 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Veiledning til planprogrammet 

Hva er konsekvensutredning og planprogram? 
Dette planforslaget krever konsekvensutredning og planprogram. Når en plan har vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides en konsekvensutredning sammen med 

planen.                                                                                                                                         

Kommunen har i eget brev datert 27 januar 2020 varslet at:  

«planarbeidet faller inn under forskrift for konsekvensutredning, og må dermed 

konsekvensutredes. Her viser vi til forskriftens kapittel 2, § 6; Planer og tiltak som alltid skal 

konsekvensutredes og ha planprogram eller melding. 

Vi viser deretter til bokstav b i § 6: reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for 
tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med 
denne tidligere planen. Vi vurderer planarbeidet til å falle inn under punkt 25, i 
forskriftens vedlegg |; Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med 
overordnet plan.» 

 

Fauske kommune krever også at noen utvalgte temaer undersøkes i en utvidet 

mulighetsstudie. Hensikten med undersøkelsene og konsekvensutredningen er å få oversikt 

over hvilke muligheter, utfordringer og konsekvenser ulike løsningsalternativer kan gi, og 

hvordan disse skal håndteres. Undersøkelsene og konsekvensutredningen bidrar til at dette 

blir systematisert og er kjent både under arbeidet med planen og når det fattes vedtak om 

planen. 

Kravet om konsekvensutredning innebærer at det skal utarbeides et planprogram. 

Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger 

som anses som viktige å undersøke i forhold til miljø og samfunn. Planprogrammet skal 

beskrive hvilket grunnlagsmateriale som må lages for at planforslagets relevante temaer kan 

vurderes tilstrekkelig, beskrive relevante og realistiske plan- og utredningsalternativer og 

beskrive aktuelle samarbeids- og medvirkningsprosesser.   

Hva kan du komme med innspill til? 
Vi ønsker innspill til vurderingen av hvilke temaer og utredninger konsekvensutredningen og 

undersøkelsene skal inneholde. Et viktig grunnlag for vurderingen av innholdet vil være 

uttalelser fra berørte myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og andre aktører, som 

belyser hva som er relevante utredningsbehov ut i fra sin kjennskap til området og egne 

ansvarsområder.  

Hvordan er prosessen? 
Forslagsstiller skal utarbeide forslag til planprogram og stå for høringen av det. Etter at 

planprogrammet har vært på høring, skal det bearbeides med relevante innspill fra høringen 

og sendes til Fauske kommune. Planprogrammet fastsettes av Fauske kommune. Det fastsatte 

planprogrammet ligger så til grunn for videre reguleringsplanlegging.  

Saken kan sees og følges på  
Fauske kommunen nettside. 
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1 MÅL OG RAMMER FOR PLANARBEIDET 

1.1 Innledning 

1.1.1 Bakgrunn for planforslaget/planarbeidet 

Fauske kommune ønsket å selge Kosmo skole på det åpne markedet siden skolen ikke lengre 

var i drift. Etter en salgsprosess kjøpte planens forslagstillere (Dag Lundbakk, Roger 

Henriksen og Bjarne M Jonassen) skolen og bestemte seg for å utvikle både skolebygget og 

området inn mot skolen. Casa Consult AS er innleid til å utføre planarbeidet. Tomten er i dag 

regulert til offentlig eller privat tjenesteyting, friområde. Salget ble godkjent av 

formannskapet. 

1.1.2 Hovedmål med planarbeidet  

Formålet med planen er å tilrettelegge for bygging av nye boliger samt omgjøre eksisterende 

skole til boligformål. En ønsker å gjennomføre mulighetsstudier i forhold til boligtype men 

det anses som mest naturlig å tilrettelegge for 4-5 eneboliger. 

 

1.1.3 Begrunnelse for utredningsplikt. 

Vurderinger av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredning ( KU).Under 

forskriftens vedlegg 1 står det under pkt. 25 at nye bolig- og fritidseiendommer som ikke er i 

samsvar med overordnet plan alltid skal ha planprogram eller melding og 

konsekvensutredning. Siden det her er et ønske om å tilrettelegge for nye boliger og disse ikke 

er i samsvar med kommuneplanens arealdel, vil utløse krav om planprogram og 

konsekvensutredning. 

1.2 Planområdet 

1.2.1 Beliggenhet og avgrensning 
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Planområdet er på ca 9,6daa og ligger mellom Kossmovassveien.og Valnesfjordelva. Det 

bemerkes at planområdet nå ikke går helt fram til elva men stopper i tomtegrensen som er den 

røde linjen rett vest for skolebygningen. 

 

Bilde tatt fra broa mot planområdet. Skole til høyre og boligbebyggelse til venstre. 

1.2.2 Dagens situasjon 

Planområdet med skole og idrettsplass brukes ikke til vanlig nå som eiendommen er solgt. 

Eiere ser for seg bruk av skolebygget men området satt av til andre aktiviteter vil ikke tas i 

bruk eventuelt før arbeidet med reguleringsplanen er avklart. Parkeringsplass brøytes ikke 

vinterstid. Det er i dag ca 6-8 boliger i nærområdet. 

1.2.3 Eierforhold  

Grunneiere er pr i dag: Dag Lundbakk, Roger Henriksen og Bjarne M Jonassen  

1.3 Planstatus og andre rammebetingelser 

1.3.1 Statlige og regionale bestemmelser og retningslinjer 

Planarbeidet vil måtte ta stilling til :                                                                                     

Klima og energiplanlegging i kommunen (2009),                                                                

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014), verna vassdrag (1994) og 

Rikspolitiske retningslinjer for styrking av barn og unges interesser (1995),                          

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2008), 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2008), 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018), 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994)                                             

Fylkesplan for Nordland kap 8 «Arealpolitikk i Nordland» 

1.3.2 Kommunale planer og føringer 

Kommuneplanens arealdel og bestemmelser i denne vil gjelde i planområdet. 

1.3.3 Gjeldende regulering 

Det er ingen annen regulering som gjelder i planområdet. 
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2 PLANFAGLIGE ANBEFALINGER OG PLAN- OG 
UTREDNINGSALTERNATIVER 

2.1 Kommunens planfaglige anbefalinger 
Fauske kommune anbefaler oppstart av reguleringsplanen. De har varslet at det kan være 

hensiktsmessig å se på alternative boliger da det allerede er ledige tomter ikke langt unna som 

ikke er benyttet. Det er interessant å se på og gjøre en vurdering av hvem som kan være 

aktuelle boligkjøpere/ boligbyggere i det aktuelle området. 

2.2 Kommunens vurdering av de viktigste plan- og 
utredningstemaene  

Kommunen har i område- og prosessavklaringen konkludert med at de følgende temaene er 

førende for det videre arbeidet med planprogrammet og detaljreguleringen med 

konsekvensutredning.   

2.2.1 Landskaps og rekreasjonsverdi (konsekvensutredes)                         

Området har stor landskaps og rekreasjonsverdi. Det ligger på en «halvøy» som er en del av 

Valnesfjordvassdraget som er et ferskvannsdelta som løper ut i Valnesfjord. Området er 

spennende både med utgangspunkt i deltaet og bruk av båt og i forhold til den nærheten 

området har til Valnesfjord Helsesportsenter med oppkjørte skiløyper og turløyper. Det er 

også nærhet til andre fine naturområdet med skog og fjell. 

2.2.2 Geotekniske forhold  (konsekvensutredes)   

Geotekniske forhold må undersøkes ut fra nærheten til deltaet/ elva og med bygging av nye 

boliger spesielt. Det må også vurderes med tanke på bedre sikring av eksisterende bebyggelse 

på tomta og om det er behov for tiltak på kort og lengre sikt. Det vil være naturlig at NVE 

kontaktes og at de uttaler seg spesielt i sammenheng med forslag til ny bebyggelse. 

2.2.3 Naturverdier, biologisk mangfold. (konsekvensutredes) 

Her skal prinsippene etter naturmangfoldloven §§ 8-12 vurderes i planbeskrivelsen samtidig 

som vernede vassdrag skal inngå. Det må gjøres en kartlegging av tomta og nærliggende 

områder. Mesteparten av den aktuelle tomta er enten bebygd eller brukt som friluftsområde 

med idrett som formål. Det antas derfor å være færre registreringer som kan være aktuelle. 

2.2.4 Beredskapsmessige vurderinger 

Beredskapsmessige forhold må vurderes generelt med tanke på adkomstforhold (ambulanse 

og brannbil) men det viktigste vil være vurderinger knyttet til eventuell fare ved flom eller 

andre naturgitte forhold. 

2.2.5 Veg og vegtekniske forhold 

Her skal både trafikksikkerhet, parkering og eventuelle kollektive tilbud vurderes. Spesielt vil 

inn og utkjøring på hovedveg være et tema og sikring av gangtrafikk forbi planområdet. Det 

går i dag en sti/vei på sørsiden av området som må vurderes spesielt med tanke på allmenn 

ferdsel mellom hovedvei (Kosmovassveien 7470) og elva.  
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2.2.6   Sosial infrastruktur            
Her vil spesielt kapasitet på barnehage / skole måtte vurderes. Det må også vurderes hvordan 

en kan legge til rette for sikker lek og sosiale møtesteder innenfor planområdet 

2.2.7   Støyforhold               
Vurderinger/ beregninger av støy fra veien vil være en del av planarbeidet. Det er varslet fra 

Fylkeskommunen at årsdøgntrafikken er på ca 480. Støy anses derfor ikke å være en stor 

utfordring på dette stedet. Om nødvendig vil det bli utarbeidet en støyrapport og støykart. 

2.2.8   Flomfare og isgang   (konsekvensutredes)                                                                                      
Det vises til pkt 2.2.2 og til nødvendig kontakt med NVE. På dette tidspunktet vet vi kun at 

elva både er en viktig miljøfaktor og kvalitet i området og at den må vurderes med tanke på 

sikkerhet og stabile grunnforhold. Det samme gjelder isgangen som så mye annet endrer seg i 

takt med klimaendringene. Kontakt /intevju med de som bor på stedet vil også inngå som en 

viktig del av registreringene. 

2.2.9   Barn, unge, funksjonshemmede og eldre sine interesser                          
Se pkt 2.2 6 om sosial infrastruktur. Muligheter for transport må vurderes og nærhet til tilbud 

både for funksjonshemmede og eldre. Det er ikke fremkommet noe som tilsier at nye boliger 

skal tilrettelegges spesielt (type omsorgsboliger/ spesialboliger) fra Fauske kommune. Det vil 

derfor være opp til tiltakshaver å foreslå graden av tilrettelegging innenfor gjeldende 

myndighetskrav (universell utforming) mm. Området ligger flatt og godt til for adkomst til 

boliger og som nevnt er det kort veg til Valnesfjord Helsesportsenter som er spesielt 

tilrettelagt for alle med funksjonshemninger. Som det fremgår av merknadene og da spesielt 

fra nabo er det bekymringer knyttet til barn og unges reduserte tilbud i forbindelse med lek og 

aktivitet hvis skolens ballbane/sykkelbane forsvinner. Det er ikke planer om å tilrettelegge for 

den samme type aktivitet innenfor planområdet den dagen området blir utviklet til boliger. 

Det forutsettes da at lek og tilrettelegging for lek primært legges til de enkelte boligtomtene. 

Om det er aktuelt å regulere inn et felles lekeareal mellom den eksisterende skolen og de nye 

boligtomtene er ikke drøftet med tiltakshaver. Det er mulig og sannsynlig at det utformes en 

grønn «buffer» mellom den eksisterende skolen og de nye boligtomtene men det er usikkert 

om det er hensiktsmessig og utforme den som et felles lekeareal. Dette vil bli vurdert i 

planarbeidet. 

2.2.10   Kulturlandskap og kulturminner                     
Det må vurderes om det er kjente fysiske kulturminner i området og/eller på det aktuelle 

planområdet. Kulturlandskapet er en viktig del av hele ferskvannsdeltaet og vil inngå som en 

del av konsekvensutredningen. Men en ny bebyggelse vil bli en del av et område som per i 

dag fremstår som et lite tettsted langs veien og elva. 

2.3 Plan- og utredningsalternativer og begrunnelse for disse 
På oppstartsmøte kom det ikke frem at Fauske kommune hadde spesielle ønsker om 

utredningsalternativer for det aktuelle området. Men planlegger har som hensikt å undersøke 

ulike bebyggelsesstrukturer i forbindelse med planarbeidet og vurderinger av utnyttelse, 

høyde, lokalisering og volumer på bebyggelsen vil inngå som en del av dette. 

.  
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3 KRAV TIL PROSESS OG METODE 

3.1 Tabelloversikt over planfaglige temaer som skal 
undersøkes og konsekvensutredes 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke temaer som skal undersøkes, og hvilke temaer 

som skal konsekvensutredes i henhold til forskrift om konsekvensutredning. I undersøkelsene 

skal det vektlegges hvilke muligheter og utfordringer de ulike alternativene gir, og hvordan 

disse skal håndteres. I konsekvensutredningen skal konsekvensene av planalternativene 

belyses og det skal vurderes og presenteres eventuelle avbøtende tiltak der det er aktuelt. 

Noen temaer skal både undersøkes og utredes. Det er viktig å presisere at de forskjellige 

alternativene gir ulike muligheter og utfordringer, som alle skal belyses i undersøkelsene og 

konsekvensutredningen.  

Undersøkelsene og konsekvensutredningene sammenfattes i planbeskrivelsen, og vedlegges 

det endelige planforslaget 

Temaene i tabellen er utarbeidet med utgangspunkt i forskrift om konsekvensutredninger 

Vedlegg IV b samt supplert med egne temaer. Tabellen er ikke nødvendigvis uttømmende. 

 

  

Planfaglige temaer  Temaer som skal 

undersøkes/beskrives  

Temaer som skal 

konsekvensutredes  

Landskaps- og rekreasjonsverdi X X 

Geotekniske forhold X X 

Naturverdier, biologisk mangfold og 

eventuelt verna vassdrag 

 X 

Beredskapsmessige 

forhold/samfunnssikkerhet, ROS 

X  

Veg og vegtekniske 

forhold/trafikksikkerhet/parkering 

og kollektivtilbud. 

X  

Sosial infrastruktur X  

Støyforhold X  

Flomfare og isgang X X 

Barn, unge funksjonshemmede og 

eldre sine interesser 

X  

Kulturlandskap og kulturminner X  

Vannforvaltning X  
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3.2 Program for undersøkelser og utredninger 
I tabellen nedenfor angis det hva som skal undersøkes og utredes innenfor de aktuelle 

temaene i alle alternativer, og i hvilken form dette skal presenteres. Informasjon innhentes i 

all hovedsak fra tilgjengelige og adekvate nettsteder (eksempelvis Nordlandsatlas) og 

gjennom befaring og innhenting av informasjon på stedet. 

1. Landskaps og rekreasjonsverdi 

Eget tema           

Områdets verdi i 

dag og fremtidige 

muligheter.  

 

Her må eiendomsforhold, sikkerhet med 

tanke på flom, isgang mm inngå. Mulig 

adkomst ut til øya utenfor planområdet 

må undersøkes. Eksisterende områdes 

(tidligere skoleområde) bruk og 

kvaliteter som ressurs i nærområdet må 

vurderes. 

Tema må presenteres som 

konsekvensutredning som del 

av beskrivelse og eventuelt 

skisser/forklarende 

illustrasjoner 

2. Geotekniske forhold 

Eget tema           

Grunnforhold 

generelt og i 

forhold til 

nærheten til 

elva/eventuell 

flomsituasjon 

spesielt  

 

Når det er klart hvilken form for 

utbygging det er snakk om og hvor stor 

avstand det vil være til elva og når 

lokale erfaringer er innhentet bør det 

eventuelt i første omgang gjennomføres 

prøvegraving(er). Hvis disse tilsier 

behov for egen Geotekniker må denne 

kompetansen innhentes. Vurderinger av 

grunnforhold, fundamentering og behov 

for utskifting av masser. 

Grunnvannstand etc registreres. 

Tema må vurderes presentert 

som egen rapport hvis 

undersøkelser tilsier det. 

 

3. Miljø og biologisk mangfold, eventuelt verna vassdrag 

Her bør hele 

tomten og 

nærområdet 

undersøkes.  

En registrering av overflater, 

vegetasjon, eventuelle dyreforekomster/ 

flora mm på stedet må gjennomføres 

vår/sommer og gjennom Nordlandsatlas 

eller andre tilgjengelige kartbaser. 

 

Tema vil bli drøftet som egen 

konsekvensutredning og etter 

behov vil det legges ved 

registreringer eller 

illustrasjoner. 

4. Beredskapsmessige forhold 

Viktigste 

undertema er slik 

vi ser det 

beredskap ved 

naturgitte forhold 

som flom/ isgang. 

Tema vil være nært knyttet til tema 

flom og isgang og undersøkelser knyttet 

til dette tema vil i all hovedsak gå ut på 

å undersøke hva som har vært av 

flomsituasjoner, forventet flom og 

isgangsfare etc 

Tema vil være en del av 

planens beskrivelse og vil 

etter behov inngå som en del 

av tema 8. Det vil også 

knyttes til den forenklede 

ROS analysen. 

5. Veg og vegtekniske forhold/ trafikksikkerhet mm 
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Trafikksikkerhet 

ved inn og 

utkjøring og ved 

bruk av buss til 

skole. 

Konkrete vurderinger av siktlinje, valg 

av geometri ved inn/utkjøring og 

muligheter for sikker ferdsel på det 

aktuelle planområdet vil inngå i 

arbeidet. Kontakt med vegmyndigheter 

etter behov. 

 Tema vil bli behandlet i 

planens beskrivelse og som 

del av plankartet med 

hensynssone mot veg. 

Etter behov vil det lages 

illustrasjon (er) som viser 

sikring av myke trafikanter 

på egen tomt. 

6. Sosial infrastruktur 

Barnehagedekning/ 

skoledekning 

Undersøkelser med kommunen om 

fremtidig kapasitet vil inngå i arbeidet. 

Det vil også gjøres vurderinger knyttet 

til tilrettelegging for sosiale møteplasser 

i planområdet eller i nærheten av 

planområdet. 

Tema vil bli behandlet i 

planens beskrivelse og 

eventuelt som del av 

plankartet. Kan være aktuelt 

med illustrasjoner. 

7. Støyforhold 

Støy fra vei må 

vurderes. 

Undersøkelser lokalt og gjennom 

kontakt med naboer vil gi informasjon 

om behovet for eventuelle tellinger hvis 

det ikke foreligger målinger av ÅDT for 

veien forbi. Andre støykilder anses ikke 

å være aktuelle. 

Tema blir behandlet i planens 

beskrivelse. 

8. Flomfare og isgang 

Se tema 4. 

Flomfare. 

Undersøkelser av temakart hos NVE, 

samtaler /henvendelse til NVE og 

samtaler med naboer for å kartlegge 

situasjonen og risikoen for eksisterende 

bygning og eventuelle nye boliger. 

Vurderinger av tiltak. 

Tema vil gjennomgås som 

egen konsekvensutredning i 

planen men dette blir avgjort 

når en vet mer om hvor stor 

utfordringen er på kort og 

lengre sikt. Kan være aktuelt 

å avsette i planen som 

hensynssone. 

9. Barn, unge, funksjonshemmede og eldres interesser 

Se tema 6. 

Barn og unge vil 

være den viktigste 

interesseparten i 

planleggingen. 

 

Undersøkelser om eksisterende 

situasjon, aktuelle transporttjenester, 

tilbud etc. Registrering av barn og unge 

i nærheten. 

 

Tema vil bli behandlet i 

planens beskrivelse for de 

nevnte kategorier. I planen 

kan det etter behov legges inn 

bestemmelser som i ekstra 

grad stiller krav om 

tilrettelegging hvis dette er et 
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ønske fra tiltakshaverne. 

10. Kulturlandskap og kulturminner 

Kulturlandskap Det må undersøkes om bebyggelse 

inngår som en viktig del av 

kulturlandskapet i ferskvannsdeltaet og 

om det er et bebyggelsesmønster som 

skal ivaretas videre. Det er lite 

sannsynlig at det ligger kulturminner 

innenfor planområdet men dette må 

vurderes i registreringsfasen. 

Tema blir behandlet i planens 

beskrivelse. 

 

Vannforvaltning  Tema blir behandlet i planens 

beskrivelse. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Metode og fremstilling 

3.3.1 Metode 

Planforslag skal undersøkes og eventuelle planalternativ skal utredes til et likeverdig og 

sammenlignbart nivå. Dersom det i konsekvensutredningen avdekkes vesentlige negative 

konsekvenser av tiltaket, skal det for hvert fagtema beskrives avbøtende tiltak. 

Det vil bli benyttet ulike tilnærminger og metode for de ulike tema men metoden må tilpasses 

planens størrelse og kompleksitet. 

I forhold til tema «naturverdier/biologisk mangfold mm vil den gjennomføres en kartlegging 

og registrering av naturtypene innenfor planområdet og gjennomføres en 

verdisetting/vurdering av biologisk mangfold. Det vil også drøftes eventuelle kompenserende 

tiltak i planen.  

Metoden for konsekvensutredning knyttet til Geotekniske forhold vil avhenge av 

rapporten/undersøkelsene som gjøres. Mest sannsynlig vil kartleggingen også inneholde 

forslag til tiltak for å sikre området mot en eventuell flom. Det antas at grunnvannet ligger 

høyt i området og at det for øvrig er relativt god og drenerende byggegrunn. Også her vil det 

være viktig å drøfte kompenserende tiltak. 
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Under tema Landskaps og rekreasjonsverdi vil det bli utarbeidet en landskapsanalyse basert 

på Direktoratet for naturforvaltning ( Landskapsanalyse 2010) I tillegg vil det drøftes hvilken 

rekreasjonsverdi området har i dag og eventuelle kompenserende tiltak for tap av skolens 

uteområde/ lekeplass. 

I forbindelse med tema flomfare og isgang vil det i all hovedsak bli benyttet tilgjengelig 

flomkart (200 års flom) som utgangspunkt. Siden planområdet ikke grenser til elva er det få 

tiltak som kan foreslås langs elvebredden og heller ikke utenfor planområdet. En samlet 

vurdering av de erfaringer som naboer har gjort seg, flomkart og geotekniske undersøkelser 

vil i all hovedsak danne grunnlaget for hvilke kompenserende tiltak som blir foreslått i planen. 

Per dags dato har det ikke vært mulig å innhente mer eksakte data om tema verken fra NVE 

eller Fauske kommune. 

3.3.2 Temavis fremstilling av undersøkelser og utredninger 

De enkelte undersøkelsene og utredningene skal fremstilles temavis i den 

presentasjonsformen som er angitt for hvert tema i tabellen i kapittel 3.1.  

3.3.3 Forslagsstillers anbefaling 

Hvis forslagsstiller presenterer sitt valg av planalternativ skal det komme med en faglig 

begrunnet anbefaling med grunnlag i undersøkelsene og utredningene som er gjennomført.  

3.4 Videre planprosess og medvirkning 

3.4.1 Planprosess og fremdrift 

Forslagsstiller skal utarbeide en Detaljreguleringsplan for Kosmo boligområde med tilhørende 

konsekvensutredning.  

Tabellen viser forventet fremdrift: 

Framdriftsplan   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 + 
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ferdigstilling 

Vedtak av plan (plan- og 

utviklingsutvalget og 

kommunestyret). 
              

  

  

 

3.4.2 Medvirkning 

Vi har foreslått medvirkning og informasjonsmøte til etter høringsfristen i forbindelse med 

kunngjøring fordi vi ønsker å legge frem skisser som viser muligheter til utvikling av tomt og 

nærliggende arealer på møtet. I denne planen vil innspill og informasjon fra naboer og berørte 

bli svært viktig innenfor flere av de tema som ønskes undersøkt/ utredet. 

Allmennheten, berørte parter og naboer vil bli informert når forslaget til reguleringsplan 

legges ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet vil også legges ut på Fauske kommunes 

nettsider og eventuelt andre nettsteder.  

 

 

3.4.3 Innspill 

 

Innspill til kunngjøring om oppstart. 

Etter at planen ble kunngjort er det bestemt at planområdet ikke lengre skal gå ned til elva 

men slutt i tomtegrensa. Dette har etter vår mening stor betydning for flere av de tema som 

skal gjennomgås i forbindelse med de ulike plandokumentene. 

Innspill vil bli gjennomgått i planbeskrivelse men planområdets avgrensning endrer slik vi ser 

det, omfanget av forhold som må registreres og undersøkes for flere av de aktuelle tema. 

Følgende myndigheter og personer har kommet med innspill til planen: 

Sametinget 

Nordland Fylkeskommune 

Fylkesmannen i Nordland 

ISE nett 

NVE 

Espen Olesen 

Det vises for øvrig til eget vedlagt dokument kalt Merknadsbehandling. 
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Det er gjennomført en egen dialog med Fauske kommune (notat oversendt og møte med 

tilbakemelding fra kommunen) om aktuelle byggeformål knyttet til flom og trafikksikkerhet 

på den aktuelle tomten. Det vises til notat fra planlegger datert 31.03.20. Dette blir også nevnt 

i planens beskrivelse. 

 

 

 

 

 

 

 



Merknadsbehandling 
REGULERINGSPLAN KOSMO BOLIGFELT 
REVIDERT 15.10.20 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innkomne merknader 
 

Det er kommet inn i alt 5 innspill fra offentlige myndigheter eller andre med offentlige ansvarsområder. 
 

• Sametinget 

• Nordland Fylkeskommune 

• Fylkesmannen i Nordland 

• Statens vegvesen 

• ISE nett 

• NVE Norges vassdrags og energidirektorat. 
 

• I tillegg har det kommet innspill fra Espen Olesen (beboer i nabolaget). 
 
 

Avsender  Merknad  Plankonsulents vurdering  

Sametinget  Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det omsøkte 
området. De har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget.  

 

 

Nordland 
fylkeskommune  

Fylkeskommunen stiller seg kritisk til planforslaget av flere grunner, blant annet når det gjelder 
plasseringen av boligfeltet og at det ikke tas i bruk ledige arealer som er avsatt til boligbygging i 
kommuneplanens arealdel. Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og 
plan- og bygningsloven. Herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland 
fylkeskommune følgende innspill: 
Regional arealpolitikk 
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 det videre planarbeidet og viser 
spesielt til: 
Kap. 8.2. By- og tettstedsutvikling 
b) Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for 
god funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns lekemuligheter og stedets 
karakter.  
 e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming av 
fysiske tiltak. 

Fylkeskommunen er kritisk til 
planforslaget både pga 
boligområdets plassering og fordi 
ledige boligarealer ikke tas i bruk 
før nye reguleres inn. Dette er tatt 
opp med kommunen men 
kommunen ønsker å konsolidere 
områdets boligstruktur (rundt 
skolen) og det er sannsynlig at 
eksisterende boligområdet som 
ligger rett ved Valnesfjorden 
helsesportsenter er ikke attraktivt 
eller sentral nok siden det ikke er 
vist noe interesse for det. 
Fylkesplanen sier også at: 
«Utbygging av boligområder og 



l) Det skal legges til rette for gående og syklende gjennom et trafikksikkert og sammenhengende 
gang- og sykkelveinett.  
o) Grøntområder, parker, gang- og sykkeltraseer og turdrag innen og mellom boligområder, 
nærturområder, skole, butikk og andre viktige servicepunkter, skal sikres gjennom kommunens 
arealplaner. 
Kap. 8.3. Naturressurser, kulturminner og landskap  
a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 
arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og landskapselementer.  
b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. Naturmangfoldet bør 
være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging.  
k) Hensynet til lokale bestander av viltarter og innlandsfisk, samt deres leveområder, skal ivaretas i 
kommunens arealplanlegging.  
Kap. 8.5. Kystsonen  
h) Strandsonen skal bevares som et attraktivt og tilgjengelig område for friluftsliv og 
naturopplevelser. Viktig naturmangfold skal ivaretas. 
Kap. 8.6. Klima og klimatilpasning  
d) Ved planlegging av boliger og fritidsboliger oppfordres kommunene til å vurdere plassering, 
utforming og størrelse slik at energibehovet er lavest mulig.  
e) Energibruk og tilrettelegging for nye miljøvennlige energiløsninger, skal være et gjennomgående 
perspektiv i kommuneplaner og planer som legger til rette for utbygging.  
Fylkeskommunen stiller seg kritisk til planforslaget av flere grunner. En årsak er at deler av 
planområdet står i fare for å bli oversvømt ved større nedbørsmengder. En annen grunn er av 
hensynet til naturmiljøet og lakseelven som er i umiddelbar nærhet til planområdet, og vil kunne 
påvirkes av økt aktivitet i området. Alle tiltak som gjøres i nærheten av lakseelven må derfor skje på 
en slik måte at det ikke forringer vannmiljøet.  
Det er uheldig at det legges opp til en regulering som ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel, 
når arealdelen er relativt ny (fra 2018). Det er i tillegg ledige arealer avsatt til boligformål i 
Valnesfjord. 
 
Landskap og friluftsliv  
Øyene rett utenfor planområdet er et kartlagt nærturterreng som er et svært viktig friluftsområde. I det 
videre planarbeidet er det sentralt at tilgangen til nærturterrenget ivaretas og landskapet som 
terrenget er en del av.  
 
Klimahensyn  
Det å beslaglegge friområder og grønnstruktur til bolig- og fritidsutbygging vil kunne føre til økte 
klimagassutslipp. Både for å bevare områdets rekreasjonsverdi og vise hensyn til klimaet, er det 
viktig at tiltakshaver vurderer og tar hensyn til planens virkninger for naturmiljø og samfunn. Det å 

arbeidsplasser skal i hovedsak skje 
innenfor de etablerte by- og 
tettstedsstrukturene. I 
arealplanleggingen skal 
transformasjon og fortetting i by- 
og tettsted og rundt 
kollektivknutepunkter vurderes 
som virkemidler for å unngå 
uønsket spredning av 
bebyggelse». Dette er heller ikke 
fulgt opp med dette planforslaget. 
Når det gjelder de planer og tema 
som Fylkeskommunen ber om at 
det tas hensyn til er dette tema 
som i all hovedsak behandles i 
planens beskrivelse og i planens 
bestemmelser på ulike nivå.  
Fylkeskommunens kritikk til 
regulering av boligområdet tas 
ikke til følge ( se over). 
Når det gjelder trafikksikkerhet er 
dette et eget tema som blir fulgt 
opp i planarbeidet innenfor de 
rammene som er mulig. 
Det blir utarbeidet en egen 
analyse i forhold til landskap og 
klima og tilpasning til klima vil 
ivaretas i planen. 



bevare grønnstruktur er også en måte å håndtere overvann på. Med forventet økt nedbørsmengde 
også i Nordland skal det vises til tiltak for håndtering av overvann og høyere vannstand. 
Ifølge se-havnivå-i-kart (Kartverket), vil større deler av planområdet bli oversvømt ved en 20-års 
stormflo. Se mer informasjon på NVEs aktsomhetskart for flom. Hensyn til havnivåstigningen må tas i 
det videre planarbeidet.  
Reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser bør også tas med i betraktningene av 
bygninger og tiltak som oppføres. Å utnytte eksisterende bygningsmasse vil kunne være et tiltak med 
tanke på å ikke øke klimagassutslipp.  
For mer informasjon om klimaendringene og -utfordringene i Nordland, kan dere se til klimaprofilen 
som Norsk klimaservicesenter har utarbeidet. Klimaprofilen er et supplement til klimahjelperen. Vi 
viser også til klimatilpasning.no, for mer informasjon om klimautfordringene. 
 
Vannforvaltning  
Valnesfjordvassdraget har blitt foreslått vernet, se NVEs nettsider for mer informasjon.  
Ettersom planområdet ligger i utløpet til en lakseelv er det nødvendig at plantiltaket vurderes med 
tanke på eventuell påvirkning på vannmiljøet, økologiske funksjonsområder og virkninger på 
anadrom laksefisk. Kommunen kan vurdere å anvende arealformål, hensynssoner eller 
bestemmelser og retningslinjer for å ivareta hensynet til anadrom laksefisk. Se Miljødirektoratets 
veileder for laksefisk i arealplanlegging.  
Se informasjon om vannmiljøet på vann-nett portal. 
 
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 er sektormyndighet og ansvarlig for 
en slik vurdering, ifølge plan- og bygningsloven. 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 vann-miljømål og risiko- og påvirkningsanalyse for aktuelle vannforekomster.  
Veg  
Planen skal ha adkomst fra fv. 7470. Hastigheten på stedet er 60 km/t, frisiktkravet er 70 meter i 
begge retninger, årsdøgntrafikken er på ca. 480. personbilenheter.  

- Avkjørselen må reguleres slik at den er i henhold til vegnormalen, vi viser til Statens 
vegvesens håndbøker N100 og N101, dimensjonerende kjøretøy velges ut fra vegens 
funksjon, trafikkmengde. Siktlinjer og hensynsone sikt må inngå i plankartet.  

- Arealet (vegens eiendomsområde) mellom kjøreveg og eiendommen skal reguleres til annen 
veggrunn.  

- I ny rammeplan for Nordland (sendes på høring våren 2020) skal byggegrensen i denne 
vegkatagorien være 30 meter. I denne saken kan vi akseptere en byggegrense på 20 meter 
målt fra midten av fv.7470. Planområdet omfatter også del av eiendommen gnr. 62 bnr. 20 
dvs. avkjørselen til denne eiendommen. Vi gjør oppmerksom på at det er ikke ønskelig med 
økt trafikk over denne avkjørselen. 



 
 
Kulturminner  
Det er positivt at kulturlandskap og kulturminner i området er tema som skal utredes i planarbeidet. 
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. 
 
Planprosess  
Referat fra oppstartsmøtet følger ikke saken. Vi ber om at det gjøres i senere saker fordi det gir 
fylkeskommunen bedre grunnlag for å vurdere planene. Referatet bør legges ved når denne saken 
legges ut til offentlig ettersyn.  
Fylkeskommunen er opptatt av at det legges til grunn tilgjengelig og beslutningsrelevant kunnskap i 
det pågående planarbeidet.  
 
Barn og unges interesser og sikkerhet  
Det fremkommer av planprogrammet at barn og unge kommer til å være den viktigste 
interesseparten i planleggingen. Vektleggingen av barn og unge ser vi på som positivt. For at det 
skal være en reell vektlegging av barn og unges interesser bør trafikksikkerhet være en del av 
konsekvensutredningen og planprogrammet bør vise til hvordan lekeområdene vil bli utredet eller 
erstattet.  
 
Planområdet ligger i nær tilknytning til fv. 7470. Siden planarbeidet legger opp til et økt antall boliger 
blir det viktig at tiltakshaver utreder og tar hensyn til barn og unges sikkerhet med tanke på økt 
trafikkmengde, trygg tilgang til leke- og oppholdsarealene, og at barn og unge høyt sannsynlig 
kommer til å ferdes langs med fylkesvegen.  
Se Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging og særlig § 5. punkt b) og d), som sier at 
arealer som omdisponeres fra fellesareal eller friområde som er i bruk eller egnet for lek, skal 
erstattes. 
 
Rammer for planarbeidet  
I tillegg til de viste planene og retningslinjene som er med på å legge premisser for planarbeidet, ber 
vi om at følgende retningslinjer eller planer legges til grunn for planarbeidet:  

- Regional plan – Klimautfordringene i Nordland 2011-2020  
- Regional plan for vannforvaltning vannregion Nordland og Jan Mayen  
- Regional folkehelseplan  
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 



- Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023.  

 
Fylkeskommunen jobber nå med rullering av den regionale klimaplanen for Nordland og 
vannforvaltning. Alle regionale planer og strategier finnes på våre nettsider. Statlige planretningslinjer 
er tilgjengelige på regjeringen.no. 
 
Medvirkning  
Vi er enig med tiltakshaver om at det er viktig å få innspill og informasjon fra naboer og andre berørte 
parter i planarbeidet. Siden planområdet berører en tidligere skole med tilhørende friområde er det 
høyst relevant å få innspill fra barn og unge om hvordan de tar i bruk området. Det å trekke inn 
berørte parter i planprosessen er i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven.  
 
Digital plandialog  
Vi tilbyr sammen med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland, kvalitetssikring av planer og 
publisering i Nordlandsatlas. Publisering i Nordlandsatlas vil kunne bidra til bedre dialog og 
medvirkning i planarbeidet, og gir en god oversikt over arealforvaltningen. Vi ber derfor tiltakshaver 
om å benytte seg av denne tjenesten. Send planforslag med sosi-koder til 
plannordland@kartverket.no. 
 
Generelle bemerkninger  
På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:  

- Fylkeskommunen forventer at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- 
og arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger.  

- Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til 
personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.  

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

 

Fylkesmannen 
i Nordland  

Det aktuelle arealet rundt tidligere skole er i kommuneplanens arealdel av 22.03.18 avsatt som 
område for offentlig eller privat tjenesteyting, men hvor fotballbanen og området rundt er avsatt til 
grønnstruktur. Mindre deler er avsatt som LNFR-område hvor spredt boligbebyggelse er tillatt 
(LSB11). 
Kommuneplanen fastsetter at spredt bebyggelse må ikke komme i konflikt med natur- og 
friluftsinteresser, og at det innenfor en grense på 100 meter fra sjø og vassdrag (målt i 
horisontalplanet fra strandlinja ved gjennomsnittlig flomvannstand) ikke skal oppføres ny bolig-, fritids 
eller næringsbebyggelse, utvidelse eller fradeling til slike formål. Samtidig sier 

Fylkesmannen viser til at 
kommuneplanen fastsetter at 
spredt bebyggelse ikke må 
komme i konflikt med natur og 
friluftsinteresser og viser samtidig 
til 100 meters grensa i 
planleggingen. Fauske kommune 
har forutsatt at det skal være 
noen boligtomter i dette området 
i forbindelse med salg av skolen. 

mailto:plannordland@kartverket.no


planbestemmelsen at for utbygging nærmere enn 100 meter fra sjø og vassdrag i områder avsatt til 
bebyggelse og anlegg og LNFR-område med spredt utbygging, skal byggegrensen avklares gjennom 
reguleringsplan. 
Miljø- og naturverdier 
Lakselva er som en del av Valnesfjordvassdraget underlagt vassdragsvern gjennom St.prp. nr. 4 
(1972-73). Vassdragets elver, myrer og vann er sentrale deler av et attraktivt og variert landskap. 
Elveløpsformer, blant annet i aktive grottesystemer, og våtmarksområder med tilhørende fugleliv og 
botanikk i nedre deler, inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Lakselvas utløp i 
Valnesfjordvatnet danner en viktig forekomst av naturtypen delta. Valnesfjordvatnet er et 
brakkvassbasseng ved havnivå. I området omkring Lakselvas utløp i Valnesfjordvatnet bygges det ut 
et delta. På tørrlagt strand og i grunne bølgebeskyttende bukter rundt Valnesfjordvatnet opptrer 
sumpplanter som engsnelle, flaskestarr og gulldusk. I gruntvannsområder på leirbunn som tørrlegges 
utover ettersommeren og høsten vokser ofte en karakteristisk sammensetning av små vass- og 
sumpplanter. Den mest sjeldne av disse er evjebrodd som tidligere er påvist i Flaget. Arten er spredt 
forekommende i fylket, og har få kjente forekomster i Salten. Deltaområdet er også viktig for fugl. 
Kosmoholmen, hvor det omsøkte planområdet ligger, inngår i dette deltaområdet. De nasjonale mål 
for forvaltningen av de vernede vassdrag er gitt ved Stortingets behandling av verneplanene for 
vassdrag, bl.a. i Innst. S. nr. 10 (1980-81). For å oppnå målene, må det blant annet særlig legges 
vekt på å unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, 
kulturminner og kulturmiljø. For klasse 2 i Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag er det 
uttalt at inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som 
oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Retningslinjene må legges til grunn for 
arealplanlegging. Fylkesmannen fraråder ytterligere utbygging på Kosmoholmen. 
Fylkesmannen er kritisk til regulering av boligområde uten avklaring på overordnet plannivå, blant 
annet ut fra føringer i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
vassdragshensyn og allmenne interesser. Fylkesmannen har ingen vesentlige innvendinger til at 
eksisterende bebyggelse kan omreguleres til boligformål, men nedbygging av grønnstruktur og 
ytterligere bygging av vassdragsmiljøet må unngås. 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir 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. I forbindelse med 
reguleringsarbeidet må det gjøres en vurdering av flomfaren og hvordan sikkerheten vil bli ivaretatt. 
Kravene til sikkerhet i forhold til flom er gitt i byggteknisk forskrift og er for bolig- og næringsbygg 
sikkerhet i forhold til en 200-års flom 
Digitaliserte plankart 

Innvendingen fra Fylkesmannen 
blir derfor ikke tatt til følge. 
Boligutvikling vil komme i konflikt 
med flere friluftsinteresser og da 
særlig knyttet til dagens bruk av 
ball og sykkelbanen inne på 
området. Byggegrensen vil 
avsettes i reguleringsplanen. Miljø 
og naturverdier blir drøftet under 
ulike tema i planen og det samme 
gjelder samfunnssikkerhet og 
beredskap. 
Forholdet til Lakseelva tror vi ikke 
blir et viktig tema siden 
reguleringsplanen ikke grenser til 
elva. 
Klima blir et eget tema i planen og 
tema flom og isgang behandles 
som eget tema med 
konsekvensutredning. 

 



For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, forventer vi 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. 
 

Statens 
vegvesen  

Har ingen merknader til oppstarten av dette planarbeidet. 

 
 

ISE nett  SE Nett ønsker å bli med i planlegging av strømtilførsel i forbindelse med etablering av nytt boligfelt 
på Kosmo. 

 
 

 

NVE Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat  

  
 
Naturfare 
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og 
skred og overvann. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot 
naturfarer ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 
Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av 
utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere 
flomtopper nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, 
må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet (Valnesfjordvassdraget). Klimaendringenes 
påvirkning på avrenningen i byggeområdene må avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen 
slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. 
Se ellers informasjon om overvann på www.miljokommune.no, www.klimatilpasning.no og 
www.norskvann.no og www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi . 
 
Flom 
Planområdet ligger innenfor et område hvor det kan være fare for flom, jfr. aktsomhetsområde flom 
i NVE Atlas. Området er ikke flomsonekartlagt. Reell flomfare må derfor utredes. 

NVE sitt innspill om hvordan flom 
og skredfare blir vurdert og tatt 
hensyn til i planen er viktig da vi 
vet at planområdet er flomutsatt. 
Planarbeidet vil inneholde 
undersøkelser (geotekniske) som 
blir lagt ved planen som eget 
vedlegg og som forhåpentligvis 
avklarer hvor stabil grunn det er 
og forholdet til marine 
leireforekomster. Sammen med 
tilgjengelige analyser og 
risikovurderinger av sannsynlig 
flomsituasjoner på kort og lang 
sikt håper vi at planens 
bestemmelser vil inneholde 
tilstrekkelige krav om sikrings-og 
stabiliseringstiltak. Tema flom og 
isgang blir konsekvensutredet 
som eget tema. NVE tar også opp 



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. Det er veldig bra at kontakt/intervju med de som bor på stedet også vil gå inn som en viktig 
del av registreringene. 
 
 
Kvikkleire 
Planområdet ligger i et område som viser at det er mulighet for marin leire i området. Jf. vedlagt 
utklipp fra NGU. Ved geoteknisk vurdering skal TEK 17 § 7-3 legges til grunn. Hvis det blir gjort 
funn av kvikkleire eller andre sprøbruddmaterialer skal også utbyggingens effekt på hele 
områdestabiliteten vurderes jf. krav i TEK 17 § 7- 3 og NVEs veileder nr.7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred: 
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf. 
Vi anbefaler at det bør utføres en kvalitetssikring av vurderinger/utredninger av et uavhengig 
foretak, jf. anbefalingene i NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» kap 5.3 
Kvalitetssikring av utredninger. Det er særlig viktig at slik kontroll gjennomføres så tidlig som mulig 
da premissene for videre undersøkelser, vurderinger og prosjektering blir lagt. Feilvurderinger tidlig 

i prosjektet vil kunne gi store kostnad- og fremdriftsmessige konsekvenser, og i ytterste konsekvens 

en skredhendelse. 

Ved eventuelle funn av kvikkleire skal fareområder for skred avmerkes som hensynssone (pbl § 

12-6) med tilhørende bestemmelser (pbl § 12-7) som ivaretar det hensynssonen er ment å vise. 

 

Overvann-veiledning 

Det forventes mer overvann, økning i flomvannføringen og stormflomnivået. Det vises i denne 

sammenheng til Klimaprofil Nordland: https://klimaservicesenter.no/ . 

NVE mener derfor at det er viktig at det tas hensyn til klimaendringer/klimatilpasninger og dermed 

må konsekvensene utredes 
 
Det vises til Forskrift om konsekvensutredninger §21  
https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-854/§21  
«virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred.»  
Vi minner her også om intensjonene i vrl §7, at utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis 
skje slik at nedbøren fortsatt kan infiltrere i grunnen.  
NVE mener derfor at hovedprinsippene for håndtering av overvann: tre-trinnstrategien for 
håndtering av overvann (1.infiltrering, 2.fordrøyning og 3.avrenning) innenfor planområdet og de 
ulike tiltak med fordel kan innarbeides og forankres i reguleringsbestemmelser ved å stille konkrete 
krav til løsninger for overvannshåndtering og visualiseres i plankartet. 

betydningen av å avklare 
forholdet til kraftlinjen sør for 
planområdet. NVE skriver at 
området ikke er flomsonekartlagt. 
Vi har funnet flomsonekart som vi 
benytter i planarbeidet. Det viser 
at mesteparten av området er 
oversvømt i forbindelse med en 
såkalt 200års flom.  
Det vil bli gjennomført en egen 
geoteknisk undersøkelse av 
planområdet. 
Vi legger til grunn at 
overvannshåndtering håndteres 
ved bruk av tre-trinnsstrategien. 
NVE vil kontaktes for råd og 
veiledning i forbindelse med KU. 

 



 
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. 
Planområdet ligger på Kosmoholmen i Lakselva som er en del av det varig verna 
Valnesfjordvassdraget 
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/nordland/164-2- 
Valnesfjordvassdraget/ . 
Det må derfor gjøres vurderinger av planforslagets virkninger på vassdragets verneverdier. 
 
Energianlegg 
Det går en kraftlinje like sør for planområdet. 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 (NORDLANDSNETT AS/Regionalnett), 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. 
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi 
ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no 
 

 



Espen Olesen   
På oppfordring av nye eier av Kosmo oppvekstsenter (Dag Lundbakk, Roger Henriksen og Bjarne M 
Jonassen) fremsetter jeg hermed innspill til temaer for den planlagte konsekvensutredning. 
Som nevnt i ‘Detaljregulering for Kosmo boligområde med konsekvensutredning. Forslag til 
planprogram til offentlig ettersyn’ datert 30.01.2020 er boligområdet på nedre Kosmo utsatt for 
flomfare og isgang. Ut fra lokale erfaringer vil en grundig utredning av flomfare og isgang i Lakselvs 
nedre løp (fra broen mellom Kosmo og Bringsli til utløp i Valnesfjordvatnet) være særlig relevant i 
forhold til nybyggeri på Kosmo-holmen. En slik utredning burde bygge på en konkret undersøkelse 
av de lokale forholdene for flom og isgang som finnes på Kosmo-holmen. Området er spesielt utsatt 
på vinteren med plutselig værskifte fra frost til mildvær med regn. Med stor sannsynlighet vil dette, 
med tanke på de nåværende og fremtidige klimaforandringer, bli et vesentlig og større problem i 
fremtiden.  
En annen vesentlig anmerkning til det fremlagte forslaget om omregulering til bolig er nedleggelsen 
av fotballbanen og sykkelbanen (Gnr/Bnr 62/88) som nå finnes på området. Dette er fasiliteter som i 
dag brukes av barn både fra Kosmo og andre dele av Valnesfjord. Utover idrettsfasiliteten ved 
Valnesfjordskole, som er lokalisert 7 km fra Kosmo, finnes det kun fotballbanen og sykkelbanen på 
Kosmo. Hvis disse fasiliteter nedlegges og tomten bebygges vil det være et betydelig tap for 
lokalområdet. I dag er fotballbanen og sykkelbanen et populært fritidsområde, ikke minst fordi 
området er inngjerdet mot Kosmovassveien noe som gjør det til en trygg plass for barn å oppholde 
seg på. 

Espen Olesen (95523582) som har 
bolig i Kosmovassveien 227 rett 
nord for planområdet tar opp 
flere viktige tema. Dette gjelder 
da spesielt flomfare og isgang og 
betydningen som fotball og 
sykkelbanen har lokalt. 
Etter en telefonsamtale med 
Espen Olesen 150520 kommer det 
frem at flom og isgang skjer oftere 
og oftere. Hovedløpet på elva har 
endret seg og det danner seg ofte 
ispropper rett ved skolen som går 
50-100 meter nordover. Man er 
både redd for is og for flom som 
et resultat av isproppen. Han 
opplyste at skolen har vært 
evakuert av frykt for skader og 
personskade. 
I planarbeidet vil det 
gjennomføres en forenklet 
konsekvensutredning knyttet til 
flom og isgang. Forholdet til 
idrettsbanen er drøftet i 
beskrivelsen. Hvis det skal legges 
til rette for flere boliger på den 
aktuelle tomten vil det være 
umulig å beholde idrettsbanen slik 
den er i dag. Det eneste lokale 
tilbudet til denne typen aktiviteter 
vil dermed forsvinne. 

 

 

 

 



Prisantydning Kr. 2 570 000,-

Boligtype Næringsbygg

P-rom/BRA 0/ 417

Kontakt Asbjørn Ingebrigtsen

Tlf 962 04 500

K O S M O B AR N E H AG E/ S K O L E
8215 VAL N E S FJ O R D



2

Ku
nn
sk
ap
sr
ik
På
lit
el
ig
N
æ
r
M
od
ig

S TAR TE N PÅ N O E FI N T
Velkommen til tidligere Kosmo skole og barnehage som ligger i et naturskjønt

område ved Kosmovannet ca. 7-8 km fra Strømsnes, retning Valnesfjord

Helsesportssenter. Selve skolebygningen, som er på 417 kvm, ble oppført i 1987 og

utbygget i 1999. Bygningen er inndelt med gangarealer, 3 stk klasse/

undervisningsrom, 3 kontorer, personalrom, wc- rom vaskerom, kjøkken, samt 3

rom i barnehagen. Loftsareal med teknisk rom og hvor elektrisk balansert

ventilasjonsanlegg er montert. Innlagt fiber i bygget. 2 uthus er oppført. Egen

tomteparsell ved siden av skolen, ca 498 kvm, opparbeidet som parkeringsplass,

kontakter for motorvarmere anlagt. Stor tomt på ca. 5420 kvm. som er benyttet

som leke og friluftsarealer. Bygningen holder standard fra byggeår og oppussing

må påregnes

HUSK DETTE NÅR DU SKAL KJØPE BOLIG

1.  Avklar finansiering før visning

2.  Ta deg god tid på visning

3.  Les salgsdokumentene nøye

4.  Still gjerne spørsmål til megler

5.  Ta forbehold i bud om noe er uklart

6.  Bud er bindende – ingen angrerett

7.  Vær tilgjengelig når budrunden

starter

NYTTIGE SIDER FOR DEG SOM SKAL

KJØPE BOLIG

notar.no

nef.no

forbrukerradet.no

Med vennlig hilsen

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF

Notar Fauske

Mob: 962 04 500

aei@notar.no

Fax: 75 64 40 71

FØLG OSS

facebook.com/notarnorge

instagram.com/notarnorge

@notarnorge
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FAKTA OM EIENDOMMEN

Adresse Kosmovassveien 245, 8215 VALNESFJORD

Prisantydning 2 570 000,-

Totalt inkl. omkostninger**) 2 570 000,-

P-rom/BRA 0/ 417

Innhold****) Skolebyggget består av:

1 etasje: Skoledelen er med  inngangsparti, vindfang, 3

klasserom,  3 kontorer, wc-rom, spiserom vaskerom og

kjøkken.

Barnehagedelen er med inngangsparti/vindfang og 3

lekerom, samt wc rom.

2 etasje er med: Trapperom og ventilasjonsrom

Eieform Selveier

Boligtype Næringsbygg

Byggeår Ca. 1987

Byggemåte Utdrag fra takst: Beskrevne bygning oppført 1987 og

tilbygget i 1999. Bygningen er 30 år gammel og hvor

bygningskomponenter er fra

byggeåret/ utbyggingsåret og i forventet tilstand med tanke

på alder, og kan følgelig ikke sammenlignes med dagens

standard og byggeregler Fundamentert på anntatt

steinfylling på morenemasser. Opprinnelig del av skolen har

ringmur av betong med bjelkelag. Utbygg er med støpt plate

på mark. Dreneringsforhold som opprinnelig. Bindingsverk

med bordkledning, antatt isolert etter datidens byggeskikk i

1987/99. W-takstoler. Taktekke med takstein fra 1987/99.

Tildels mye mose på takstein. Utvendig kledning: Stående

bordkledning. Trapper utført av trekonstruksjoner. For

ytterligere spesifikasjoner, se vedlagte takst

Tomt Eiet tomt

Parkeringsforhold Tomten med Gnr/ Bnr 62/87 er idag parkeringsarealer

**) Hvis salg til prisantydning

****) Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er

avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/ eller mangle

godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. 
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BELIGGENHET

Eiendommen er  beliggende i naturskjønne omgivelser  på Kosmo i

Valnesfjord ved Kosmovannet. Nærområdet er bestående av spredt

bolig og landbruksbebyggelse. På eiendommen er oppført en

barneskole/ barnehage og tilhørende lekeplasser og uthus

ADKOMST

Fra Strømsnes svinger man av fra RV80 og inn på Fylkesveie 530-

Kosmovassveien. Følger denne opp til Kosmo( ca. 8 km). svinger så av

til venstre inn på eiendommen og adkomst til eiendommen fra

kommunal asfaltert vei. 
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EiendommenØkonomiDiverse

opplysningerViktig

informasjon

EIENDOMMEN

Adresse: Kosmovassveien 245, 8215 VALNESFJORD

Oppdragsnummer: 7-0089/18

Selger: Fauske kommune

Hjemmelshaver:

Fauske kommune

Matrikkel: Gnr. 62, bnr. 45,87,88 i Fauske kommune.

Eieform: Selveier

Boligtype: Næringsbygg

Energimerking:  - Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen.

Tomt:

Ca. 9 618 kvm, Eiet tomt.

Det er 3 tomteparseller Gnr 62 bnr 45 er hvor selve Kosmo barnehage

og skole ligger på sammen med uthus.  Denne er oppgitt i takst til å

være 4.325,5 kvm i takst, men eiendomsmegler og selger gjør spesielt

oppmerksom på at tomtestørrelsen er under redigering og antatt

tomtestørrelse vil være  ca. 3700 kvm. Gnr 62 bnr 87 er et

parkeringsareal og tomten  her er på 499 kvm. Gnr 62 bnr 88 er et

friluftsområde og tomtestørrelsen er her på 5420 kvm.  Eiendommen er

opparbeidet med plen og biloppstillingsplasser. Tomten bebygget med

skole, uthus og lekearealer. Det er normale sol og lysforhold på

eiendommen. Eiendommen er beliggende i et området med spredt

bebyggelse og landbrukseiendommer. Tomten med Gnr 62 Bnr 88,  er i

kommuneplans arealdel avsatt til friområde. Alle arealer ansees som

omtrentlig.   Eventuelt arealavvik på tomteparsellene vil ikke gi

grunnlag for prisreduksjon.

Type takst: Verdi/lånetakst: Sertifisert takstmann: Ingeniør Kenn

Charles Arntsen. Telefon: 951 35 218. E-post: kenn@byggcon.no. Rolle:

Uavhengig takstmann

Byggeår: 1987 og 1999

Byggemåte: Utdrag fra takst: Beskrevne bygning oppført 1987 og

tilbygget i 1999. Bygningen er 30 år gammel og hvor

bygningskomponenter er fra byggeåret/ utbyggingsåret og i forventet

tilstand med tanke på alder, og kan følgelig ikke sammenlignes med

dagens standard og byggeregler Fundamentert på anntatt steinfylling

på morenemasser. Opprinnelig del av skolen har ringmur av betong med

bjelkelag. Utbygg er med støpt plate på mark. Dreneringsforhold som

opprinnelig. Bindingsverk med bordkledning, antatt isolert etter

datidens byggeskikk i 1987/99. W-takstoler. Taktekke med takstein fra

1987/99. Tildels mye mose på takstein. Utvendig kledning: Stående

bordkledning. Trapper utført av trekonstruksjoner. For ytterligere

spesifikasjoner, se vedlagte takst

Regulering: KOMMUNEPLANENS AREALDEL SJØ OG LAND 2018 - 2030.

Planbestemmelser og retningslinjer er gjeldende

Gnr 62 bnr 45: Kommuneplanens arealdel.  Planidentifikasjon 2015005.

Oversiktsplanareal Offentlig eller privat tjenesteyting. Arealbrukstatus

Nåværende. Områdenavn o_BOP12. Båndleggingssoen:

Hensynsonenavn H740_N

Gnr 62 bnr 87: Plantype: Kommuneplanens arealdel . Planstatus Endelig

vedtatt arealplan. Plannavn Kommuneplanens arealdel Fauske

kommune.  Oversiktsplanareal Offentlig eller privat tjenesteyting.

Arealbrukstatus Nåværende. Områdenavn o_BOP12.

Båndleiggingssone:  Hensynsonenavn H740_N

Gnr 62 bnr 87:: Plantype: Kommuneplanens arealdel. Planstatus

Endelig vedtatt arealplan. Plannavn Kommuneplanens arealdel Fauske

kommune .  Oversiktsplanareal Friområde. Arealbrukstatus Framtidig

Områdenavn GFO08_F. Båndleggingssone:  Hensynsonenavn H740_N

Kontakt megler for å få tilsendte hele plandokumentet

------

Fauske kommunestyre har uttalt at området for gnr 62 bnr 88 skal

vurderes i reguleringssammenheng til boligformål på inntil 5 boenheter.

For eiendommen med gnr 62 bnr 87 uttaler kommunestyret:

Rådmannen iverksetter salg av eiendommen som kan brukes i

sammenheng med salg av 62/88 til garasjeanlegg/parkering.

Eiendomsmegler gjør spesielt oppmerksom på at det vil være krav til

omregulering hvis eiendommen skal benyttes til andre formål enn

dagens. Omregulering skjer for kjøpers kostnad og risiko

Selger og megler opplyser følgende: Området er avsatt til offentlige

formål( skole) i kommunedelplan arealdel. I tillegg gjelder

hensynssoner for båndlegging etter verneplan for vassdrag( 164 - 2

Valnesfjordvassdraget). Forskrift om rikspolitiske retnignslinjer for

varig vernede vassdrag gjelder for området. Det skal ved overtakelse

og utbygging på tomtene tas hensyn til følgende:

For hovedvassdraget /vannstrengen i Valnesfjordvassdraget, vil det

innenfor en sone på 100 meter målt i horisontalplanet ved

gjennomsnittlig flomvannstand være krav om reguleringplan før tiltak

som nevnt i Plan - og bygningsloven § 1-6, samt fradeling til slike tiltak

kan godkjennes. Innenfor områdene skal det ikke foretas inngrep i

vassdraget/vannstrengen som kan skape erosjon og utrasing av

elvekanten. Kantvegetasjon skal bevares. Retningslinjer som angitt i

kommunedelplanens arealdel skal også tas med/tas hensyn til i

reguleringsplanen.
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Formål offentlige eller privat tjenesteyting o_BOP12:  Generelle

bestemmelser i kommunedelplanens arealdel gjelder for området og

ved byggeformål som ikke er i tråd med 0_BOP12 kreves det

reguleringsplan. Det vises spesielt til §1.3 hvor det stilles plankrav for

områder avsatt til utbyggingsformål etter PBL § 11-7.

Aktsomhet flom og andre vurderigner: Området er i NVE sin

aktsomhetskart avsatt som flomoråde. Det skal gjøres vurderinger i

tråd med NVE sine forskrifter og reguleringsplan skal følge  de

retningslinjer som stilles etter vurdering av flomfare. Det skal også tas

hensyn til andre vurderinger som for eksempel kvikkleirefare,

kulturminner( sefrak) barnas interesser og biologisk mangfold

( vassdragets verdier) i, og i nærheten av tiltaksområdet

Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag finenr du

her: www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-11-10-1001

Oppvarming: Elektrisk oppvarming  med panelovner og

ventilasjonsanlegg. Balansert ventilasjonsanlegg fra 1999. Kapasitet

3000 m3/h. Roterende varmeveksler. Varmebatteri på 11,9 kW. Vifte for

tilluft på 2,2 kW og vifte for avtrekk på 2,2 kW.

Parkeringsforhold: Tomten med Gnr/ Bnr 62/87 er idag parkeringsarealer

Vei/Vann/Kloakk: Megler og selger gjør spesielt oppmerksom på

følgende:

Det er privat vei ned til skolen og gnr 62 bnr 45 har veirett iht.

rettsboken av 1942( side 72) og det medfølger vedlikeholdsansvar:  For

gnr 62 bnr 45 medølger en plikt til opparbeidelse og veivedlikehold på

80% av kostnadene.  Gnr 62 med bnr:1,2,3,4,5 , 8 og 9 bærer 10 % av

kostnadene, og  gnr 62 med bnr 39 har 10% av kostnadene. Veien er

omtalt som veg nr 22. Det er ikke oppgitt noen årlige

veivedlikekostnader og ny eier oppfordres til å kontakte de andre

rettighetshaverne for å få brakt dette forholdet i orden

Eiendommene med gnr 62 bnr 87 og 88 har ikke tinglyst veirett. Kjøper

anbefalles å slå sammen disse parsellene med bnr 45. Hvis kjøper ikke

ønsker å slå sammen parsellene, påhviler det kjøper, for egen regning

og risiko, å formalisere vegretten gjennom å kontakte de grunneier som

kan gi slim rettighet( gnr 65 bnr 1, 2, 3, 4, 5 , 8 og 9)

Ovenstående ordlyd er inntatt i salgsoppgaven 31.10.18 og meddeles

alle interessenter

Kommunal vanntilknytning. Privat septiktank. Kommunal tømming.  Det

er montert en slamtank på 12 M3, som blir tømt en gang pr. år. Alder og

tilstand er ikke kjent

Barnehage/skole/fritid: Barnehage, barne og ungdomskole er på

Strømsnes, ca 8 km fra Kosmo.

Fritid:

Ved Kosmo er det et nydelig naturområde som gir muligheter for ulike

typer aktiviteter sommer som vinter.  Hele Valnesfjord er et  eldorado

for friluftsinteresserte.

Nærmiljøutvalget i Valensfjord er meget aktiv og har egen hjemmeside

hvor du kan finne nyttig informasjon: www.valnesfjord.no

Utdrag fra hjemmesiden: Valnesfjord har et stort antall fine gapahuker

som er fine turmål for store og for små. De ligger ganske spredt over

det meste av bygda, og holder forskjellig standard. Valnesfjord

helsesportsenter (VHSS) har laget en mal for å beskrive gapahukene

som turmål. VNMU adopterer denne stilige malen! Vi begynner med å

publisere de gapahukene som VHSS har beskrevet. De andre følger

senere. Vi ønsker god tur med forslag om en ny tiende fjellvettregel;

Husk å gå hjem selv om du koser deg ved gapahuken. kilde: www.

valnesfjord.no

Valnesfjord Helsesportssenter har også egen hjemmeside: www.vhss.

no

Utdrag fra hjemmesiden: Valnesfjord Helsesportssenter ligger plassert

"midt i smørøyet" av et fantastisk turområde, og turmulighetene rundt

senteret er mange og varierte. Vi ser på friluftsliv som et naturlig og

viktig virkemiddel både i forebygging og behandling av helseplager, og

vi håper vår turguide kan bidra til at flere oppdager verdien i gode

turopplevelser gjennom økt bruk av naturen.  Turguiden inneholder

beskrivelse av 17 barmarksturer med kart og bilder, med utgangspunkt

Valnesfjord Helsesportssenter. I tillegg ligger det 7 faktabeskrivelser

om historie og kulturminner i Øvre Valnesfjord. Målet med

beskrivelsene er at de skal bidra til økt nysgjerrighet, og gjennom dette

økt turaktivitet for alle.  Hele eller deler av de beskrevne turområdene

ligger i - eller i umiddelbar nærhet av - Sjunkhatten Nasjonalpark.

Disse områdene er sårbare og ferdsel må skje varsomt og med respekt

for dyre- og planteliv, samt de kulturminner som finnes i området. Kilde:

www.vhss.no

Utdrag aktiviterer:   Kanobrygge og naust (kano og kajakk) med

padlemulighet til Langhølja/Stilla/Øvre gapahuk.  Padlemuligheter også

i Storelva, Graurvatn og Kosmovat.  Kloppelagt sti til Hømmervatn.

Kloppelagt sti til Røde Korshytta - Langvatn - Neverhaugheia.

2 km bane/ridesti i lysløypa (passerer bålplass Skaiti/Nedre gapahuk) -

asfaltert og gruslagt. Ballbane for div. aktiviteter 20X40 m.

Aktivitetsløype for barn. Traktorvei til hytte - Fongenhytta.  Gapahuker,

gamme og diverse andre korte og lange turmål med og uten bålplasser.

Universelt utformet sti langs elva til Langhølja/Stilla/Øvre gapahuk 650

m. Orienteringsløyper for nybegynnere og for viderekommende .

Muligheter for et rikt fiske og friluftsliv. Ridebane 20X40 m

Vinter: Skiløyper med 2,7 km lysløype, totalt løypenett 35 km i perioder
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(lys slukkes kl 22.00). Aktivitetsbakke med pulkttrekk. Diverse

tilrettelagte aktivitetsområder. Smørebu for ski. Kilde: www.vhss.no

Skolekrets: Valnesfjord - Fauske

Offentlig kommunikasjon: Det går daglig buss til og fra Kosmo

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse: Etter det Fauske kommune

opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig

brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle

forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres.

Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden 1987

 Datert

Radonmåling: Det er ikke foretatt radonmålinger

Innhold: Skolebyggget består av:

1 etasje: Skoledelen er med  inngangsparti, vindfang, 3 klasserom,  3

kontorer, wc-rom, spiserom vaskerom og kjøkken.

Barnehagedelen er med inngangsparti/vindfang og 3 lekerom, samt wc

rom.

2 etasje er med: Trapperom og ventilasjonsrom

Standard: 

Vinyl på gulvene. Panel og malte vegger. Panel og malt himling.

Kjøkkeninnredning normalt utbygget med skap og benkplass. Opplegg

for oppvaskmaskin. Vaskerom med skyllekar, 200 liter VVB og opplegg

for vaskemaskin. 6 stk toalettrom med servant og wc, men hvor det

toalettrommet er frakoblet. Det er dusjkabinett på HC- toalett.

Balansert ventilasjonsanlegg fra 1999. Kapasitet 3000 m3/h.

Roterende varmeveksler. Varmebatteri på 11,9 kW. Vifte for tilluft på 2,2

kW og vifte for avtrekk på 2,2 kW. Elektirsk balanset anlegg type RH.

Det er ettermontert filter på avtrekk.

Automatsikringer. 125 A hovedsikring. Det er egen kurs for

motorvarmere på parkeringsplassen. Brannvarslingsanlegg er montert.

Brannslange er etablert og rømmingsveier er merkede. Det er montert

fiber i bygget.

Skolebygget er oppført 1987 og tilbygget i 1999. Bygningen er 30 år

gammel og hvor bygningskomponenter er fra byggeåret/

utbyggingsåret og i forventet tilstand med tanke på alder, og kan

følgelig ikke sammenlignes med dagens standard og byggeregler. Noen

generelle overflateavvik i trekonstruksjoner- gjelder gulv. På det

avlange klasserommet er det skjevheter i gulvet. Wc rom ved

inngangen til barnehagedelen er ute av funksjon og vannet er avstengt.

Dette da vanntilførselen ofte fryser om vinteren og dokvernfunksjonen

ofte er ute av drift.

For ytterligere opplysninger, henvises til vedlagte takst

Arealer: Skolebygget har følgende arealfordeling:

1 etasje Bta 403 kvm. Bra  380.kvm. P rom 380 kvm - Kontor, klasserom,

wc-rom, spiserom etc.

2 etasje: Bta 40 kvm. Bra 37 kvm. Prom 37 kvm - sekundærrom:

Trapperom og ventilasjonsrom.

Uthus 1. 2 Moelvenbrakker som det er montert tak over. Strøm innlagt

Bta 39 kvm. Bra 36 kvm

Uthus 2: frittliggende uthus etablert i gavl på sørvegg. Oppført i

trekonstruksjon med bølgeblikktak.

Bta 30 kvm. Bra 28 kvm

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som

utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i

forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av

boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for

arealmåling – 2014'.

Tekst til areal: Arealene må ansees som ca areal da de er målt på

tegninger med enkelte kontrollmål på stedet

ØKONOMI

Prisantydning: Kr. 2 570 000,-

Verditakst: Kr. 2 570 000,-

Kommunale avgifter: 15 168.-Kommunale avgifter er for vann og tømming

av septik/slamavskiller. Det er ikke registrert renovasjonsgebyr på

eiendommen. Ny eier oppfordres til å kontakte IRIS( Indre salten

renovasjon) med tanke på renovasjonsbehov.

Megler gjør spesielt oppmerksom på følgende:

For tiden betales ikke eiendomsskatt på eiendommen da den er

benyttet til skole. Ny eier må derfor påregne at det vil tilkomme

eiendomsskatt.
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Eiendomsskatt: kr. 0.-

Omkostninger: Prisantydning kr 2 570 000,-

I tillegg kommer følgende gebyrer:

1) 2,5% dokumentavgift til staten.

2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-

3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-

Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 635.502

Vi gjør oppmerksom på følgende:

- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende

prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Betalingsbetingelser: Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer.

Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato.

Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i

hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er

informert om dette.

Servitutter/Rettigheter/Grunndata: For gnr 62 bnr 45: 1956/186-1/74.

Jordskifte. 28.01.1956.

Gjelder denne registerenheten med flere.

Utdrag fra jordskiftesaken ifbm fradeling er vedlagt prospektet( side 48

og 49) videre side 72, vedrørende veirett.

2004/2902-1/74. Jordskifte. 11.03.2004. Salten Jordskifterett sak

39/2002. Salg av tilleggsjord/Makebytte.

Gjelder denne registerenheten med flere. Kontakt megler for å motta

komplette kopier av jordskiftesaker

GRUNNDATA

1955/2849-1/74. Registrering av grunn. 15.12.1955. Denne

matrikkelenhet opprettet fra: KNR:1841 GNR:62 BNR:1

Eiendommen er utskilt fra: 1,2,4,5,8 OG 9

Gnr 62 bnr 87:

1958/281-70/74. Rettighet. 14.02.1958. Rettighetshaver: Øvre

valnesfjord Vassverk. LØPENR: 2125082

Leieavtale overført fra:: KNR:1841 GNR:62 BNR:43. Gjelder denne

registerenheten med flere

1994/12037-2/74. Borett  24.08.1994. Rettighetshaver: Tune Jens

Henning 28 02 1914. OVERFØRT FRA: KNR:1841 GNR:62 BNR:43. Gjelder

denne registerenheten med flere

1994/12037-3/74.Bruksrett 24.08.1994. Rettighetshaver: Tune Jens

Henning 28 02 1914. Overført fra:: KNR:1841 GNR:62 BNR:43 Gjelder

denne registerenheten med flere.  Borett og veirettighet vil bli slettet

iflg. opplysnigner fra selger

GRUNNDATA

1996/8383-1/74. Registrering av grunn. 17.07.1996

Denne matrikkelenhet opprettet fra: KNR:1841 GNR:62 BNR:43

Gnr 62 bnr 88:

GRUNNDATA. 1996/8384-1/74. Registrering av grunn. 17.07.1996

Denne matrikkelenhet opprettet fra: KNR:1841 GNR:62 BNR:20For mer

informasjon om erklæringer/ tilliggende rettigheter ta kontakt med

meglerforetaket.

DIVERSE OPPLYSNINGER

Diverse: Det gjøres spesielt oppmerksomt på at salget må godkjenens

av Formannskapet i Fauske, se punktet overtakelse

Bakgrunn for opplysninger i Salgsoppgaven: Salgsoppgaven er utarbeidet

ut ifra opplysninger som er gitt av selger, befaring av eiendommen

samt innhenting av nødvendige dokumenter og evt. takst/

boligsalgsrapport.

Overtakelse: Salget må godkjennes av Fauske formannskap. Overtakelse

kan ikke finne sted før slik godkjennelse foreligger. Hvis Fauske

formannskap ikke godkjenner  salget , vil ikke budgiver lenger være

bundet av sitt bud.

Salgsoppgave godkjent: 25.10.2018

Ansvarlig meglerforetak: Salten Eiendomsmegling AS

Postboks 40, 8201 FAUSKE, 992 408 065

Ansvarlig megler: Asbjørn Ingebrigtsen, Daglig leder/ Eiendomsmegler

MNEF Mobil: 962 04 500, E-post: aei@notar.no

Meglerforetakets vederlag fra oppdragsgiver:

Vederlag fra oppdragsgiver opplyses ikke når oppragsgiver er

næringsdrivende, ref. eiendomsmeglingslovens §  6-7, punkt 14. jmf.

§ 7-2

VIKTIG INFORMASJON

Boligselgerforsikring: Kan ikke tegnes forsikring på næringseiendommer

Boligkjøperforsikring: Kan ikke tegnes forsikring på næringseiendommer

Sentrale lover: Eiendommen overtas i den stand som den/det var ved

Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell

mangels vurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i

avhendingsloven § 3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene

fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i
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følgende tilfeller:

Dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne

kontrakt.

Dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i

avhendingsloven § 3-7 og kjøpsloven § 19 litra b).  Dersom Selger har

gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8 og

kjøpsloven § 19 litra a).

Kjøperen har besiktiget eiendommen,  Eiendommen overtas i den stand

den befinner seg ved underskrift av avtalen. Avhl § 3-9 fravikes

imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte

mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har

oppfylt sin opplysningsplikt (avhl § 3– ), at eiendommen er i dårligere

stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl §3-9, siste punktum).

Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til

avhl §§ 4-17 og 4–18. Avhl § 4-19 fravikes også, slik at den endelige

reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas også

forbehold om at det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jf

avhl § 3–2, annet ledd. Ovennevnte forhold er tatt hensyn til ved

beregning av kjøpesummen.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9

siste punktum og kjøpsloven § 19 litra c), tilligger etter dette Kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen

(tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt

denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med

transaksjonen, så har Selger opplyst at Selger ikke er kjent med

ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel

vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes

prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer

for eventuelle feil som Selger selv likevel var kjent med.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommenes arealer, (utvendige og

innvendige) eller tomtestørrelse, skal ikke under noen omstendighet

kunne gi Kjøper grunnlag for mangels krav.

Reguleringen i denne paragraf er av partene hensyntatt ved

fastsettelse av Kjøpesummen

Personopplysningsloven: Ditt personvern er viktig for Notar og vi er

opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet

og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Notar skal

følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder

GDPR og personopplysningsloven. Les mer om dette her: https://notar.

no/personvern.aspx.

Hvitvaskingsreglene: Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at

eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i

henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig

legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter

eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen.

Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle

økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Vedlegg: Takst datert: 09.06.17 og oppdatert 17.10.18. Stedskart som

viser beliggenhet og adkomst. Matrikkelinformasjon og kart. Tegninger

datert 1999. Målebrev for gnr 62 bnr 87 og 88. Rettighet  av 1958,

avstålelse av vassrettigheter. Utdrag fra kommunedelplan

Budgivning: Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt

budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver fremlegge

gyldig legitimasjon. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller fax. til

megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor

budgiver at bud er mottatt.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud. Selger må

skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver.

Det gjøres oppmerksom på at salget og budet formelt skal godkjennes

av Fauske formannskap. Eventuelt budaksept vil da bli gitt med dette

forbehold. Videre forutsettes det at budets akseptfrist forlenges

utover oppgitt dato og frem til formannskapets behandling er avsluttet

Egenerklæring om konsesjonsfrihet: Etter lov 23. november 2003 nr. 98

om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. § 4 kreves det

egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne

handelen at kjøper signerer egenerklæring om konsesjonsfrihet, og at

erklæringen godkjennes av kommunen før overtakelse. Erklæringen

vedlegges skjøtet ved tinglysning, og overtakelse kan ikke foretas før

erklæring om konsesjonsfrihet foreligger i signert og godkjent stand. Et

eventuelt konsesjonsgebyr dekkes av kjøper. Konferer megler for

nærmere informasjon. 
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1.

2.

3. 4.

5.

Ulike bilder av eiendommen

1.

Bildes-
ide 1
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1.

2.

3. 4.

5.

Bildene til venstre viser hovedinngangen til skoledel og gangarealer. Bildene til høyre viser inngangsparti barnehagedel, samt 2 av kontorene

1.

Bildes-
ide 2
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Bildene til venstre viser hovedinngangen til skoledel og gangarealer. Bildene til høyre viser inngangsparti barnehagedel, samt 2 av kontorene

1.
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1.

2.

3. 4.

5.

Bilder til venstre er av oppholdsrom og under et stort undervisningsrom. Øverst til høyre er bilder av wc- rom og dusj og under til høyre viser et annet undervisningsrom

1.

Bildes-
ide 3
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5.

Bilder til venstre er av oppholdsrom og under et stort undervisningsrom. Øverst til høyre er bilder av wc- rom og dusj og under til høyre viser et annet undervisningsrom

1.
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1.

2.

3. 4.

5.

Bildet til venstre  er av stort rom med vask, bildet under viser trappwerommet som fører opp til teknisk rom i 2 etasjen hvor du finner ventilasjonsanlegget. Bildene til høyre vuser et minikjøkken, avlangt

kalsserom samt bilde som viser gårdsplassen og fronten på skoledelen

1.

Bildes-
ide 4
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Bildet til venstre  er av stort rom med vask, bildet under viser trappwerommet som fører opp til teknisk rom i 2 etasjen hvor du finner ventilasjonsanlegget. Bildene til høyre vuser et minikjøkken, avlangt

kalsserom samt bilde som viser gårdsplassen og fronten på skoledelen

1.
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Matrikkel: Gnr 62: Bnr 45, bnr 87, bnr 88 Byggcon Nord AS

Kommune: 1841 FAUSKE KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Adresse: Kosmovassveien 205, 8215 Valnesfjord

VERDITAKST
Matrikkel: Gnr 62: Bnr 45, bnr 87, bnr 88

Kommune: 1841 FAUSKE KOMMUNE

Betegnelse: Kosmo Skole

Adresse: Kosmovassveien 205, 8215 Valnesfjord

MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 2 570 000

BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Skole og barnehage: 417 m² 380 m²

Uthus : 36 m² 0 m²

 M.fl.

Utskriftsdato: 17.10.2018   Oppdrag nr: 6016

Dato befaring: 09.06.2017

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst

Byggcon Nord AS

Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Telefon: 951 35 218

Organisasjonsnr: 920 936 229

Sertifisert takstmann:

Ingeniør Kenn Charles Arntsen

Telefon: 951 35 218

E-post: kenn@byggcon.no
Rolle: Uavhengig takstmann

d44304
Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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Matrikkel: Gnr 62: Bnr 45, bnr 87, bnr 88 Byggcon Nord AS

Kommune: 1841 FAUSKE KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Adresse: Kosmovassveien 205, 8215 Valnesfjord

Oppdr. nr: 6016 Befaringsdato: 09.06.2017 Side: 2 av 8

Takstmannens rolle

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken
et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Forutsetninger

Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3940:2012 og 'Takstbransjens retningslinjer for arealmåling'. Det bemerkes at rommenes bruk
kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. Se forøvrig under Arealer i rapporten. Taksten er kun
basert på en enkel visuell befaring uten inngrep i byggverket. Det er ikke foretatt stikktakinger eller annen form for enkle målinger. Det er
ikke flyttet på møbler, tepper, badekar/dusjkabinett, hvitevarer eller andre gjenstander. Rapporten er en ren verditakst og må ikke
forveksles med en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Dette kan medføre at det kan være skader/mangler ved
eiendommen som ikke fremkommer i taksten. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke
kunne oppdages etter å ha undersøkt takstobjektet som beskrevet ovenfor. Takstkonklusjonen baserer seg på objektets tilstand, slik det
fremsto befaringsdagen. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes
feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.

En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norsk takst anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en Boligsalgsrapport
med verditakst.

Arealberegning for boenheter:

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom
disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet
tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i
etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart
gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

Egne forutsetninger

Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Det elektriske anlegget og
røropplegget er ikke vurdert. Konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. Der det i rapporten er foretatt
antakelser, er dette fordi angjeldende forhold ikke har latt seg bringe på det rene.

Det gjøres oppmerksom på at panteattest ikke er innhentet for eiendommen, og at det derfor ikke er kjent om denne
inneholder opplysninger om forhold som har betydning for taksten. Bygningen er ikke undersøkt for skjulte feil eller mangler.
Kommunens bygningsarkiv er ikke gjennomgått og taksten hensyntar således ikke forhold/opplysninger som forefinnes her,
med mindre det uttrykkelig fremgår av takstdokumentet. Det er påkrevet å undersøke eiendommen grundig før kjøp, ref. "Lov
om avhending av fast eiendom § 3-10". Taksten forutsetter at objektet/boligen er godkjent av bygningsmyndighetene på
salgstidspunktet.

Eiendommen er ikke besiktiget i 2018. Men er oppjustert med dagens prisnivå og tillagt to ekstra tomter.

Kenn Charles Arntsen er utdannet ved Norges Eiendomshøyskole og er autorisert takstøkonom fra 2004 og medlem av
Norges Takserings Forbund og har sertifikat innenfor taksering av :
Skade, naturskade, boligeiendommer, næringseiendommer, boligsalgsrapporter, tilstandsanalyse og forsikringsskade/skjønn.
Innehar også Det Norske Veritas sin godkjenning for taksering.

Kenn Arntsen er også faglig meddommer i Salten Tingrett og har over 20 års ingeniørpraksis fra byggebransjen.
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Matrikkel: Gnr 62: Bnr 45, bnr 87, bnr 88 Byggcon Nord AS

Kommune: 1841 FAUSKE KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Adresse: Kosmovassveien 205, 8215 Valnesfjord

Oppdr. nr: 6016 Befaringsdato: 09.06.2017 Side: 3 av 8

Konklusjon og markedsvurdering

Konklusjon

Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr. 2 570 000

Markedsvurdering

Beskrevne bygning er beliggende i Valnesfjord ved Kosmovannet. Nærområdet er bestående av spredt bolig og
landbruksbebyggelse. Adkomst til eiendommen fra kommunal asfaltert vei. På eiendommen er oppført en barneskole/
barnehage og tilhørende lekeplasser og uthus, bygningen er oppført i 1987 og utbygget i 1999.

Bygget har arealer fordelt på en etasje og loft med teknisk rom. Bygningen holder normal standard med hensyn til utrustning
og vedlikehold. Eiendommen ligger i landlige og naturskjønne omgivelser og med Kosmoelva som eiendomsgrense mot vest.

Markedsverdi gir et uttrykk for hva som normalt forventes oppnådd for boligen/eiendommen i dagens marked, beskaffenhet,
beliggenhet og reguleringsmessige forhold tatt i betraktning.

Det er i taksten gjort en helhetsvurdering av eiendommen da den kan ha muligheter for videre utvikling, ved en omregulering
av formål til annen utnyttelse en skole.

Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Fauske Kommune

Takstmann: Kenn Charles Arntsen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 09.06.2017.
 - Gøran Bringslimark.  Fauske Kommune.
 - Kenn Charles Arntsen.  Tlf. 95 13 52 18

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Kosmo Skole

Om tomten: Adkomst til eiendommen fra kommunal asfaltert vei og over privat eiendom. Tomten som er helt flat
grenser nesten helt ned til Kosmoelva og naboeiendommer.

Eiendommen er opparbeidet med plen og biloppstillingsplasser. Tomten bebygget med skole, uthus
og lekearealer. Det er normale sol og lysforhold på eiendommen. Eiendommen er beliggende i et
området med spredt bebyggelse og landbrukseiendommer.
Tomta med Gnr/ Bnr 62/88 er i kommuneplans arealdel avsatt til friområde. Det vil kreves en
reguleringsplan for eventuell endring av tomtens formål.

Tomteverdien inkluderer teknisk verdi, skjønnsmessig justert og tilpasset til markedspris for den
aktuelle boenheten.

Tilknytning vann: Kommunal vanntilknytning.

Tilknytning avløp: Privat septiktank. Kommunal tømming.

Andre forhold: Tomta med Gnr/ Bnr 62/88 er i kommuneplans arealdel avsatt til friområde.
Det er i taksten gjort en helhetsvurdering av eiendommen da den kan ha potensiale for utvikling.
Hele eiendommen krever omregulering for benyttelse til annet en dagens formål. Dette er imidlertid
for kjøpers egen risiko og vurdering.

Tomten med Gnr/ Bnr 62/87 er idag parkeringsarealer.
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Matrikkel: Gnr 62: Bnr 45, bnr 87, bnr 88 Byggcon Nord AS

Kommune: 1841 FAUSKE KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Adresse: Kosmovassveien 205, 8215 Valnesfjord

Oppdr. nr: 6016 Befaringsdato: 09.06.2017 Side: 4 av 8

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1841 FAUSKE Gnr: 62 Bnr: 45

Eiet/festet: Eiet

Areal: 4 325,5 m² Arealkilde: Arealene er innhentet fra infoland- Fauske kommune

Hjemmelshaver: Fauske Kommune

Adresse: Kosmovassveien 205, 8215 Valnesfjord

Kommentar: Deler av tomten er veiareal med ca. 430 m2, slik at nettotomt er ca. 3900 m2

Matrikkel: Kommune: 1841 FAUSKE Gnr: 62 Bnr: 88

Eiet/festet: Eiet

Areal: 5 419,5 m² Arealkilde: Arealene er innhentet fra infoland- Fauske kommune

Hjemmelshaver: Fauske Kommune

Adresse: Kosmovassveien 205, 8215 Valnesfjord

Matrikkel: Kommune: 1841 FAUSKE Gnr: 62 Bnr: 87

Eiet/festet: Eiet

Areal: 498,8 m² Arealkilde: Arealene er innhentet fra infoland- Bodø kommune

Hjemmelshaver: Fauske Kommune

Adresse: Kosmovassveien 205, 8215 Valnesfjord

Kommentar: Er parkeringsarealer

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Tegninger

Eier

Infoland.no

Bygninger på eiendommen

Skole og barnehage

Bygningsdata

Byggeår: 1987  Kilde: Opplysninger innhentet fra infoland- Bodø kommune

Anvendelse: Skole og barnehage

Tilbygg:
Modernisering:

År: 1999 Begge ender er tilbygget
År: 1999 Nytt ventilasjonsanlegg

Kommentar

Standard: BYGNINGEN HAR FØLGENDE STANDARD :

Kjøkkeninnredning normalt utbygget med skap og benkplass. Opplegg for oppvaskmaskin.

Vaskerom med skyllekar, 200 liter VVB og opplegg for vaskemaskin

6 stk toalettrom med servant og wc, men hvor det toalettrommet er frakoblet. Det er dusjkabinett på
HC- toalett.

STANDARD FORØVRIG :
Vinyl på gulvene. Panel og malte vegger. Panel og malt himling.

OPPVARMING :
Elektrisk med panelovner. Varmekabler i enkelte rom på utbygg. Varmegjenvinningsanlegg med
roterende varmeveksler.
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Matrikkel: Gnr 62: Bnr 45, bnr 87, bnr 88 Byggcon Nord AS

Kommune: 1841 FAUSKE KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Adresse: Kosmovassveien 205, 8215 Valnesfjord

Oppdr. nr: 6016 Befaringsdato: 09.06.2017 Side: 5 av 8

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

1. etasje 403 380 380 Vindfang, klasserom, barnehage,
kontorer, wc-rom, spiserom
vaskerom og kjøkken.

2. etasje 40 37 37 Trapperom og ventilasjonsrom.

Sum bygning: 443 417 380 37

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Kommentar areal

Arealene må ansees som ca areal da de er målt på tegninger med enkelte kontrollmål på stedet.

Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje Kontor, klasserom, wc-rom, spiserom etc.

2. etasje Teknisk rom, bod

Konstruksjoner og innvendige forhold - Skole og barnehage

Drenering

Dreneringsforhold som opprinnelig.

Direkte fundamentering

Fundamentert på anntatt steinfylling på morenemasser.

Opprinnelig del av skolen har ringmur av betong med bjelkelag. Utbygg er med støpt plate på mark.

Yttervegger

Bindingsverk med bordkledning, antatt isolert etter datidens byggeskikk i 1987/99.

Takkonstruksjoner

W-takstoler

Taktekking og membraner

Taktekke med takstein fra 1987/99. Tildels mye mose på takstein.

Vinduer

2-lags isolerglass i trekarmer.

Ytterdører og porter

2 inngangspartier med dobbeldører av tre.

Innerdører er brann/ lyddører 30 dB/ B30 inn til klasserom.
Malte overflater.

Utvendige overflater

Stående bordkledning.

Trapper og ramper

Trapper utført av trekonstruksjoner

Balkonger, terrasser ol.

Asfaltert ved inngangspartiet.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Opprinnelig VA til kommunalt nett.

Vannledninger innvendig av kobber og avløp med plast.

Varme, generelt

Elektrisk med panelovner og ventilasjonsanlegg.

Brannslokking, generelt

Brannvarslingsanlegg er montert.
Brannslange er etablert og rømmingsveier er merkede.

Luftbehandling, generelt
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Kommune: 1841 FAUSKE KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Adresse: Kosmovassveien 205, 8215 Valnesfjord

Oppdr. nr: 6016 Befaringsdato: 09.06.2017 Side: 6 av 8

Balansert ventilasjonsanlegg fra 1999. Kapasitet 3000 m3/h. Roterende varmeveksler.
Varmebatteri på 11,9 kW
Vifte for tilluft på 2,2 kW og vifte for avtrekk på 2,2 kW.
Service er utført av vaktmester.

Elkraft, generelt

Automatsikringer. 125 A hovedsikring.

Annet

Beskrevne bygning oppført 1987 og tilbygget i 1999. Bygningen er 30 år gammel og hvor bygningskomponenter er fra
byggeåret/ utbyggingsåret og i forventet tilstand med tanke på alder, og kan følgelig ikke sammenlignes med dagens
standard og byggeregler.

Vinduer med normal aldersmessig slitasjegrad. Trekk rundt enkelte vindu. Punktering og små råteskader av eldre vinduer er
påregnelig som følge av vanlig slitasje / vedlikehold.

Noen generelle overflateavvik i trekonstruksjoner- gjelder gulv.

Slitasjegrad på overflater oppfattes som normal for denne type bygninger.

En kjøkkeninnredning er noe slitt.

Generelt omfattes denne rapporten ikke kontroll av teknisk utstyr. Det vil være forskjellige typer teoretisk spisskompetanse og
utstyr som trengs til dette.
Levetidsbetraktninger ut fra alder på utstyret og det miljø det brukes i, har ofte stor betydning for det en kan forvente av
driftstid. Alt teknisk utstyr har normalt behov for løpende serviceintervaller for å unngå driftsstans. Dette gjelder også utstyr
som er i denne boligen. Teknisk utstyr som er noe år er alltid forbundet med risiko, og forventninger i forhold til levetid må
derfor sees i sammenheng med overnevnte betraktning. Garantitid viser for eksempel hva som kan forventes.

Denne rapporten har ikke tatt mål av seg til å kommentere kosmetiske feil eller mangler.

Uthus

Bygningsdata

Byggeår: Kilde: Ukjent

Kommentar

Standard: To moelvenbrakker som det er montert tak over. Strøm innlagt.

Vedlikehold: Litt varierende stand.
Verdi er medtatt i hovedkalkylen.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

1. etasje 39 36 36 Bod

Sum bygning: 39 36 0 36

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje
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Matrikkel: Gnr 62: Bnr 45, bnr 87, bnr 88 Byggcon Nord AS

Kommune: 1841 FAUSKE KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Adresse: Kosmovassveien 205, 8215 Valnesfjord

Oppdr. nr: 6016 Befaringsdato: 09.06.2017 Side: 7 av 8

Uthus

Bygningsdata

Byggeår: Kilde: Ukjent

Kommentar

Standard: Frittliggende uthus etablert i gavl på sørvegg. Oppført i trekonstruksjoner med bølgeblikktak.

Vedlikehold: Varierende tilstand.
Verdi er medtatt i hovedkalkylen

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

1. etasje 30 28 28 Bod

Sum bygning: 30 28 0 28

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje
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Matrikkel: Gnr 62: Bnr 45, bnr 87, bnr 88 Byggcon Nord AS

Kommune: 1841 FAUSKE KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Adresse: Kosmovassveien 205, 8215 Valnesfjord

Oppdr. nr: 6016 Befaringsdato: 09.06.2017 Side: 8 av 8

Beregninger

Teknisk verdi bygninger

Skole og barnehage

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 9 174 000

    Fradrag  (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
     tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

Kr. - 1 900 000

    Sum teknisk verdi – Skole og barnehage Kr. 7 274 000

Uthus

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 0

    Sum teknisk verdi – Uthus Kr. 0

Uthus

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 0

    Sum teknisk verdi – Uthus Kr. 0

Sum teknisk verdi bygninger Kr. 7 274 000

Tomteverdi

Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal
tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk
verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc.
Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.

Tomteverdi: Kr. 1 320 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet: Kr. 8 594 000

BODØ, 17.10.2018

Ingeniør Kenn Charles Arntsen
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BUD PÅ HJEMMET

Oppdragsnummer: 7-0089/18

Adresse: Kosmovassveien 245, 8215 VALNESFJORD

Gnr:  62 Bnr:  45,87,88

Salgsoppgavedato: 25.10.2018

Navn på budgiver: . .

Fødselsnummer: . .

Adresse: . .

Postnummer/Sted: . .

Telefon, privat: . .

Telefon, arbeid: . .

E-mail: . .

Kontaktperson: Asbjørn Ingebrigtsen

Tlf: 962 04 500

E-post: aei@notar.no

Fax: 75 64 40 71

Navn på budgiver: . .

Fødselsnummer: . .

Adresse: . .

Postnummer/Sted: . .

Telefon, privat: . .

Telefon, arbeid: . .

E-mail: . .

Gir herved bindende bud på overnevnte eiendom på kr:. . kroner:. .

Omkostninger i henhold til salgsoppgaven kommer i tillegg (Med blokkbokstaver)

Eventuelle forbehold/andre betingelser: . .

Ønsket overtakelsestidspunkt:  . . Budet gjelder til og med den: . .  kl: . .

(Budet er bindende til kl 16.00 neste virkedag dersom budgiver ikke har angitt annen

akseptfrist)

FINANSIERING

Långiver: . .

Bank: . .

Egenkapital kr: . .

.

Kontaktperson: . .

Tlf: . .

Salg av eiendom, adr: . .

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om

budgivning. Budet er avgitt i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgave. Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter

hverandre ved inngivelse/endring av bud og/eller vilkår.

Sted/dato: . .

Budgivers underskrift: . .

Sted/dato: . .

Budgivers underskrift: . .

LEGITIMASJON LEGITIMASJON

Budsk-
jema
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FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de

retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt

over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om

eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen,

herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til

oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og

motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til

oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra

budgiver. Kravet til legitimasjon og

signatur er oppfylt for budgivere som benytter esignatur,

eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også

elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er

tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr),

kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan,

akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for

eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil

ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart.

Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I

forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren

ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag

etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke

sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det

er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige

interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som

diskriminerer eller utelukker andre budgivere.

Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren

kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver

og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil

megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor

oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne

skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.

Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at

budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde

avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi

av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold

etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å

bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i

budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet

ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til

akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger

eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man

bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke

ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for

eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen

akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud

»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger

en avtale om salg aveiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av

kjøper. Norges Eiendomsmeglerforbund - www.nef.no - firmapost@nef.

no

Forbr-
ukerinfo
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Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. Det gjøres videre oppmerksom på at alle illustrasjoner, fotografier, etc. i dette

prospektet kun er av illustrativ karakter og ikke på noen måte representerer boligens detaljerte leveranseomfang.

notar.no



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 19/12709     

 Arkiv sakID.: 19/2224 Saksbehandler: Trond Heimtun 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

046/19 Formannskap 11.09.2019 

 
 

Salg Kosmo skole 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Kosmo skole og barnehage selges til høyeste bud på kr. 450.000,- 

Det er ingen forbehold fra kjøper. 
Kjøper bærer alle omkostninger (gebyrer og så videre) i forbindelse med salget. 
 

 
Formannskap 11.09.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 (4FL, 3H, 1R) mot 1 (1FRP) stemme. 
 
FOR- 046/19 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Kosmo skole og barnehage selges til høyeste bud på kr. 450.000,- 

Det er ingen forbehold fra kjøper. 
Kjøper bærer alle omkostninger (gebyrer og så videre) i forbindelse med salget. 
 

 
Vedlegg: 

04.09.2019 Kostnader Kosmo skole 2018 - 2019 1419669 

04.09.2019 Informasjon fra Notar eiendomsmegler datert 04.09.2019 1419670 

 

Sammendrag: 
 
I kommunestyre sak 098/17 ble det vedtatt salg av Kosmo skole med tilhørende eiendommer.  
Notar eiendommer fikk i oppdrag med å selge skolen med tilhørende eiendommer. 
 
Saksopplysninger: 
 
Etter vurdering ble Kosmo skole og barnehage, med tilhørende eiendommer, lagt ut for salg samlet, 
dette for å gjøre skoletomten mer attraktiv. Det ble tatt en ny takst hvor alle eiendommene var lagt inn, 
taksten ble på kr. 2.540.000 
 
Skolen med tilhørende eiendommer har vært annonsert i en rekke lokale aviser, sentrale 
næringslivsaviser, hjemmesiden til Notar, samt på Finn.no.  
 



Det har vist seg svært vanskelig å oppnå bud opp mot takst. I dag er tomten (62/45) hvor skolen ligger, 
samt P-arealet (62/87) regulert til offentlig eller privat tjenesteyting. Arealet som ligger inntil skolen 
(62/88) regulert til friområde.  
 
Arealet med tilhørende eiendom er pr. dato bundet til gjeldende plan og formål. Om man skal benytte 
det til noe annet vil det bli stilt krav om reguleringsendring og bruksendring. Det betyr økte kostnader 
for kjøper som må gjøre reguleringsendring av arealet, samt foreta bruksendring fra skole til et annet 
formål. 
Eiendommen(e) ligger også innom hensynssone gitt av NVE, samt at det er føringer for salget ved at det 
skal politisk behandlet før et salg, dette er opplyst om i salgsoppgaven til alle interessenter som har vært 
og er. 
 
I 2018 ble det foretatt 3 visninger, der det kom et bud inn, med forbehold, på 1.500.000. Budgiveren 
oppnådde ikke finansiering, og måtte derav trekke budet sitt, og vi sto da igjen med ingen aktuelle 
tilbydere. 
Det har vært jobbet aktivt i markedet gjennom vinteren 2018/2019 med å få nye interessenter, samt 
kontakte de som var på interessert i 2018. Interessen har vært svært laber, og selv med ekstra visninger, 
og stor synlighet i markedet, har det vist seg vanskelig å oppnå reelle bud.  
 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det må nevnes at interessen for eiendommen har vært stor (ref rapport fra megler), men eiendommen 
har noen utfordringer som nok har gjort at interessen, selv om den var stor, uten tvil har påvirket 
budgivningen. 
 
Markedet har vært svært tregt, men det har vært noen interessenter på denne, og det siste budet som 
er kommet betegnes som svært lavt sett i forhold til markedsverdi i takst. 
 
Jo lengre eiendommen står, jo mer driftskostnader løper på, selv om den er satt ned helt på sparenivå. 
Man risikerer selvsagt hærverk også, men dette har foreløpig gått bra, med minimale 
oppfølgingskostnader gjennom vinteren 2018/2019. 
 
Da sitter vi igjen med 2 alternativ: 
 

1. Selge eiendommen og godta budet på 450.000,-  
2. Fortsette salgsprosessen videre etter Formannskapsmøte  11 september 2019. 

 
Slik Rådmannen har vurdert interessen i markedet under perioden eiendommen har lagt ute til salgs, er 
det vanskelig å kunne basere seg på en veldig endring i interessenivå som kan føre til høyere bud 
fremover i tid.  
Det er også forbundet kostnader med å starte prosessen på nytt, samt at driftskostnadene på skolen 
løper.  
 
For 2018 er det brukt 59.995,- i kostnader for drift samt oppfølging av nødvendig vedlikehold. 
 
Hittil i 2019 er det forbrukt 62.068,- i drift. Inkludert i dette er 26.000,- i meglerhonorar (påløpt). 
Totalt for 2018 og hittil i 2019 er det da brukt 122.063,- på salgsprosessen, det vil avstedkomme 
ytterligere kostnader i sluttoppgjør til megler, samt en del kostnader for energi. 



 
Med den vurdering anbefales det at skolen selges til høyeste bud på kr. 450.000,- 
 
For ordens og ryddighets skyld stoppes budprosess etter siste bud (frist kl 1100) den 4 september og til 
et eventuelt vedtak gjøres i Formannskapsmøtet den 11 september 2019. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Varsel om oppstart detaljregulering med planprogram for KOSMO 
boligfelt 
 
Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for KOSMO boligfelt I Fauske 
kommune. Forslagstillere er Dag Lundbakk, Roger Henriksen og Bjarne M Jonassen. Casa Consult AS 
er innleid til å forestå planarbeidet. 
Planområdet er på cirka 9,6 daa, og omfatter eiendom gnr/bnr: 62/45, 87 og 88. Plan avgrensingen 
fremgår av kartskisse nedenfor (skravur). 
 

 
 
Gnr/Bnr 62/45 og 62/87     Gnr/Bnr 62/88 

 
Overordnede planer: Kommuneplanens arealdel 2018-2030_Fauske kommune, vedtatt 22.03.2018 
 
Området Gnr 62/45 og 62/87 omreguleres fra Offentlig eller privat tjenesteyting til 
bolig/fritidsboligformål. 
Området Gnr 62/88 omreguleres fra Friområde til bolig/fritidsboligformål. Hensikten med 
planarbeidet er å omregulere og detaljregulere områdene og legge til rette for utbygging av boliger-
fritidsboliger. Etter Plan- og bygningsloven § 13, 14 og 15 har kommunen i egen mail fra 27.01.2020  
vurdert at saken likevel faller inn under forskrift om konsekvensutredning (se vedlegg). Det legges 
også ved forslag for Planprogram. 
 
Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjons av planskisser i løpet av februar/mars. 
Invitasjon vil bli sendt ut til alle berørte. 
 
Merknader/Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Casa Consult AS v/Sara Ezeta Terminalveien 12, 
8006 Bodø, e-post: post@casaconsult.no innen tidsfristen 18.03.2020. 
 
Referat fra oppstartsmøte og ytterligere opplysninger om planarbeidet vises til Fauske kommune 
sine nettsider og vår nettside www.casaconsult.no  og  til: Casa Consult AS/Sara Ezeta, mob. 952 
05 489. 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/12709     
 Arkiv sakID.: 20/712 Saksbehandler: Renée Normann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
117/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 
 Kommunestyre  

 
 
Fastsetting av planprogram - Detaljregulering Finneidgata 19 og 19B 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljregulering Finneidgata 19 og 19B.  
 

 
Vedlegg: 
28.08.2020 Fastsetting av planprogram - Finneidgata 19 1450819 

28.08.2020 Planprogram 20082020 1450820 

28.08.2020 Kommentarer - innkomne uttalelser til planprogram - detaljregulering for  
Finneidgata 19 

1450821 

28.08.2020 Øyvind Wangberg 1450822 

28.08.2020 Uttalelse planprogram NFK 1450823 

28.08.2020 Kai Rune Furre 1450824 

28.08.2020 Innspill fra SVV 1450825 

28.08.2020 Innspill fra Sigbjørn Karlsen 1450826 

28.08.2020 Innspill fra Sametinget 1450827 

28.08.2020 Innspill fra NVE 1450828 

28.08.2020 Innspill fra NFK 1450829 

28.08.2020 Innspill fra Kystverket 1450830 

27.08.2020 Innspill fra Bane Nor 1450831 

28.08.2020 Innspill fra 24 naboer 1450832 

28.08.2020 Innspill - DSB 1450833 
 
Saksopplysninger: 
Sima Rådgivning er engasjert av Møllna AS for å utarbeide en detaljreguleringsplan for et ca. 9750 m² 
stort areal på Finneid i Fauske kommune, hvor formålet er å legge til rette for 45 nye boenheter fordelt 
på fem ulike boligblokker, parkeringsarealer, utfylling i sjø (utearealer) og tilhørende arealer. 
Planområdet omfatter eiendommene gnr. 101 bnr. 5 og 356. 
 
Hele eiendommen ligger innenfor 100-meters beltet langs sjøen og er i dag bygd ut med nærings-
/industrivirksomhet. Planforslaget vil avvike fra kommunedelplan for Fauske sentrum, der området er 
avsatt til fremtidig næringsbebyggelse. Reguleringsplaner som ikke tidligere er konsekvensutredet og 
som ikke er i samsvar med overordnet plan skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding. 
 
For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides planprogram etter 
reglene i § 4-1 i konsekvensforskriften. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn normalt samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Forslaget skal også gjøres 
tilgjengelig gjennom minst én avis som er alminnelig lest på stedet og elektroniske medier. Frist for å gi 
uttalelse skal være minst seks uker.  



 
På vegne av Møllna AS legges det med dette frem forslag til planprogram for detaljreguleringsplan for 
Finneidgata 19 og 19B. Det innledende planarbeidet som er beskrevet i planprogrammet skal gi et godt 
utgangspunkt for utarbeidelsen av konsekvensutredninger (KU). Disse skal gi grunnlag for å belyse hvilke 
vesentlige konsekvenser planen har for miljø og samfunn, slik at disse er kjent før vedtak av planen. Krav 
til utarbeidelse av konsekvensutredning følger av forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Planprogrammet har vært ute til høring i minst 6 uker. Etter at det ble varslet oppstart av planarbeid og 
høring/offentlig ettersyn av planprogram for detaljregulering for Finneidgata 19, har det kommet inn 13 
innspill hvor ett innspill er signert av 24 beboere i Finneid-området. Planlegger hos Sima Rådgivning har 
skrevet et dokument med sammendrag av innspillene og planleggers kommentarer. Dokumentet er 
vedlagt saken. Planprogrammet er endret noe som følge av uttalelsene. 
 
Medvirkning har vært til dels vanskelig, da spredning av Covid-19 vanskeliggjør folkemøter på 
nåværende tidspunktet. Planlegger hos Sima Rådgivning skriver at det er ønskelig å sende ut en 
‘’minihøring’’ til berørte naboer, før planforslaget legges frem for første politiske behandling. Dette for å 
imøtekomme krav til medvirkning. 
Kommunen avgjør om planprogram skal fastsettes. Planprogrammet fastsettes ordinært av 
kommunestyret. Kommunestyret har delegert myndigheten til å fastsette planprogram til planutvalget, i 
samsvar med kommunelovens regler. Beslutning om ikke å fastsette planprogram kan ikke påklages, 
men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig avgjørelse. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
I høringsfasen av planprogrammet er det kommet inn merknader på høyde av bygninger og 
konsekvenser for naboer. Det er også kommet innspill på trafikkøkning som konsekvens av 45 nye 
boenheter. Det er tidligere vurdert at veien ikke har optimal kvalitet og plassering, som gjør at det kan 
bli problematisk med økt trafikk. Innspill som nå er kommet inn vil være viktig å ta med i vurderingen av 
om forslagsstiller skal fortsette arbeidet med planen.  
 
Det er i hovedsak ikke ønskelig at kommunen gjennom reguleringsplaner fraviker overordnet plan, men i 
dette tilfelle er det positivt at det er kommet initiativ til å endre et næringsareal til boligformål. 
Begrunnelse er at området grenser inn til boligfelt, og dermed vurderes som svært uegnet for industri-
/næringsformål. Næringsformål tett inntil boliger medfører ofte konflikter med hensyn til støv, støy, 
lukt, estetikk og trafikksikkerhet (det vises her til interessekonflikter på Skysselvika). Selv om det på 
nåværende tidspunkt ikke er et konflikt i dette området, er det flere eksempler på at dette kan komme i 
fremtiden, når området tas i bruk av andre virksomheter. Næringsrelatert tungtrafikk vil også være en 
større belastning for nærliggende boliger enn økt trafikk fra et nytt boligfelt. Kystverkets innspill kan 
imidlertid si det motsatte, nemlig at sjørelatert næring kan være verdt å satse på her, men også her vil 
det forekomme støy ved at båter/fartøy lasser/losser på alle døgnets timer, samt at det kan oppstå støy 
i den forbindelse.  
 
Ved tidligere utredninger har kommunen kommet frem til at det ikke er behov for ny boligareal, da det 
er avsatt mye areal til formålet tidligere. Når en privat aktør ønsker å fremme en reguleringsplan må det 
likevel tas en særskilt vurdering, hvor alle faktorer blir tatt i betraktning. Skisser som forslagsstiller så 
langt har lagt frem viser at det skal tilrettelegges for ferdsel til lokalbefolkningen med strandpromenade, 
felles uteoppholdsareal og flytebrygge. Dette øker trivsel i området og forskjønner utseende fra et 
industri/lagringsområde til en attraktiv boligområde med turmulighet, koblet opp til eksisterende sti 
helt ned til Fauske sentrum. Boliger som plasseres her vik også være svært attraktiv for de som ønsker å 
bo i byen, men likevel vil ha stillhet og utsikt mot havet. Området kan bli egnet for både eldre, unge og 
småbarnsfamilier. 
 
Planprogrammet som nå foreligger skal beskrive utredning av planen og hva som skal 



konsekvensutredes. Planprogrammet som nå foreligger har vært vurdert av saksbehandler og ivaretar 
kravene som stilles fra kommunens side med tanke på konsekvensutredningstema og hvordan 
planarbeidet skal gjennomføres, samt hvordan konsekvensene og utredninger dokumenteres. På det 
nåværende tidspunkt vurderes det at planprogrammet kan vedtas, men en bør se nøye på resultatene 
av konsekvensutredning på ulike tema, samt planforslaget for å sikre at bl.a. nabointeresser og 
trafikksikkerhet blir ivaretatt på en god måte. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Fra: Hugo simarådgivning <hugo@simarådgivning.no> 
Sendt: onsdag 26. august 2020 19:42 
Til: Renee Normann 
Emne: Fastsetting av planprogram - Finneidgata 19 
Vedlegg: Planprogram 20082020.docx; Kommentarer - innkomne uttalelser 

til planprogram - detaljregulering for  Finneidgata 19.docx; Øyvind 
Wangberg.pdf; Uttalelse planprogram NFK.pdf; Kai Rune Furre.pdf; 
Innspill fra SVV.pdf; Innspill fra Sigbjørn Karlsen.PNG; Innspill fra 
Sametinget.pdf; Innspill fra NVE.PDF; Innspill fra NFK.pdf; Innspill 
fra Kystverket.pdf; Innspill fra Bane Nor.PDF; Innspill fra 24 
naboer.pdf; Innspill - DSB.pdf 

 

Hei, viser til vedlagte brev og planprogram angående fastsettelse av planprogrammet for 

detaljregulering for Finneidgata 19 etter at dette har vært ute på høring/offentlig ettersyn.  

Vedlagt følger også alle innkomne innspill og uttalelser til planprogrammet.  

 

 

 

Ha en fin dag videre! 

 

 

 

Med hilsen  

 

Hugo Lenningsvik 

Rådgiver 

Tlf. 482 40 306 



20.08.2020

Revidert etter offentlig ettersyn

Pl an program
Detaljregulering for Finneidgata 19 i
Fauske kommune



Oppdragsgiver: Møllna AS   

Oppdragsgivers kontaktperson: Jack Holand 

Rådgiver: Sima Rådgivning AS 

Oppdragsleder: Karl-Johan Lenningsvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentet er utarbeidet av Sima Rådgivning AS som en del av det oppdraget som dokumentet 
omhandler. Sima Rådgivning AS har opphavsretten til dokumentet og kan bare benyttes til det formål 
som oppdragsavtalen beskriver, og kan ikke kopieres eller tilgjengeliggjøres på annen måte eller i 
større utstrekning enn formålet tilsier.  
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet 
På vegne av Møllna AS legges det med dette frem forslag til planprogram for detaljreguleringsplan 

for Finneidgata 19 og 19B.  

Forslag til planprogram er utarbeidet av Sima Rådgivning AS, og er i henhold til plan- og 

bygningsloven § 4-1 samt forskrift om konsekvensutredning (FOR-2018-12-20-2067). 

Sima Rådgivning er engasjert av Møllna AS for å utarbeide en detaljreguleringsplan for et ca. 9750 m² 

stort areal på Finneid i Fauske kommune, hvor formålet er å legge til rette for 45 nye boenheter 

fordelt på fem ulike boligblokker, parkeringsarealer, utfylling i sjø (utearealer) og tilhørende arealer.   

Planområdet omfatter eiendommene gnr. 101 bnr. 5 og 356.  

 

Figur 1. Programskisse utarbeidet av Tanken arkitektur viser planlagte blokkbebyggelse på Finneidkai.  

Hele eiendommen ligger innenfor 100-meters beltet langs sjøen, men er i dag bygd ut med nærings-

/industrivirksomhet.  

Planforslaget avviker fra kommunedelplan for Fauske sentrum, der området er avsatt til fremtidig 

næringsbebyggelse.  

Planarbeidet skal legge til rette for en god og ryddig prosess i forbindelse med utarbeidelse av 

reguleringsplan for fortetting av boligformålet i området. Det er ønskelig å lage en reguleringsplan 

som bidrar til kvalitetshevelse av området som gir økt bolyst, men som også søker å ivareta 

eksisterende boliger på en best mulig måte.  

Det innledende planarbeidet skal gi et godt utgangspunkt for utarbeidelsen av 

konsekvensutredninger (KU). Disse skal gi grunnlag for å belyse hvilke vesentlige konsekvenser 

planen har for miljø og samfunn, slik at disse er kjent ved vedtak av planen.  



1.2 Planprogram og konsekvensutredning 
Krav til utarbeidelse av konsekvensutredning følger av forskrift om konsekvensutredninger (FOR-

2018-12-20-2067)  

§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: 

 

Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: 

 

a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven § 8-

1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene fastsetter 

rammer for tiltak i vedlegg I og II. 

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 

reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 

c) tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven. 

 

Fylkeskommunen er ansvarlig myndighet for regionale planer. Kommunen er ansvarlig myndighet for 

kommunale planer. Ansvarlig myndighet for planer og tiltak etter bokstav b og c fremgår av vedlegg 

I. For tiltak etter bokstav b der gjennomføring av tiltaket ikke krever ny plan, er 

forurensningsmyndigheten ansvarlig myndighet hvis tiltaket krever tillatelse etter forurensningsloven. 

 

Hvis en plan etter plan- og bygningsloven endres mellom varsel om oppstart av planarbeidet og 

utleggelse av planforslag til offentlig ettersyn, og endringen medfører at planen omfattes av første 

ledd bokstav a eller b, skal planen behandles etter reglene i kapittel 5 og 6. 

 

Vedlegg I pkt. 25: Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.  

 

Planlagte boligbebyggelse faller inn under forskriftens § 6 pkt. b, jf. vedlegg I pkt. 25. Det er derfor 

krav til utarbeidelse av konsekvensutredning.  

 

2. Planområdet 

2.1 Lokalisering og arealbruk 
Lokalisering: 

Planområdet ligger på Finneid sørøst i Fauske sentrum og omfatter eiendommene gnr. 101 bnr. 5 og 

356.  

 

Figur 2. Kartskissen viser hvor planområdet ligger.  



 

Figur 3. Planområdet vil omfatte gnr. 101 bnr.5 (Møllna AS) og 356 (Fauske kommune) 

Eksisterende arealbruk: 

På planområdet står i dag et lagerbygg på oppfylte masser i nord og en naustrekke i sør. I nord ligger 

det også et kai. Høyden på det flate partiet ligger på kote 2,9 til 3,3. Området ligger nært sjøen og på 

et lavere nivå enn nabobebyggelsen i øst. 

 
Figur 4: Bildet viser det største av de eksisterende byggene på eiendommen samt kaiet i forgrunnen.  

 



 
Figur 5: Deler av planområdet. Fra 3D-kart www.kommunekart.com  

 

Området er i kommunedelplan for Fauske sentrum avsatt til fremtidig næringsbebyggelse. Arealet 

som planlegges regulert til boligformål benyttes i stor grad til lagring og manøvreringsareal. Sør for 

det største lagerbygget avsluttes eksisterende fylling og går over i urbant fjærelandskap.  

 
Figur 6. Kartutsnittet viser kommunedelplan for Fauske sentrum. 

 

Trafikkforhold: 

Planområdet har atkomst fra Finneidgata som har direkte tilknytning til E6 i nord og sørøst for 

planområdet. Finneidgata er en lokalvei som tjener som adkomst for eiendommene i området.  

 

Støy og støv: 

Planområdet er ikke spesielt eksponert for støy og støv. E6 har høy ÅDT, men går ca. 200 m nord og 

øst for planområdet og i tillegg på et høyere terrengnivå.  

 

 

http://www.kommunekart.com/


Stedets karakter: 

Planområdet ligger på oppfylte masser i vestlig helning mot sjøen og har gode solforhold og er 

bebygd med nærings-/industribygg. Områdene nord og øst for planområdet benyttes til boligformål. 

I sør er det for det meste næringsvirksomhet.  

 

Grunnforhold, skred og ras: 

Det er ikke kjent at det har gått ras i området. Planområdet ligger under marin grense og løsmasser 

registrert som randmorene. I NGI-rapport Kvikkleirekartlegging – Kartblad Fauske 2129 IV, des. 2009 

står det følgende om Finneidet under pkt. 2.2: «På grunn av lav gradient og liten høydeforskjell er 

store deler av Fauskeidet utelatt fra dette prosjektet da områdene ikke oppfyller de naturlige 

kriteriene for store kvikkleireskred. Det er imidlertid svært sannsynlig at store deler av Fauskeidet har 

kvikkleire/sensitive leirer i grunnen og dermed ikke har sikkerhet mot menneskelige inngrep. 

Grunnundersøkelser må utføres i fremtiden for utfyllingsarbeider, hvor det kan være fare for stabilitet 

og mulige utglidninger.»  

 

Forurenset grunn: 

Planområdet har vært benyttet til industri-/næringsformål, men det er ingen kjente registrerte 

forekomster av forurenset grunn i planområdet.  Det er likevel grunn til å tro at området har 

forurensing i grunnen da fyllingen er gammel og viser tegn på at dette er gjort med forurenset masse.  

Det må derfor tas prøver av området (også planlagt utfylling) for å undersøke dette nærmere. Mest 

sannsynlig vil det være høye verdier av PAH, kobber og andre stoffer fra tidligere virksomhet.  

 

Flom/stormflo: 

Eksisterende kunnskap om økt nedbør, stormflo, vind, skred og flom er undersøkt for planområdet. 

Stormflo vil være det eneste som kan utløse krav til bebyggelsen. 

 
Figur 7: Utsnitt fra www.kart.dsb.no  

 

Naturverdier: 

Det er ikke registrert naturverdier/naturtyper som berøres av planlagte tiltak.   

 

Kulturminner: 

Det er ingen kjente registrerte kulturminner som berøres av planlagte tiltak.  

 

http://www.kart.dsb.no/


Landbruk: 

Planområdet berører ingen landbruksområder og behøver ingen nærmere utredninger.  

 

Sosial infrastruktur: 

Det er ca. 450 meter til skole/barnehage (luftlinje). Fauske sentrum ligger om lag 1 km nord for 

planområdet.  

 

Barn og unges interesser: 

Det er ikke kjent at barn og unge benytter planområdet i særlig grad i dag. Barn og unges interesser 

skal likevel vurderes for området utenfor planavgrensningen og da særlig adkomst fra E6 inn til 

området. Det skal også gjøres en vurdering på om nærområdet blir benyttet av barn og unge. For å 

sikre barn og unges interesser skal representant høres. Det vil også være naturlig å ta kontakt med 

nærmeste skole og barnehage, samt ungdomsråd for å sikre deres interesser.  

 

2.2 Planlagte tiltak 
Grunneier ønsker å utvikle eiendommen ved å etablere fem leilighetsbygg/boligblokker med 

umiddelbar nærhet til sjøen. Det vil bli romslige uteområder mellom boligblokkene og på utfylte 

sjøarealer, hvor det også vil legges til rette for fortsettelse av eksisterende og planlagte 

strandpromenade fra nord. Parkering planlegges i sokkel, carporter og på terreng. Størrelse og antall 

boenheter i hvert av leilighetsbyggene vil variere med tanke på det visuelle inntrykket samt i forhold 

til naboeiendommene i øst. Utbyggingen vil skje i flere byggetrinn. Adkomst til området vil skje fra 

eksisterende avkjørsel fra Finneidgata. Området bærer preg av å utvikles fra 

forretning/kontor/næring til boligformål. Avgrensning av planområdet vil følge tomtegrensene. 

Eksisterende naustbebyggelse sør i planområdet vil beholdes som i dag. 

 

Figur 8. Stiplet linje viser foreløpig planavgrensning. Det kan skje mindre justeringer i planprosessen.  



3. Føringer og retningslinjer for planarbeidet 
Nasjonale føringer 
Kommunen må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som gjelder for 

kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen uten at det 

foretas en uttømmende opplisting her. Opplistingen under vil ikke innebære at alle punkt er aktuelle 

for det gitte planområdet.  

 

Nasjonale forventninger 

Statens samlede planpolitiske forventninger er et viktig grunnlag for den regionale og lokale 

planleggingen. De gjeldende nasjonale forventningene er fra 2019 og finnes her: 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
 
Statlige planretningslinjer 

Statlige planretningslinjer beskriver nasjonale forventninger på noen viktige tema. De er hjemlet 

i plan- og bygningsloven § 6-2. Tidligere kalt rikspolitiske retningslinjer. 

Finnes her:  

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene  

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)  
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen  

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (2012) T-1520 

 Handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming 
 

 
Nasjonale og vesentlige regionale miljøinteresser 

Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet er beskrevet i Rundskriv T-2/16 fra 

Klima- og miljødepartementet. Miljøforvaltningens innsigelsespraksis er også beskrevet her. 

Kriteriene for nasjonale og vesentlig regionale interesser er knyttet til de nasjonale miljømålene for 

de ulike miljøområdene. På Miljøstatus.no finnes informasjon om nasjonale miljømål og indikatorer 

som viser måloppnåelse.  

 

Regionale føringer 
Overordnede planer 

 Fylkesplan 2013 - 2025 (PDF, 10 MB) 

 Utviklingsprogram Nordland (handlingsprogram) (PDF, 112 kB) 

 Regional planstrategi for Nordland 2016-2020 del 1 

 Regional planstrategi for Nordland 2016-2020 del 2 

 (PDF, 2 MB) Arealpolitiske retningslinjer - Fylkesplan for Nordland 
 
 

By- og tettstedspolitikk 

 Planprogram for By- og regionsenterpolitikk 2016-2025 

 Strategi for stedsutvikling 

 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025 

 Handlingsprogram (PDF, 2 MB) 
 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-6-statlige-planretningslinjer-o/-6-2-statlige-planretningslinjer.html?id=556760
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/1995/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk.html?id=519347
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1520-luftkvalitet-arealplanlegging/id679346/
https://www.regjeringen.no/contentassets/b335313065f440f6bd7cc203a8e0ce2d/regjeringens-handlingsplan-for-universell-utforming-2015-2019-1.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-og-vesentlige-regionale-interesser-pa-miljoomradet--klargjoring-av-miljoforvaltningens-innsigelsespraksis/id2504971/
https://www.nfk.no/tjenester/planlegging/regional-planlegging/fylkesplan/
https://www.nfk.no/tjenester/planlegging/regional-planlegging/utviklingsprogram-nordland/
https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/_f/p35/i2be1488e-322e-453f-963a-e6888d8d7f4c/del_1kunnskapsgrunnlaget_2016-2020doc_endelig_x.pdf
https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/_f/p35/id00ad7fa-4237-4fef-bd29-855793d434f6/regional_planstrategi_for_nordland_2016-2020_endelig_nettversjondocx.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/i464c63a3-349d-4a28-a47e-cc086828280f/arealpolitiske-retningslinjer.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/i660882f5-6ed4-474c-a230-f3651bad3f58/vedtatt-planprogram-by-og-regionsenterpolitikk-l967875.pdf
https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/_f/p35/i842da0e4-a36b-422b-b9ec-dc7b735adbc4/strategi_for_stedsutvikling_vedtatt_korrektur_ferdig.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/id723ee80-3783-4ce1-bcb0-56a3f0edfe0f/regional-plan-for-by-og-regionsenterpolitikk-2017-2025.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/if30f5f6a-8d54-4fdd-bf2c-cde7f285b909/handlingsprogram-by-og-regionsenterpolitikk-2017-2025.pdf


Klima 

 Regional plan - Klimautfordringene i Nordland, 2011-2020 

 Handlingsprogram – Regional plan – Klimautfordringene i Nordland 
 
Samferdsel  

 Transportplan Nordland 2013-2024 

 Regional transportplan Nordland 2018 - 2029 (PDF, 4 MB) 
 

Kommunale planer 

 Kommuneplanens samfunnsdel for Fauske kommune 

 Kommunedelplan for Fauske sentrum 

 Boligpolitisk handlingsplan 

 

4. Alternativer 

5.1 Alternativer 
Konsekvensutredningen skal gi en begrunnelse og formålet med tiltaket. Konsekvensutredningen skal 

beskrive dagens situasjon i området og konsekvenser ved gjennomføring av planlagte tiltak. 

Planlegging og konsekvensutredning tar utgangspunkt i bestemmelsene om bærekraftig bruk 

i Naturmangfoldlovens kap. II. Beslutningene i saken skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om naturmiljøet. 

Håndbok V712 Konsekvensanalyser, utarbeidet av Statens vegvesen gir en metodisk 

plattform for arbeidet med konsekvensutredning og legges til grunn for det arbeidet som her 

skal gjøres. 

 

5.1.1 «0-alternativet» 
”0-alternativet” skal beskrives, og benyttes som sammenlikningsgrunnlag for å få fram de ulike 

konsekvensene. Med 0-alternativet menes at det aktuelle tiltaket ikke gjennomføres som forutsatt. 

En utredning/beskrivelse av 0-alternativet kan omfatte konsekvensene sett fra tiltakshavers ståsted 

(dvs. en nærmere begrunnelse for at tiltaket gjennomføres), og utviklingen i området dersom tiltaket 

ikke gjennomføres. 0-alternativet er i dette tilfellet opprettholdelse av nærings-/industriformålet på 

området.  

 

5. Utredningsbehov 
 

5.1 Generelt 
I planprogrammet er det fokusert på de problemstillinger og temaer som er beslutningsrelevante for 

å avgjøre om området er egnet for tiltaket, og de forhold som skal utredes nærmere før behandling 

av planforslaget. Formålet er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i 

betraktning i planutarbeidelsen og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, tiltak kan 

gjennomføres. Ønsket utbygging kan ikke gjennomføres før det er gitt grunnlag for tiltaket i en 

detaljreguleringsplan. Som grunnlag for reguleringsvedtak skal det blant annet utarbeides en 

planbeskrivelse. Konsekvenser og avbøtende tiltak beskrives som del av planbeskrivelsen. 

https://www.nfk.no/_f/p34/icbf592a5-cbf4-4d56-a72a-4ed90b5af7f8/klimautfordringene_i_nordland_trykk(1).pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/if3fc00ea-758a-4ca9-aa8c-062b5326c155/handlingsprogram_for_regional_klimaplan_2014.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/ife10c334-3302-4c52-9ed1-09ff7c5e7d4a/regional_transportplan_2018-2029.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/ife10c334-3302-4c52-9ed1-09ff7c5e7d4a/regional_transportplan_2018-2029.pdf


I vurderingen av de planlagte tiltakene ser en på konsekvensene både i planområdet og i 

influensområdet (påvirkningsområdet) dersom sistnevnte er større enn planområdet, i tillegg til at 

det gis omtale av eventuelle avbøtende tiltak og effekt av disse. 

 

5.2 Utredningstema og metode 
Følgende temaer vil bli utredet i planforslaget. Konsekvensutredningen skal redegjøre for sårbare 

temaer der planforslaget kan ha konsekvenser for miljø og samfunn. Andre obligatoriske temaer skal 

utredes i planbeskrivelsen. Konsekvensutredningen skal følge metodikken i Statens vegvesens 

håndbok.  

Natur-, klima- og 
miljøforhold 

   

Tema Problemstillinger Vurderinger Fremgangsmåte 

Landskap Hvordan vil tiltaket 
påvirke 
omgivelsene/landskapet? 

Vurdering av byggets 
størrelse, plassering 
og utforming 

Lage illustrasjoner 
som viser tiltaket i 
landskapet. 
Sol/skygge-analyse 
skal ligge vedlagt 
planforslaget.  

Naturverdier på land 
og i sjø 

Vil naturverdier bli 
berørte av tiltaket? 

Gjøre vurderinger ut 
fra registrerte 
forekomster i 
tilgjengelige 
databaser som f.eks 
naturbase.no og 
miljøstatus.no. 
Prinsippene i 
naturmangfoldlovens 
§ 8-12 skal vurderes.  

Del av 
planbeskrivelsen 

Grunnforhold Vil tiltaket medføre risiko 
for ras i området? 

Gjøre vurderinger ut 
fra tilgjengelig 
løsmassekartlegging 
og evt. uttalelser fra 
NVE.  
Innhente geoteknisk 
fagkyndig vurdering 

Del av 
planbeskrivelsen.  
Egen rapport for 
grunnforholdene skal 
ligge ved 
planforslaget.  

Kulturlandskap og 
kulturminner 

Vil tiltaket berøre 
kulturminner eller 
kulturlandskap og i 
hvilken grad? 

Vurdere om tiltaket 
kommer i berøring 
med kulturminner 
eller kulturlandskap. 
Innhente 
kunnskap/uttalelser 
fra fylkeskommunen 
og Sametinget 

Del av 
planbeskrivelsen 
 

Friluftsliv, rekreasjon 
og nærmiljø 

Vil tiltaket komme i 
berøring med registrerte 
områder for friluftsliv 
eller områder som er 
viktige for rekreasjon?  

Gjøre vurderinger på 
bakgrunn av 
registrerte områder. 

Del av 
planbeskrivelsen 



Transport og 
infrastruktur 

   

Adkomst 
Trafikk 
Parkering 

Hvordan vil tiltaket 
påvirke disse temaene? 

Gjøre 
trafikksikkerhets- 
vurderinger, vurdere 
adkomstmulighetene, 
parkeringsbehov og 
plasseringer. Skal også 
vurderes opp mot 
barn og unges 
interesser. 

Vise i utomhusplan 
og del av 
planbeskrivelsen. 

Støy Vil planområdet være 
utsatt for støynivå 
utenfor anbefalte 
grenser i T-1442? 

Utrede og avklare evt. 
behov for 
støyutredning. 
Innhente støyfaglig 
vurdering 

Del av 
planbeskrivelse og 
bestemmelser.  
Legge ved 
støyrapport til 
planforslaget 

Vann og 
avløp/annen 
infrastruktur 

Vil planlagte tiltak ha 
tilstrekkelig med vann- 
og avløpssystem? 

Innhente kunnskap fra 
kommunens tekniske 
etat. Vurdere 
brannvannsdekning.  

Del av 
planbeskrivelsen. 
Vurdere 
rekkefølgekrav i 
bestemmelsene. 

Andre forhold    

Universell utforming Vil bygget bli universelt 
utformet/tilgjengelig for 
alle? 

Universell utforming 
skal vurderes for bygg 
og 
uteoppholdsarealet.  

Del av 
planbeskrivelse og 
bestemmelser 

Energiforbruk og -
løsninger 

Hvilke energiløsninger er 
aktuelle for bygget? 

Vurdere energi-
/klimavennlige 
løsninger.  

Del av 
planbeskrivelse og 
bestemmelser 

Barn og unges 
oppvekstvilkår 

Hvilke konsekvenser vil 
tiltaket ha for barn og 
unge? 

Vurdere barn og 
unges bruk av 
området nå og etter 
tiltaket 

Del av 
planbeskrivelsen 

Samfunnssikkerhet, 
beredskap og 
ulykkesrisiko (ROS-
analyse) 

Vil tiltaket medføre økt 
fare for omgivelsene og 
vil tiltaket være utsatt for 
fare? 

Utarbeide en risiko- 
og sårbarhetsanalyse i 
hht. pbl. § 4-3 og 
hovedprinsippene i 
veileder for 
kommunale risiko- og 
sårbarhetsanalyser 
(DSB). Planforslaget 
skal forholde seg til 
TEK 17.  

Egen ROS-analyse 

Folkehelse Hvilke konsekvenser har 
tiltaket for folkehelse? 

Vurdere tiltakets 
virkninger på temaet.  

Del av 
planbeskrivelsen 

Sosial infrastruktur Vil det være kapasitet i 
skole og barnehage til å 
betjene 45 nye 
boenheter 

Innhente kunnskap fra 
kommunens 
skoleledelse 

Del av 
planbeskrivelsen.  

 



6. Organisering av arbeidet, medvirkning og planprosess 

6.1 Organisering av arbeidet 
Sima Rådgivning AS er engasjert til å utføre konsekvensutredningen og vil sørge for at prosessen 

følger lov- og forskriftskrav.  

6.2 Prosess for planprogram 
Nedenfor vises prosessen med utarbeidelse av planprogram frem til ferdig konsekvensutredning: 

 

6.3 Informasjon og medvirkning 
Det skal gjennomføres en planprosess som åpner for å få frem meninger omkring aktuelle 

planutfordringer og utredningsspørsmål. De berørte bør særlig sikres mulighet for en god dialog og 

reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen. I tråd med plan- og bygningslovens § 5-2 

sendes planprogrammet ut til berørte parter og til statlige, fylkeskommunale og kommunale 

myndigheter. Høringsperioden for planprogram er 6 uker. Lag, foreninger og offentlige myndigheter 

varsles med brev og gis anledning til å komme med uttalelser til planprogrammet. Igangsetting av 

planarbeidet kunngjøres i lokalavis(er) og på kommunens internettsider, samtidig som forslag til 

planprogram legges ut til offentlig ettersyn. Endelig planprogram skal fastsettes av kommunestyret 

på bakgrunn av forslag til planprogram og uttalelser til planprogrammet.  

Utarbeidelse av planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt 

konsekvensutredning, skal skje med bakgrunn i fastsatt planprogram. Ulike råd, utvalg og 

interessegrupper skal være involvert i planarbeidet. Barn- og unges interesser vil blant annet bli 

ivaretatt gjennom medvirkning fra barn og unges representant i Fauske kommune. Forslag til 

detaljreguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og dette vil bli kunngjort i 

lokalavis(er) og lagt ut på kommunens hjemmesider. 

Plan- og bygningslovens krav til medvirkning gjennom hele planprosessen vil sikres gjennom: 

 Kunngjøring av oppstart av planarbeidet og høring av planprogrammet + berørte 

varsles med brev 

 Høring av planprogram, 6 uker 

 Fastsetting av planprogram – utsending av fastsatt planprogram til de som har gitt 

uttalelse. 

 Samråd med innsigelsesmyndigheter underveis i planprosessen. 

 Kunngjøring av offentlig ettersyn av planforslaget + berørte varsles med brev. 

 Høring av planforslaget, 6 uker 



 Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan – klagefrist 3 uker 

 
 

6.4 Planlagt fremdrift 
Fremdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres et offentlig ettersyn av 

planprogrammet og et offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplanen. Dersom det er 

nødvendig med flere offentlig ettersyn, vil tidsplanen for endelig behandling av 

reguleringsplanen bli forskjøvet. Det tas samtidig forbehold om eventuelle endringer i 

fremdriftsplan også av andre årsaker. 

 

Mai 2020 Oppstart av detaljreguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram 

Juli 2020 Fastsettelse av planprogram 

Juli – september 
2020 

Utarbeidelse av detaljregulering og konsekvensutredning.  

September – oktober 
2020 

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering med konsekvensutredning 

Oktober – november 
2020 

Vedtak av detaljregulering og konsekvensutredning 

Foreløpig tidsplan 



 
 

 
Fauske kommune v/plan- og samfunnsutvikling   Hemnesberget 26.8.2020 
Boks 93         
8221 Fauske 
 

 

Fastsetting av planprogram etter varsel om oppstart av planarbeid og 
offentlig ettersyn av planprogram - detaljregulering for Finneidgata 19. 

 

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger § 16 ber vi Fauske kommune om å 
fastsette vedlagte planprogrammet for detaljregulering for Finneidgata 19.  

 

Bakgrunn: 
Etter at det ble varslet oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn av planprogram for 
detaljregulering for Finneidgata 19, har det kommet inn 13 innspill hvor ett innspill er signert av 24 
beboere i Finneid-området.  
Nedenfor følger et sammendrag av innspillene med planleggers kommentarer til hvert enkelt 
innspill/uttalelse. Alle innkomne innspill vil for ordens skyld i sin helhet bli oversendt til kommunen. 
Der hvor uttalelsene er knyttet til forslag om endring av planprogrammet, er dette særlig vurdert i våre 
kommentarer til uttalelsen. Planprogrammet er endret noe som følge av uttalelsene og er lagt ved dette 
dokumentet. I henhold til § 16 i konsekvensutredningsforskriften skal kommunen stadfeste 
planprogrammet etter at dette har vært ute til offentlig ettersyn. Vi ber kommunen vedta 
planprogrammet slik det nå foreligger.  
 
Innspillene vil også bli tatt med som eget kapittel i planbeskrivelsen når planen legges frem for 1. 
gangs behandling.   
 
 
Medvirkning: 
Med bakgrunn i situasjonen som vi befinner oss i med spredning av Covid-19, vil det være uheldig å 
organisere folkemøter på dette tidspunkt. For å imøtekomme krav til medvirkning ønsker vi å sende ut 
en «minihøring» til berørte naboer, før planforslaget legges frem for første gangs behandling.  
 

Innspill fra Sigbjørn Karlsen: 

- Ikke aktuelt å anlegge vei over min eiendom (101/411) 
- Ikke aktuelt å anlegge strandpromenade på min eiendom (101/411) 
- Foreslår at eksisterende vei til/fra Møllna AS benyttes 
- Foreslår at promenade legges skrått opp mellom 101/193 og 101/66 og benytter 

eksisterende vei/promenade til Fauske. 



- 101/407 består av boligtomt samt sjøtomt. Har planer om å bebygge boligtomten. Ekstern 
vei/promenade gjennom tomten vil forringe verdien av mine eiendommer. 

- Finner det underlig at jeg som grunneier ikke har blitt kontaktet i planleggingen av Møllna 
AS, da deler av plan/skisse/tegninger inngår i mine tomter. 

 

Forslagsstillers kommentar: 
Det arbeides med et planforslag som angir adkomstvei der den er i dag, slik at vei over 101/411 vil 
ikke benyttes. 
Planforslaget vil ikke direkte berøre 101/411, men legger til rette for at folk som benytter seg av 
område som i kommunedelplan for Fauske sentrum er satt til parkområde, kan fortsette turen videre 
inn på utearealene til denne planen.  
Planforslaget berører ikke 101/407. 
Skisser som ligger på hjemmesidene til Sima Rådgivning var kun ment å visualisere hvordan man 
så for seg området i en svært tidlig fase, og beklageligvis var ikke adkomstveien tatt ut av skissen. 
 
Innspill fra Line Wemberg og Øyvind Wangberg: 
- Vi stiller oss positive til at området blir omregulert til boligformål, men har noen 

synspunkter som må fram. 
- Er kritisk til skyggelegging og innsyn til vår bolig i Finneidgata 21.  
- Vår bolig er i dag allerede omringet av andre boliger slik at 3 av sidene på vår bolig 

allerede har innsyn. De nye blokkene vil føre til blokkering av lys og innsyn. Dette vil gjøre 
boligen vår svært innestengt og naturlig nok gi et voldsomt verditap for vår bolig.  

- Forslag: «Da kvote på vårt gulv i 2. etg. er 15 meter over havet og kvote høyde på oppfylt 
tomt vil ligge på ca. 4 meter, så vil et bygg på 3. etg. med beregnet etg. høyde på 3.3 meter 
være greit og levelig for oss. Med en slik høyde kunne alle 4 boligene lengst sør bygges uten 
åpenrom mellom, samt på et mye større areal innover mot Finneidgata for å opprettholde 
antall boliger».  

- Andre løsninger er selvfølgelig også av interesse for oss, bare det kan løse dette med innsyn 
og skyggelegging.  

- Da dere kommenterer i Saltenposten 17. juni at dere skal hensynta og gi minst mulig 
sjenanse for oss som allerede bor i området, så føler vi pr. dags dato at dette overhodet ikke 
er hensyntatt for vår del.  
Håper dette kan fikses på en god måte så begge parter blir forhøyd 

 
Forslagsstillers kommentar: 
Oppføring av fem boligblokker vest for eksisterende boliger i området vil naturlig nok sette preg på 
området og gi noen negative konsekvenser for de nærmeste boligene i form av mindre utsikt o.l. 
Dette vil imidlertid bli forsøkt dempet noe ved å lage «luft» mellom boligblokkene. 
Tiltakets virkning for naboer vil bli nærmere vurdert i konsekvensutredningen og planbeskrivelsen.  
 
Innspill fra Kai Rune Furre: 

- For å kunne komme med div innspill til planer som det arbeides med i vår kommune, er det 
viktig at disse er tilgjengelige å så korrekte som mulig slik at innspill bli gjort på riktig 
grunnlag 

- Plandokumenter Sima Rådgivning henviste til, (mulig jeg overså noe) inneholdt lite om 
tankene og planene ang promenadene, veier og private grunneiere som mulig blir berørt. 
Videre i denne sak som for mange er av stor betydning kunne det med fordel vert informert 
(folkemøte) fra byggherre (Møllna A/S) om prosjektet og videre hvor man kunne stille 
spørsmål ang dette. 

- Er ikke enig i at Møllna A/S skal få omregulert til boligformål av flere grunner. Disse er: 
Hva vet vi om fremtidige behov for industritomter av denne typen hvor kai inngår og hvor 
vi har en fiskerinæring som vokser? 
Hva vet vi om fremtidige behov for boliger i Fauske kommune? 



Hva vet vi om synspunktene til de private grunneierne som antakelig (ut fra skisse) blir 
berørt? 
Hva vet vi om synspunktene til allerede etablerte beboere i Finneidgata? 
Hva vet vi om trafikksituasjonen i forbindelse med denne økningen av PE (personenheter)? 

- Ut fra skisse ser jeg at tanken til Møllna A/S (antakeligvis) å framføre promenade nord mot 
min og over andres eiendom. Dette uten at jeg/vi er kontaktet. Det forundrer meg å finne 
planer/skisser til prosjektet som berører andre grunneiere uten at disse er kontaktet/varslet 

- Ut fra samme plan blir dessverre veldig mange i Finneidgata fratatt nydelig utsikt til fordel 
for tiltenkt prosjekt. Jeg ser en redusert livskvalitet og dessverre et pristap på bolig for 
disse berørte parter. 

- Ser at prosjektet at 45 nye boenheter søkes etablert. Ser vi for oss 2 kjøretøy pr enhet har vi 
en økt trafikkbelastning på 90 kjøretøy. Dette er mine tanker og med de muligheter for 
utkjøring som finnes i dag vil dette være uheldig. Men økt trafikkbelastning avgjøres vel av 
Statens vegvesen. 

- Til slutt vil jeg si at jeg nylig så avslag fra Fauske kommune på tilsvarende prosjekt hvor 
heia vest søkte om omregulering til boligformål. Selv om dette var en annen type eiendom 
var det mange argumenter som gikk på dette at nye arealer til boligformål trengte vi ikke i 
vår kommune på grunn av overdekning frem til 2050. Håper samme argumenter blir brukt i 
denne saksbehandlingen.  
Håper derfor at Fauske kommune avslår søknad om omregulering til boligformål og 
opprettholder Finneidgata 19 til det den er regulert til «næringseiendom».   

 
Forslagsstillers kommentar: 
Programskissene til Tanken Arkitektur som ligger ute på Sima Rådgivnings hjemmesider 
inneholder en foreløpig skisse over hva som planlegges. Ved varsel om oppstart av planer har man 
(naturlig nok) ikke full oversikt over utforming og detaljer i planen. Planprosessen med innspill vil 
være et verktøy i utformingen av området, og når planforslaget foreligger til 1. gangs behandling vil 
det være nøyaktige og detaljerte skisser som man kan gi nye uttalelser til.  
Vi registrerer at Furre ikke er enige i at en omregulering bør skje, men flere av spørsmålene som 
stilles blir besvart i planbeskrivelsen og konsekvensutredningen.   
 
Innspill fra beboere i området rundt Finneidgata 19: 

- Synes det er uklar informasjon som kommer frem i brevet, samt at tegningene/plasseringene 
på blokken er uklare.  

- Reagerer på at ikke alle berørte parter har fått brev om oppstart av planarbeid.  
- Mener Finneidgata vil bli svært uoversiktlig og lite trafikksikker med den mengden 

leiligheter som er tenkt satt opp. Med 45 leiligheter må man regne med minst en bil per 
boenhet. Finneidgata er delvis enveiskjørt slik den er i dag. 

- Arkitektonisk vil det ikke passe inn i verken landskapet på Finneid eller den øvrige 
bebyggelse. 

- Enkelte vil få direkte innsyn fra leilighetene til egen bolig. 
- 5 blokker i 5- 8 etasjer foran den sentrale bebyggelsen vil forringe utsikten og redusere 

boligverdien kraftig for de aller fleste.  
- Planen slik den fremkommer i dag er samtlige undertegnede sterkt imot. Det vil imidlertid 

være akseptabelt med et mer tilpasset boligkompleks i samsvar med terrenget og i hensyn til 
resten av bebyggelsen i Finneidgata. 

 
Forslagsstillers kommentar: 
Ved oppstart av planarbeid har man ikke full oversikt over detaljer. Dette kommer frem i 
planprosessen og når planforslaget foreligger vil det være med detaljert beskrivelse, kart, skisser og 
tegninger.  
Varsling av naboer i henhold til lovkrav er gjort, men det burde antakelig vært utvidet varsling i 
denne saken. Avisoppslag og stort engasjement rundt saken har imidlertid gitt utslag i mange 
innspill.  



Innspill knyttet til trafikk, landskap/innsyn vil bli vurdert og utredet videre i planarbeidet.   
 
Innspill fra enhetsleder for skole (Inger-Lise Busch Hansen): 
Eneste merknad fra skole er at det må tas hensyn til elever som ferdes til og fra skolen i 
byggeperioden (sikre trygg skolevei), samt sikre at det anlegges trygg skolevei for beboere i 
området når området står ferdig til bruk. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Temaet vil bli utredet i konsekvensutredningen og planbeskrivelsen.  
 
Innspill fra Statens vegvesen: 

- Selve planområdet er langt og smalt og kan gi utfordringer for trafikkavviklingen, spesielt 
for større kjøretøy og for myke trafikanter. I trafikkanalysen bør en derfor se nøye på 
atkomstforholdene både i planområdet og i influensområdet til planen. 

- I konsekvensutredningen er det nevnt flere utredningstemaer bla: 
- Barn/unges, funksjonshemmede og eldres interesser. 
- Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet/parkering/ kollektivtilbud (trafikkanalyse 

basert på antall nye boenheter og økning i trafikk) 
- Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehagedekning osv.) 
- I konsekvensanalysen må det i tillegg til forhold i selve planområdet også vurderes 

konsekvenser utenom planområdet og som ligger i influensområdet til planen. Vi tenker da 
spesielt på gangatkomster ut/inn til planområdet som skoleveg og andre målpunkter som 
barn og unge vil benytte i området. 

Forslagsstillers kommentar: 
I planprogrammet står det blant annet følgende om barn og unges interesser: «Barn og unges 
interesser skal likevel vurderes for området utenfor planavgrensningen og da særlig adkomst fra E6 
inn til området.»  
Det legges derfor opp til at også konsekvenser i influensområdet skal vurderes. Beskrives også 
under planprogrammets pkt. 5.1 
 
Innspill fra Bane Nor: 

Nordlandsbanen går ca. 200 m øst for planområdet. Det er registrert kvikkleirepunkter i området. 
Vi forutsetter at det utføres tilstrekkelige vurderinger av grunnforhold, og at utbyggingen av 
planområdet ikke fører til at områdestabiliteten reduseres. 

Forslagsstillers kommentar: 
Det er innleid geoteknisk fagkyndig for vurdering av grunnforholdene som blir en del av 
konsekvensutredningen.  
 
Innspill fra Nordland fylkeskommune: 

- Mener utredningstemaene i planprogrammet fremstår som relevante ut fra hensikten med 
planarbeidet og planområdets lokalisering. 

- For i større grad å ivareta medvirkning, og for å få godt nok kunnskapsgrunnlag til 
temaene folkehelse og barn og unges oppvekstvilkår, er det hensiktsmessig å gjennomføre 
dialog med berørte parter. 

- Anbefaler at planprogrammet sier noe om at det skal avholdes et eller flere åpne folkemøter 
for å gi alle berørte parter mulighet for medvirkning.  



- Dokumentene bør gjøres lettere tilgjengelige enn de er i dag og bør også i sin helhet legges 
ut på kommunens nettsider. Lett tilgjengelige dokumenter bidrar til dialog og inkluderende 
planprosesser.  

- Kulturminner: Ingen kjente registrerte kulturminner i planområdet 
- Planprogrammet må si noe om hvordan konsekvensene planen har for barn og unge, skal 

belyses. 
- Barn og unges interesser: I forbindelse med boligblokkene skal det lages leke- og 

uteoppholdsarealer. Fysiske krav slike arealer finnes i § 5, rikspolitiske retningslinjer for 
barn og planlegging, og regionale arealpolitiske retningslinjer. Siden planen berører barn 
og unge direkte, skal det legges aktivt til rette for at de får muligheten til å komme med 
innspill til planen. 

- Trafikksikkerhet: Planområdet ligger i nærheten av E6. Ivaretakelse av trafikksikkerhet for 
adkomst til og fra planområdet er viktig, både for motorisert kjøretøy, kollektivtrafikk, 
gående og syklende. Det er positivt at forslagsstiller kommer til å gjennomføre en utredning 
som tar opp trafikksikkerhet. For å ivareta trafikksikkerheten bør det gjennomføres en 
kartlegging av hvordan planen kan bidra til sikker ferdsel.  

- Landskapspåvirkning og folkehelse: Slik det vises til i oppstartsvarselet vil byggingen av 
boligene kunne ha en negativ virkning på boliger i nærheten av planområdet. Det kan være 
hensiktsmessig å lage en 3D-modellering fra ulike himmelretninger av planområdet og 
utarbeide en helsekonsekvensutredning for tiltaket. Dette for å få et bedre 
kunnskapsgrunnlag for å vurdere planens virkninger på landskapet planområdet inngår i 
og påvirkningen på samfunnet rundt. Helsekonsekvensutredningen bør da inkludere 
sol/skyggeforhold, både for de som bor i nærheten av planområdet og for fremtidige 
beboere i blokkene.  

- Vannforvaltning: I oppstartsvarselet står det at det legget opp til utfylling i sjø for å 
tilrettelegge for kaianlegg og uteoppholdsareal for beboere i boligene det planlegges for. 
Tillatelse for utfylling i sjø må søkes om hos Fylkesmannen i Nordland. I eksisterende 
næringsformål i kommunedelplan for Fauske sentrum, legges det ikke opp til utfylling i sjø. 
Strandsonen er et viktig området for rekreasjon, aktivitet og ferdsel. Derfor bør området 
langs med sjøen gjøres tilgjengelig for allmennheten. Strandsonen er i tillegg et viktig 
leveområde for både fisker, fugler alger og planter. Konsekvensutredningen bør belyse 
hvordan tiltakene planen legger til rette for kan påvirke økosystemet i havet.  
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.  

- Klima og klimatilpasning: Med endringer i klima forventes havnivået å stige. I følge 
kartverket og databasen «se havnivå i kart», gjelder også dette for planområdet. Siden 
planområdet ligger ved havet og på nedsiden av en rygg, er det mulig at området blir utsatt 
for å bli et oppsamlingssted for overvann. Planområdets plassering gjør også at området er 
utsatt for å bli påvirket av bølger. Planarbeidet bør ta høyde for at havnivået stiger, 
bølgepåvirkning, stormflo, økt nedbør og større behov for overvannshåndtering, og derfor 
hente inn kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning. Se diverse veiledere om temaet.  

- Planprosess: For å ivareta næringslivets interesser i området, bør de trekkes aktivt med i 
prosessen.  

- Generelle bemerkninger: FNs bærekraftsmål forventes å ligge til grunn for planleggingen. 
Interessene til personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas. Bygninger og tiltak må 
oppføres med tanke på klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av 
klimagasser. Alternative energikilder bør alltid vurderes. Barn og unges må ivaretas i 



planleggingen. Estetiske forhold må hensyntas. Viser til naturmangfoldlovens 
bestemmelser.  

 
Forslagsstillers kommentar: 

- Det er ønskelig med folkemøter for å få best mulig medvirkning, men dagens situasjon med 
Covid 19, gjør dette betenkelig. Det vil legges til rette for en «minihøring» for berørte 
parter, før planforslaget fremmes for første gangs behandling og andre metoder for dialog 
og medvirkning vil vurderes. 

- Planprogrammet sier hvordan konsekvensene for barn og unge skal vurderes.  
- Det vil bli utarbeidet 3D-modeller som viser sol /skyggeforhold og som viser tiltakets 

virkning på landskapet. Denne vil også vise hvordan utsiktsforholdene til naboer i øst vil 
endres.  

- Vi mener at utredningene som vil bli gjort i forbindelse med konsekvensutredningen er 
tilstrekkelig til å fatte fornuftige beslutninger uten en egen helsekonsekvensutredning og 
foreslår derfor at dette ikke tas inn i planprogrammet.   

- Strandsonen vil bli tilgjengeliggjort for allmennheten i mye større grad enn hva som er 
tilfellet i dag.  

- Klima og klimatilpasninger vil bli tema i konsekvensutredningen.  
- Næringslivet er høringspart i plan-prosessen.  

 

Innspill fra DSB: 

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil også 
disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider med 
Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom nødvendig. 

Forslagsstillers kommentar: 
Tas til orientering. 
 
Innspill fra NVE: 

Flom, erosjon, skred og overvann: På reguleringsnivå vil det ofte være behov for en detaljert 
fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. Hensynet til flom må 
også ses i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i nedbørsfeltet 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 nedbørsfeltet som kompenserer 

Forslagsstillers kommentar: 
Grunnforholdene vil bli undersøkt av geoteknisk fagkyndig personell og rapport vil bli utarbeidet 
som en del av konsekvensutredningen og planen. 
 

Innspill fra Sametinget: 
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. 
 
Forslagsstillers kommentar: 



Tas til orientering 
 

Innspill fra Fylkesmannen i Nordland: 
- Planfaglige forhold: Området er i kommunedelplanen for Fauske sentrum fra 2018 avsatt 

til fremtidig område for næringsvirksomhet. Planforslaget er ikke i tråd med overordnet 
plan. Fylkesmannen minner om hovedregelen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-3 
tredje ledd er at private forslag til detaljregulering innholdsmessig må følge opp 
hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Planen skal konsekvensutredes, og 
forslag til planprogram foreligger.  

- Barn og unge: Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår må ivaretas i planarbeidet, jf. 
plan- og bygningsloven § 1-1 siste ledd. Planer skal i henhold til plan- og bygningsloven § 
3-1 fjerde ledd bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor 
lovens virkeområde, noe som også omfatter barnekonvensjonen. Enhver som fremmer 
planforslag skal i henhold til pbl. § 5-1 legge til rette for medvirkning, og har plikt til å 
sørge for at berørte barn og unge blir hørt og får medvirke i planleggingen. Kommunen er 
gitt et ansvar for å kontrollere at slik medvirkning er gjennomført, ved sin behandling av 
planen. Se kravene i de rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging pkt. 4. Det er 
positivt at det i henhold til forslaget til planprogram legges opp til å ta kontakt med 
nærmeste skole og barnehage, samt ungdomsråd. Arealer og anlegg som skal brukes av 
barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I 
nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø, 
noe som bl.a. forutsetter at arealene er store nok og egner seg for lek og opphold.  
Det følger av Miljøverndepartementets rundskriv T-2/28 at tilgjengelighet og gode 
atkomstmuligheter til arealer og anlegg for daglig fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet 
særdeles viktig, fordi barns aksjonsradius er begrenset. Mindre barn har ikke 
forutsetninger for å mestre kompliserte trafikksituasjoner, og det er derfor svært viktig med 
trafikksikre arealer og ferdselsårer. Planprogrammet bør også inkludere problemstillinger 
knyttet opp til barn og unge som skal bo innenfor planområdet og hvilke arealer og anlegg 
som er tilgjengelige for dem. Planprogrammets tema «adkomst, trafikk, parkering» bør 
også knyttes opp til barn og unges interesser.  
Det er også i byggteknisk forskrift kap. 8 gitt bestemmelser om uteoppholdsareal. 
Grunnlaget for utforming av utearealer legges i planarbeidet, og de gunstigs beliggende 
deler av området må reserveres til felles uteoppholds- og lekearealer. Viser til veiledere. 
Fylkesmannen kan fremme innsigelse dersom hensynet til barn og unge ikke er ivaretatt 
eller ved manglende beskrivelse av virkninger av planforslaget, manglende medvirkning, 
manglende vurdering av barns beste eller dersom kravene til fysisk utforming ikke er 
ivaretatt.  

- Forurensning: Fylkesmannen registrerer at det i forslag til planprogram er sagt at det må 
tas prøver for å undersøke det som antas å være forurenset grunn, og støtter dette. 
Forurensningsforskriften kap. 2 gjelder ved terrenginngrep i områder hvor det har vært 
virksomhet som kan ha forurenset grunnen, det finnes tilkjørte forurensede masser eller det 
av andre årsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn.  

- Planområdet omfatter arealer i sjø, og det skal fylles ut i sjø. Med bakgrunn i at det er kai 
på området er det risiko for at sjøbunnen er forurenset. Utfylling fra land og skip, mudring 
eller andre tiltak som medfører risiko for spredning av forurenset sediment, partikler og 
sprengningsplast mv. krever egen tillatelse etter forurensningsloven. I forbindelse med 
søknad om utfylling og/eller mudring eller andre tiltak som berører sjøbunnen må det 



gjennomføres miljøtekniske undersøkelser og utarbeides plan for håndtering av eventuelle 
forurensede masser og gjennomføring av arbeidet. Søknad om utfylling og eventuell 
mudring skal sendes Fylkesmannen. Tillatelse må foreligge før tiltaket kan igangsettes. 
Fylkesmannen anmoder om at dette tas inn som rekkefølgebestemmelse til planen.  

- Samfunnssikkerhet og beredskap:  
Klimatilpasning: Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning (SPR) gir 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 etater 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. 

 

Forslagsstillers kommentar: 
Planprogrammet foreslås endret og temaet adkomst, trafikk og parkering er nå også knyttet opp mot 
barn og unges interesser.  
Fylkesmannens bemerkning om nødvendige tillatelser før utfylling i sjø tas til etterretning.  
Bemerkninger om samfunnssikkerhet og beredskap tas til etterretning.  
Se for øvrig kpa-bestemmelsenes § 1.7.2 Havnivå og stormflo: «Av hensyn til havnivåstigning og 
stormflo settes det en byggegrense mot sjø slik at overflate gulv i 1. etasje minimum ligger på kote 
2,0 (NN1954). Samme som står i sehavniva.no 
 
Innspill fra Kystverket: 

- Kystverket er en av fire transportetater under Samferdselsdepartementet, og har i oppgave 
å tilrettelegge for sikkerhet, fremkommelighet og miljøberedskap for sjøtransporten. 
Sentrale virkemiddel for dette er utbygging og vedlikehold av farledene, samt forvaltning av 
Statens ansvar for farledene. Forvaltningen sikres gjennom havne- og farvannsloven, hvor 
også kommunen har et ansvar jamfør den geografiske deling av ansvar mellom kommune 
og stat.  

- Kystverket har vurdert forslaget som omfatter Finneidgata 19. eiendommen har fin tilgang 
til sjøareal, og slike areal kan egne seg til sjørelatert næring. Som mange andre steder er 
slike areal også attraktiv for boligutvikling, og arealet tapes i forhold til 
næringspotensialet. Kommunene tjener på å tenke langsiktig og ha tilgjengelig areal for 
sjørelatert næring. 

- For øvrig har ikke Kystverket kommentarer til oppstart av planarbeidet.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet uttrykker generelle betraktninger rundt sjønære næringsarealer som ligger opp til 
kommunen og vurdere.  
Vi tar imidlertid til orientering at Kystverket ikke har øvrige kommentarer til planarbeidet.  

 

Med hilsen 
Sima Rådgivning AS 
 
Hugo Lenningsvik 



Sima Rådgivning As

V/ KarI—Johan Lenningsvik

FauskE, 01.07.2020

Viser  til  mottatte varsel  om  oppstart  av detaljreguleringsplan for Finneidgata 19  i Fauske  Kommune

datert 01.06.20

Vi stiller oss positivt til at området blir omregulert til boligformål, men vi har noen synspunkter som må

komme fram.

Den ene er skyggelegging og det andre er innsyn i vår boligi Finneidgata 21. Viser til bilde under:

Det ertatt fra vår stue som viser de 3vinduene som er  i  2 etg. og som vi har igjen av der det ikke er

innsyn fra andre boliger.
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Siden det ikke foreligger en målsatt situasjonsplan så har vi etter innsyn i plandokumenter prøvd å

skissere inn hvordan vi  antar  at plasseringer av byggningene er tenkt på tomten ut fra oppriss av

bygningene sett fra havsiden og bilde dere  legger  frem i avisen. Se vedlagt skisse: 2
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Vi ser  heller  ikke hvor stor  bygningene  er  i  areal, men ut ifra bilde som kommer fram i avisen ser det ut

som de er kvadratisk og den  midterste  blokken kommer ca 25  meter  fra vårt hus.  Alle blokkene  med

høyde  over  3  etasjer vil ha  direkte  innsyn til vårt hus  i  2 etg uavhengig hvor de  blir  plassert sideveis og

innslipp av Iys vil bli blokkert svært mye.  Gjelder  spesielt de 4  blokkene lengst  sør. Boligen vår er i dag

omringet av andre boliger slik at 3 av sidene på vår bolig allerede  har innsyn.

Dette  vil  gjøre  boligen vår svært  innestengt  og naturlig nok gi et voldsomt verdi tap for vår bolig. ltillegg

til dette så har vi et uteareal i form av balkong som også vil bli  blokkert  mye og direkte  innsyn fra tak  3

etg og oppover. Vi vil også miste mye sol. Se på vedlegg nr 3:  Dette  er tatt kl 18:58. 17.06.2020.
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Med dette vil boligen bli svært ukomfertabel å bo i. Det vil også skyggelegge svært  mye.

Dere er nødt til å finne en bedre løsning for at det skal være mulig å bo i vår  bolig.

Vårt forslag til løsning:

Da kvote høyde på vårt gulv i 2. etg er 15 meter over havet og kvote høyde på oppfylt tomt vil ligge på ca

4 meter, så vil et bygg på  3  etg med beregnet etg høyde på 3,3 meter vaere greit og levelig for  055.  Med

en slik høyde kunne alle 4 boligene lengst sør bygges uten åpenrom mellom, samt på et mye større areal

innover mot Finneidgata for å opprettholde antall  boliger.  Andre løsninger er selvfølgelig også av

interesse for oss, bare at det kan løse dette med innsyn og skyggelegging.

Da dere kommenterer i Saltenposten 17. juni at dere skal hensynta og gi minst mulig sjenanse for oss

som allerede bor i området, så føler vi pr dags dato at dette overhodet ikke er hensyntatt for vår  del.

Håper dette kan fikses på en god måte så  begge  parter blir  fornøyd.

Mvh

Øyvind Wangberg Line Wemberg

Finneidgata 21, 8210  Fauske Finneidgata  21, 8210 Fauske

Mobil:  90732286 Mobil:  98831224

Ø,.JW,
%«20.

Epost:  line.wemberg@gmail.com
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Vår dato:  03.07.2020 

Vår referanse:  

JournalpostId: 

20/10040- 5   

20/89080 

Deres dato:  01.06.2020 

Deres 

referanse:  

 

Org.nr: 964 982 953 
 

Adresse Postmottak Tlf.:  75 65 00 00  Avdeling for samfunnsutvikling 

 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Plan og miljø 

 8048 Bodø   Silje Charlotta Wästlund 

    Tlf:  

Besøksadresse Prinsensgt. 100   

 

Sima Rådgivning AS 

c/o Karl-Johan LenningsvikSvenskbyvegen 4 

 

8640 HEMNESBERGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uttalelse til planprogram - Finneidgata 19 - Fauske kommune   
 

Ved en inkurie fikk vi ikke gitt uttalelse til planprogram for detaljregulering av Finneidgata 19. Dette 

er kun en uttalelse til planprogrammet, innspill ble gitt i brev av 01.07.20.  

 

Merknader 

Utredningstemaene som er oppgitt i planprogrammet fremstår som relevante for formålet med 

planen og planområdets plassering.  

 

Medvirkning og kunnskapsgrunnlag 

Slik det fremkommer av planprogrammet, så vil planen få følger for eksisterende boliger i 

nærheten av planområdet. Planprogrammet viser til en medvirkning bestående av høringer og 

nabovarsel. Både for å i større grad å ivareta medvirkning, og for å få et godt nok 

kunnskapsgrunnlag til temaene folkehelse og barn og unges oppvekstvilkår, er det hensiktsmessig 

å gjennomføre dialog med berørte parter. Prosjektet har allerede skapt reaksjoner blant nære 

naboer. Vi anbefaler derfor at planprogrammet sier noe om at det skal avholdes et eller flere åpne 

folkemøter for å gi alle berørte parter mulighet for medvirkning.  

 

Dokumentene relatert til planarbeidet bør gjøres lettere tilgjengelig enn de er i dag. Dokumentene 

bør også legges ut i sin helhet på kommunens nettsider, istedenfor å kun henvise til forslagsstillers 

nettsider og dropbox. Lett tilgjengelige dokumenter bidrar til dialog og inkluderende planprosesser.   

 

Ledige boligarealer 

Fauske har allerede ferdig regulerte områder som er lagt ut til boligformål som ikke er tatt i bruk, 

blant annet i Finneidlia. Det bør derfor vurderes om planprogrammet også skal drøfte behovet for å 

regulere nye boligområder. 

 

Grunnforhold 

Planen legger til rette for store og tunge byggkonstruksjoner. Planprogrammet bør derfor 

tydeliggjøre behovet for grunnundersøkelser. I planprogrammet vises det til at planområdet kan 

ligge i et utsatt område for kvikkleire. Dette bør undersøkes nærmere i det videre planarbeidet.  
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Silje Charlotta Wästlund 

       rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Sima Rådgivning AS 

c/o Karl-Johan 

LenningsvikSvenskbyvegen 

4 

8640 HEMNESBERGET 

 

Kopi til:    

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 

 

 

 
 

 



Til aktuelle parter 

Sima Rådgiving og Fauske Kommune 

 

Kai Rune Furre 

Finneid gt 35 B 

8210 Fauske Fauske 30.06.20  

 

INNSPILL VEDRØRENDE PLAN FOR MØLLNA A/S 

 

Hei 

For å kunne komme med div innspill til planer som det arbeides med i vår kommune, er det 
viktig at disse er tilgjengelige å så korrekte som mulig slik at innspill blir gjort på riktig 
grunnlag. Plandokumenter som Sima Rådgivning henviste til, (mulig jeg overså noe) 
inneholdt lite om tankene og planene ang promenadene, veier og private grunneiere som 
mulig blir berørt. Videre i denne sak som for mange er av stor betydning kunne det med 
fordel vert informert (folkemøte) fra byggherre (Møllna A/S) om prosjektet og videre hvor 
man kunne stille spørsmål ang dette.  

Er ikke enig i at Møllna A/S skal få omregulert til boligformål av flere grunner. Disse 
er: 

• Hva vet vi om fremtidige behov for industritomter av denne typen hvor kai inngår og 
hvor vi har en fiskerinæring som vokser?  

• Hva vet vi om fremtidige behov for boliger i Fauske kommune? 
• Hva vet vi om synspunktene til de private grunneierne som antagelig (ut fra skisse) 

blir berørt? 
• Hva vet vi om synspunktene til allerede etablerte beboere i Finneidgata? 
• Hva vet vi om trafikksituasjonen i forbindelse med denne økningen av PE 

(personenheter)? 

Når Møllna A/S sin søknad om omregulering til boligformål behandles bør disse og sikkert 
flere punkter tas hensyn til. 

Ut fra kommunens eget regnskap (oktober 2019) viser det seg at det ikke er behov for nye 
arealer til boligformål. Dette så langt frem som til 2050. 

Ut fra skisse ser jeg at tanken til Mølla A/S er (antakeligvis) å framføre promenade nord mot 
min og over andres eiendom. Dette uten at jeg/vi er kontaktet. Det forundrer meg å finne 
planer / skisser til prosjektet som berører andre grunneiere uten at disse er kontaktet / 
Varslet 

Ut fra samme plan blir dessverre veldig mange i Finneidgata fratatt nydelig utsikt til fordel for 
tiltenkt prosjekt. Jeg ser en redusert livskvalitet og dessverre et pristap på bolig for disse 
berørte parter.  



Ser av prosjektet at 45 nye boenheter søkes etablert. Ser vi for oss 2 kjøretøy pr enhet har vi 
en økt trafikkbelastning på 90 kjøretøy. Dette er mine tanker og med de muligheter for 
utkjøring som finnes i dag vil dette være uheldig. Men økt trafikkbelastning avgjøres vel av 
statens vegvesen. 

Til slutt vil jeg si at jeg nylig så avslag fra Fauske kommune på tilsvarende prosjekt hvor Heia 
vest søkte omregulering til boligformål. Selv om dette var en annentype eiendom var det 
mange argumenter som gikk på dette at nye arealer til boligformål trengte vi ikke i vår 
kommune på grunn av overdekning fram til 2050. Håper samme argumenter blir bruk i denne 
saksbehandlingen. 

Håper derfor at Fauske Kommune avslår søknad på omregulering til boligformål og 
opprettholder Finneidgata 19 til det den er regulert til «Næringseiendom» 

 

Mvh 

Kai Rune Furre 

 

 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Dreyfushammarn 31 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 8012 BODØ Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

SIMA RÅDGIVNING AS 

c/o Karl-Johan Lenningsvik Svenskbyvegen 4 

8640 HEMNESBERGET 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Jørn Øines Olsen / 75552849 20/101506-2    01.07.2020 

     

      

Innspill til oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Finneidgata 19 i 

Fauske kommune 

Vi viser til deres brev datert 01.06.2020. 

 

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 er Finneidgata 19 som ligger ved sjøen på Finneid i Fauske kommune. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 45 nye boenheter fordelt på fem ulike 

boligblokker. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig 

næringsbebyggelse. Siden reguleringsformålet er i strid med overordnet plan er det satt krav 

om utarbeidelse av konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. 

 

Vårt innspill: 

 

I konsekvensutredningen er det nevnt flere utredningstemaer bla.: 

 Barn/unges, funksjonshemmede og eldres interesser. 

 Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet/parkering/kollektivtilbud 

(trafikkanalyse basert på antall nye boenheter og økning i trafikk). 

 Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehagedekning osv.). 

 

I konsekvensanalysen må det i tillegg til forhold i selve planområdet også vurderes 

konsekvenser utenom planområdet og som ligger i influensområdet til planen. Vi tenker da 

spesielt på gangatkomster ut/inn til planområdet som skoleveg og andre målpunkter som 

barn og unge vil benytte i området.  
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Selve planområdet er langt og smalt og kan gi utfordringer for trafikkavviklingen, spesielt for 

større kjøretøy og for myke trafikanter. I trafikkanalysen bør en derfor se nøye på 

atkomstforholdene både i planområdet og influensområdet til planen. 

 

Transportforvaltning nord 1 

Med hilsen 

 

 

 

Jørn Øines Olsen 

senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Sima Rådgivning AS 
c/o Karl-Johan Lenningsvik Svenskbyvegen 4 
8640 HEMNESBERGET 

 

 

ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO 

20/2459 - 2 20/14754  05.06.2020  

 

Uttalelse vedrørende varsel om oppstart av planarbeid - Finneidgata 

19 Fauske kommune. 
 
Vi viser til deres brev av 01.06.2020. 

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 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:    
Sima Rådgivning AS c/o Karl-Johan Lenningsvik 

Svenskbyvegen 4 
8640 HEMNESBERGET 

 
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
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart av planarbeid - 

Finneidgata 19 - Fauske kommune -  

Vi viser til varsel om planoppstart datert 01.06.2020. 

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 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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Innspill til oppstart av detaljregulering - Finneidgata 19 - Fauske 

kommune   
 

 

Fylkeskommunen har mottatt oppstartsvarsel for detaljreguleringsplan for Finneidgata 19, i Fauske 

kommune. Planområdet gjelder gnr./bnr. 101/5.  

 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for 45 boenheter fordelt på fem boligblokker, med 

tilhørende parkeringsarealer, utfylling i sjø (som utearealer) og tilhørende arealer. I 

kommunedelplan for Fauske sentrum er planområdet avsatt til næringsvirksomhet, med 

bestemmelseskrav om godkjent detaljreguleringsplan før utbygging kan skje. Det er i 

bestemmelsene stilt krav om at detaljreguleringsplanen skal dokumentere tiltakets virkninger for 

nærmiljøet (herunder nærliggende boligområde, naturmiljø og friluftsliv), forurensning og støy, 

samt eventuelle konsekvenser for jernbanen.  

 

I oppstartsmeldingen står det at det varsles om oppstart av detaljreguleringsplan for Finneidgata 

19 og offentlig ettersyn av planprogram. Det er ikke vedlagt noe planprogram, hverken i tilsendt 

oppstartsmelding, på kommunens eller Sima rådgivning sine nettsider. Vi gir derfor kun innspill til 

oppstartsvarselet med vedlagte dokumenter.  

 

Kommunen har vurdert at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning, siden planen ikke er 

i tråd med gjeldende kommunedelplan for Fauske sentrum.  

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven 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 og viser spesielt til 
kap. 8.2. By- og tettstedsutvikling.  
 
Konsekvensutredning  

Det er vurdert at planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredninger. Det mangler 

likevel en beskrivelse av hvordan utredningene vil bli gjennomført og hvilke temaer som kommer til 

https://www.nfk.no/_f/p34/i464c63a3-349d-4a28-a47e-cc086828280f/arealpolitiske-retningslinjer.pdf
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å utredes. I det videre planarbeidet må metoden, temaer og utredningen fremlegges og utfyllende 

beskrives. I referat fra oppstartsmøtet vises det til utredning av temaer. Nevnte temaer er som 

følger;  

- Landskap og rekreasjonsverdi 

- Geotekniske forhold 

- Miljø, biologisk mangfold og vassdrag 

- Kulturlandskap og kulturminner 

- Beredskapsmessige vurderinger, samt ROS 

- Barn/unges, funksjonshemmede og eldres interesser 

- Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet/parkering/kollektivtilbud 

- Sosial infrastruktur 

- Støyforhold/luftforurensning 

- Forurensning i grunn   

 

Utredningstemaene fremstår som relevante ut ifra hensikten med planarbeidet og planområdets 

lokalisering.  

 
Kulturminner og kulturmiljø  
Vi har sjekket nevnte planer mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget 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; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. 

 
Barn og unges interesser  

Planen skal legge opp til universell utforming og muligheter for at barn og unge kan bo i området. 

Gjennom planarbeidet, slik det vises til i referat fra oppstartsmøtet, burdet det derfor gjennomføres 

en kartlegging av barn og unges interesser i og i nærheten av planområdet.  

 

Planforslaget skal vise hvilke konsekvenser planen har for barn og unge. Planprogrammet må si 

noe om hvordan konsekvenser planen har for barn og unge, skal belyses. I forbindelse med 

boligblokkene skal det lages leke- og uteoppholdsarealer. Fysiske krav til leke- og 

uteoppholdsarealer finnes i § 5, Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, og regionale 

arealpolitiske retningslinjer. For mer informasjon om ivaretakelse av barn og unges interesser i 

planlegging, se veileder Barn og unge i plan og byggesak.  

 

Siden planen berører barn og unge direkte, skal det legges aktivt til rette for at de får muligheten til 

å komme med innspill til planen.   

 

Trafikksikkerhet  

Planområdet ligger i nærheten av E6. Ivaretakelse av sikkerheten for adkomst til og fra 

planområdet er viktig, både for motorisert kjøretøy, kollektivtrafikk, gående og syklende. Det er 

positivt at forslagsstiller kommer til å gjennomføre en utredning som tar opp trafikksikkerhet. For å 

ivareta trafikksikkerheten bør det gjennomføres en kartlegging av hvordan planen kan bidra til 

sikker ferdsel.  

 

Landskapspåvirkning og folkehelse 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7690ae07c3174f10be67de617a8e60a5/no/pdfs/veileder-om-barn-og-unges-interesser-i-planlegging.pdf
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Slik det vises til i oppstartsvarselet vil byggingen av boligene kunne ha en negativ påvirkning på 

boliger i nærheten av planområdet. Det kan være hensiktsmessig å lage en 3D-modellering fra 

ulike himmelretninger, og utarbeide helsekonsekvensutredning for tiltaket. Dette for å få et bedre 

kunnskapsgrunnlag for å vurdere planens virkninger på landskapet planområdet inngår i og 

påvirkningen på samfunnet rundt. Helsekonsekvensutredning bør da inkludere sol/skyggeforhold, 

både for de som bor i nærheten av planområdet og for fremtidige beboere i blokkene. For mer 

informasjon om helsekonsekvensutreding se Helsedirektoratet sine hjemmesider. Se også 

planprosessen med hotel Richard With i Hadsel kommune, for eksempel på gjennomføring av en 

slik helsekonsekvensutredning.  

 

Vannforvaltning  

I oppstartsvarselet står det at det legges opp til utfylling i sjø for å tilrettelegge for kaianlegg og 

uteoppholdsareal for beboere i boligene det planlegges for. Tillatelse for utfylling i sjø må søkes 

om hos Fylkesmannen i Nordland. I eksisterende næringsformål i kommunedelplan for Fauske 

sentrum, legges det ikke opp til utfylling i sjø. Strandsonen er et viktig område for rekreasjon, 

aktivitet og ferdsel. Derfor bør området langs med sjøen gjøres tilgjengelig for allmenheten.  

 

Strandsonen er i tillegg et viktig leveområde for både fisker, fugler, alger, og planter. 

Konsekvensutredningen bør belyse hvordan tiltakene planen legger til rette for kan påvirke 

økosystemet i havet.  

 

Se særlig til arealpolitiske retningslinjer kap. 8.3. Naturressurser, kulturminner og landskap, og 

kap. 8.5. Kystsonen.  

 

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.   

 

Klima og klimatilpasning  

Planer skal ta hensyn til forventende klimaendringer og bidra til klimatilpasning. Med endringer i 

klima forventes havnivået å stige. Ifølge kartverket og databasen se havnivå i kart, gjelder også 

dette for planområdet. Siden planområdet ligger ved havet og på nedsiden av en rygg, er det mulig 

at området blir utsatt for å bli et oppsamlingssted for overvann. Planområdets plassering gjør også 

at området er utsatt for å bli påvirket av bølger.  

 

Planarbeidet bør ta høyde for at havnivået stiger, bølgepåvirkning, stormflo, økt nedbør og større 

behov for overvannshåndtering, og derfor hente inn kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning. Se 

veileder for havnivåstigning og stormflo fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For 

mer informasjon om relevant kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning, se Miljødirektoratet sine 

nettsider. Norsk klimaservicesenter har utarbeidet en klimaprofil for Nordland. Denne gir et 

kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer. 

Klimaprofilen er et supplement til klimahjelperen. Vi viser også til klimatilpasning.no og fare- og 

aktsomhetskart på NVEs nettsider. Se også veilederen om hvordan ta hensyn til klimaendringer i 

plan, ved Miljødirektoratet.  

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen/helsekonsekvensutredning
https://vann-nett.no/portal/
http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/havnivastigning-og-stormflo.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/kunnskapsgrunnlag-for-klimatilpasning/
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/klimahjelperen/
http://www.klimatilpasning.no/fylkesoversikt/
https://www.nve.no/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/veiledning-til-statlige-planretningslinjer-for-klimatilpasning/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/veiledning-til-statlige-planretningslinjer-for-klimatilpasning/
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Se særlig til regionale arealpolitiske retningslinjer, kap. 8.6. Klima- og klimatilpasning.  

 

Veiledning  

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.    

 

Planprosess  

I gjeldende kommunedelplan for Fauske sentrum er planområdet avsatt til næringsformål. For å 

ivareta næringslivets interesser i området, bør de trekkes aktivt med i prosessen. Planprosessen 

skal legge opp til en medvirkning i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser. Det vil si at 

berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. Dette gjelder også i disse korona-tider.  

 

Generelle bemerkninger 

• Fylkeskommunen forventer at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for 

samfunns- og arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger.  

• Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til 

personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.   

• 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.  

• 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. 

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

skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

 

Kontakt 

Tema Navn Tlf. 

Kulturminner Grethe Kvam Vorvik 75 65 09 04 

Øvrig Silje C. Wästlund 75650029 / 47834942 

 

 

mailto:plannordland@kartverket.no
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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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Regionkontor Nordland 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2020/6822-2 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Tor Vidar Olsen 

Dato: 
29.06.2020 

Uttale til - varsel om oppstart av planarbeid - Finneidgata 19 Fauske 
kommune - Nordland fylke 
Kystverket viser til oversendelse av oppstart av planarbeid på eiendommen Finneidgata 19 
på Fauske i Fauske kommune i Nordland. Kystverket er en av fire transportetater under 
Samferdselsdepartementet, og har i oppgave å tilrettelegge for sikkerhet, fremkommelighet 
og miljøberedskap for sjøtransporten. Sentrale virkemiddel for dette er utbygging og 
vedlikehold av farledene, samt forvaltning av Statens ansvar for farledene. Forvaltningen 
sikres gjennom havne- og farvannsloven, hvor også kommunen har et ansvar jamfør den 
geografiske deling av ansvar mellom kommune og stat. 
Kystverket har vurdert forslaget som omfatter Finneidgata 19. Eiendommen har fin tilgang 
til sjøareal, og slike areal kan egne seg til sjørelatert næring. Som mange andre steder er 
slike areal også attraktiv for boligutvikling, og arealet tapes i forhold til næringspotensialet. 
Kommunene tjener på å tenke langsiktig og ha tilgjengelig areal for sjørelatert næring. 
Forøvrig har ikke Kystverket kommentarer til oppstart av planarbeidet.  
 

Med hilsen 
 
 
 
Fridtjof Wangsvik 

 
 
 
 
Tor Vidar Olsen 

regiondirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordland



 

 

Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 
banenor.no  
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 1503.74.00537 
IBAN-nr.: NO4115037400537 
BIC: DNBNOKK 
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Dato: 29.06.2020 
Saksref: 202005799-2 
Deres ref.:    
Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Britt Jorid Børset Foss 
Telefon:    
Mobil:    
E-post: britt.jorid.borset.foss@banenor.no 

 
 
   

 

Fauske kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for Finneidgata 19  

Vi viser til brev mottatt 01.06.2020 vedrørende ovennevnte. 
 
Nordlandsbanen går ca. 200 meter øst for planområdet. Det er registrert kvikkleirepunkter i 
området. Vi forutsetter at det utføres tilstrekkelige vurderinger av grunnforhold, og at utbyggingen 
av planområdet ikke fører til at områdestabiliteten reduseres. 

 

Med vennlig hilsen 

Åsne Fyhri 
Fung. sjef Planforvaltning 
Planavdelingen, Planforvaltning  

Britt Jorid Børset Foss 
Arealplanlegger 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

Mottakere:  
SIMA RÅDGIVNING AS 
Kopi:  
FAUSKE KOMMUNE 
  
 



Sima Rådgivning A/ S

v/Karl-Johan Lenningsvik

Arealplanlegger/rådgiver

Berørte parter i Finneidgata Finneid, 15.06.20

Vedrørende varsel om  u  start  av  detal're  Iulerin vs Ian for  Finneid  vann 19  i  Fauske

Kommune.

Vi vil først få presisere at det er svært uklar informasjon som kommer frem i brevet, samt at

tegningene/plasseringene på blokkene er uklare. Det er heller ikke alle berørte parter som har
fått dette brevet og det reageres sterkt på.

Slik vi ser det er det flere punkter som må revurderes. Finneidgata vil bli svært uoversiktlig og
lite  trafikksikker  med den mengden leiligheter som er tenkt satt opp. Med 45-54 leiligheter må

man regne med minst en bil per boenhet (i varselbrevet står det 45, men på deres hj emmeside

står det 54). Finneidgata er delvis enveiskjøi't slik den er  i  dag!

Arkitektonisk Vil det ikke passe inn i hverken landskapet på F inneid eller den øvrige

bebyggelse. Enkelte vil få direkte innsyn fra leilighetene til egen bolig. 5 blokker i 5—8 etasjer

foran den sentrale bebyggelsen vil forringe utsikten og redusere boligverdien kraftig for de

aller fleste.

Planen slik den fremkommer i dag er samtlige undertegnede sterkt imot. Det vil imidlertid

være akseptabelt med et mer tilpasset boligkompleks i samsvar med terrenget og i hensyn til
resten av bebyggelsen i Finneidgata.
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Kontoradresse 
Rambergveien 9 
3115 Tønsberg 
 

Telefon 
33 41 25 00 
 

Telefaks 
33 31 06 60 
 

Postadresse 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Postboks 2014 
3103 Tønsberg 
 

E-post 
postmottak@dsb.no 
 

Internett 
www.dsb.no 
 

Organisasjonsnummer 
974 760 983 
 
 

Sensitivity: Internal
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Vår saksbehandler Deres dato  Deres referanse 
Ajeen Arvesen, tlf.      
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Tilbakemelding - Varsel om oppstart av planarbeid - Finneidgata 19 - 
Fauske kommune 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor dette generelle svaret.  
 
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører følgende 
områder:     
 
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
 

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider 
med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er nødvendig. Hvis det 
likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at høringen sendes inn 
til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs uttalelse til. 
 

Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  
 

Med hilsen  
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Administrasjon 
 
 

Helle G Nielsen   Ajeen Arvesen 
Seksjonssjef    Førstekonsulent  
   
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

https://url6.mailanyone.net/v1/?m=1hONLL-0004DF-3Z&i=57e1b682&c=ti5QWvQBKJrRLXqLqwHqdW3yTXHuyWnLRT7Mbf5pLMd7aFlhL-wywLfrHla0c23rcit_dkmu_RMcAW04SGpZSdYulb-zZGvQJ6qW1V0sgDS1OpxaIh-A38nLzCh5zNKy_-YaB856ZsFPxJLFOp-6BZxxuDgE11hx4RMwM0sBjae21uV4T3iux498a4bRVR8_RYQgzAHaVF5HIe5fNG_Adg
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Sak nr.   Dato 
118/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 
 Kommunestyre  

 
 
Klage på vedtak - områderegulering Skysselvika næring og industri 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilligmg: 

Klage fra Boligforening Skysselvik på vedtak av områderegulering Skysselvika næring og industri 
tas ikke til følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. 
 
Klage fra Bjørnar Holstad på vedtak av områderegulering Skysselvika næring og industri tas ikke til 
følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. 
 
 
 

 
Vedlegg: 
06.11.2020 Klage på vedtak - Skysselvik boligforening 1457194 

06.11.2020 Klage på vedtak - Bjørnar Holstad 1457902 

06.11.2020 Reguleringsbestemmelser for områderegulering av Skysselvika næring og 
industri - rev 06.10.2020 

1457193 

06.11.2020 Sluttbehandling - Områderegulering Skysselvika næring og industri 1457190 

06.11.2020 Planbeskrivelse - Områderegulering for Skysselvika næring og industri - rev 
06.10.2020 

1457191 

06.11.2020 Plankart - A1 stående - mstk 1500 1457192 

06.11.2020 Høringsinnspill - Skysselvik boligforening 1457195 

06.11.2020 Høringsinnspill - Grunneiere og innbyggere i Vaskermoen 1457903 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyre- 085/20, har i møte 01.10.2020 fattet følgende vedtak: 

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. 

 
Etter vedtaket kom det inn klage fra Skysselvik boligforening, samt Bjørnar Holstad. Klagene vil bli 
beskrevet mer eller mindre kortfattet og kommentert i denne saken.  
 
Boligforening v/ Wegard Medlie klager på områdereguleringen med følgende begrunnelser: 
 

1. I forbindelse med §3.7 klager vi på uklare og forvirrende tilbakemeldinger fra kommunen. Som 
eksempel har saksbehandler, under punkt 2 i sitt tilsvar, skrevet følgende:  

«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.» Senere 
skriver imidlertid saksbehandler følgende i punkt 4:  



«4: Åpen lagring av grus og steinmasser vil bli redusert ved opphør av dagens masseuttak og 
knusing/sortering av stein blir minimalt.»  
Her åpnes det igjen for knusing og sortering av steinmasser! Hvem skal avgjøre om 
knusing/sortering av stein er «minimal»? Vi observerer at det nå er montert to flyttbare 
knuseverk på området, noe som produserer svært mye støy. Disse knuseverkene benyttes til 
behandling av både lokale masser og tiltransporterte masser. Vi krever at reguleringsplanen 
er krystallklar på at knusing og sortering av stein skal opphøre, og at det ikke åpnes for slik 
drift på området i noen form! 

2. Videre til §3.7 Under støy fra ryggealarm, viser vi til punkt 6 i saksbehandlerens 
tilbakemelding, og klager på en for generell begrunnelse, uten faglige og juridiske vurderinger. 
Et raskt søk på internett, vil vise kommunen at dette er et stort miljøproblem i hele landet. Vi 
forstår at det vil være vanskelig å regulere bruken av ryggelarm på forskjellige lastebiler på 
området, men dette problemet er først og fremst knyttet til maskinene som brukes på 
området hver dag. Det gjelder først og fremst hjullastere tilhørende Finneid Grus/Nor Asfalt. 
Vi har tatt dette opp med daglig leder gjentatt ganger uten å bli hørt. Vi forventer at 
kommunen benytter denne anledningen til å stille helt fornuftige krav til denne bedriften, og 
andre som eventuelt skal etablere seg på området! 

3. I forbindelse med §3.8 skriver saksbehandler følgende: «Åpen lagring av grus og steinmasser 
vil bli redusert ved opphør av dagens masseuttak og knusing/sortering av stein blir minimalt.»  

Problemene med støv er ikke kun knyttet til dagens masseuttak! Det er også et stort 
problem med støv som skyldes åpen lossing av grus og steinbåter til området, samt lagring 
og flytting av disse massene. Vi viser i denne sammenheng også til brev fra beboere i 
Vaskermoen, som tidligere er sendt til kommunen og kommunelege. Vi klager derfor også 
på behandlingen av dette punktet.  

4. Bruken av stedsnavnet «Skysselvik/Skysselvika». Vi klager på fortsatt bruke av stedsnavnet fra 
vårt hjemsted, da kommunen knytter det direkte til et nærings og industriområde. Når noen 
spør oss hvor vi bor, og vi svarer «Skysselvika», lurer de på om vi bor nede i industriområdet! 
At kommunen i en årrekke har brukt dette stedsnavnet feilaktig, kan ikke brukes som et 
argument! Det korrekte navnet på området vil være «Straumøyra», slik det også fremgår av 
veinavnet! Et raskt søk på «norgeskart.no», vil bekrefte/underbygge denne klagen. 

 
Kommentar til Skysselvik boligforening v/ Wegard medlie: 

1.  
· Setningen ‘’lagring av grus og steinmasser vil bli redusert ved opphør av dagens 

masseuttak og knusing/sortering av stein blir minimalt’’ viser til dagens masseuttak. Drift 
er avsluttet i august i år og dermed er det ikke lenger aktuelt med knusing og sortering av 
stein i området i forbindelse med masseuttak. Resterende aktivitet som inneholder knusing 
og sortering er begrenset til tilkjørte masser fra båt og områder i Fauske. Det er ikke 
samme mengde med aktivitet som det var med masseuttak, og ansees derfor som 
minimalt. Retningslinjer for støv og støy, samt andre bestemmelser i planen vurderes til å 
være tilstrekkelig nok for denne typen aktvitet. Det vurderes at det ikke er behov for 
endring av planbestemmelser. 

· Klager beskriver at det er montert knuseverk i området. Alle aktiviteter i området skal 
møte støv- og støykravene i støyretningslinjer, jf. planens bestemmelser. Tiltak etter plan- 
og bygningsloven § 20-2, jf. 21-4 faller inn under plankrav, jf. § 3.13 i bestemmelser. 
Dersom det er ønskelig med nytt masseuttak og tilhørende knusing/sortering i området, vil 
det måtte reguleres gjennom en egen detaljregulering. Masseuttak og tiltak knyttet til 
råstoffutvinning vil ikke falle inn under formålet næringsbebyggelse i planen. 



2. Det vurderes at det ikke er anledning til å stille krav om ryggealarm i en områderegulering. 
Formålet med en områderegulering er å styrke den kommunale planleggingen av helhetlige 
utbyggingsmønstre og sammenhengende strukturer, for bedre å kunne gi mer forutsigbare 
rammer for økt privat planlegging. Krav om ryggealarm vurderes som krav som kanskje kan 
stilles i detaljregulering, evt byggesak. Dersom det er støyproblemer i forbindelse med drift i 
området, vil støyretningslinjene være førende. Dersom støykravene i eksisterende virksomhet 
ikke overholdes vil dette tas opp med kommuneoverlegen og eventuelt fylkesmannen. Det 
vurderes med bakgrunn i dette at det ikke er behov for endring av planen. 

3. Klage er rettet mot saksfremlegg og ikke selve planen. Det vurderes at problemer med støv i 
området er ivaretatt gjennom planens bestemmelser § 3.8, og at klagen ikke gir et nytt 
moment i saken. 

4. Det vurderes at klage om stedsnavn er behandlet i vedtak av planen i kommunestyresak 
085/20. Dette er ikke et nytt moment. 

 
 
Bjørnar Holstad: 

1. Klager på dokument journalpostID 20/11811 planprosess plan-id 2020002 jrf. FLV § 28. Klager 
representerer eiere av naboeiendommene gårdsnr. 83 bruksnr.131 samt 83/70 og 83/30 i 
angjeldende planområde. Klager hevder også at grunneiere ikke er blitt tatt med som berørte 
områdeeiere i utvilkling og planprosess.  

2. Klager ber om en avklarende tekst/utredning om setning i saksfremlegg: ”Knusing og sortering 
skal ikke foregå i nye virksomheter. Det er derfor hensiktsmessig å ta denne delen ut av 
bestemmelsen og at formuleringer er endret til mer lesbare.’’ Klager spør følgende: 

Gjelder ikke vedkommendes saksbehandler nedenforstående kommentar til oss oppsitterne i 
Vaskermoen for eksisterende virksomhet i området? 
3. Avsnitt side 6 og kommentar tilsvar for beboerne i Vaskermoen fra saksbehandler er følgende 

sitat; 

”Det vil ikke bli aktuelt med deponi eller masseuttak i området. Det vil heller ikke foregå aktivitet 
med knusing, pukkverk eller sortering”. Videre er kommentar fra saksbehandler: ”Dette står nevnt 
i planforslagets høringsdokumenter, men er tatt ut fra bestemmelser da dette ikke er aktuelt for 
dagens virksomheter. Støybestemmelser er utover dette ikke endret, men formuleringen er 
justert for å gjøre det mer forståelig”. Klager spør hva da ikke  er aktuelt for dagens virksomheter. 
4. Klager forstår ikke hvorfor det pr. dato foregår en utstrakt pukkverksvirksomhet og 

steinknusing med to mobile knuseanlegg. Klager orienterer at beboere i Vaskermoen, sammen 
med beboere i Sysselvika Boligforening, Fauske kommune, er sterkt berørt av nærliggende 
industriområde, med sandnedfall og støy. Klager mener dette går på bekostning av trivsel og 
helse. 

 
 
Kommentar saksbehandler: 

1. Områdereguleringen grenser ikke direkte til beboerne på Vaskarmoen. Det er derfor ikke skulle 
sendt ut varsel eller høringsbrev til disse grunneiere. Som det også er nevnt i saksfremlegget til 
sluttbehandling, er planen varslet i avisa og på kommunens hjemmeside, og det vurderes at 
dette er tilstrekkelig. Grunneiere har også sendt innspill og det viser at de har fått mulighet til 
å bli hørt i saken. Ved igangsetting av detaljreguleringsplan for nye tiltak innenfor 
områdereguleringen kan det tas en særskilt vurdering om beboerne i Vaskermoen skal ha 
oppstartsvarsel og høringsbrev. 



2. Knusing og sortering i forbindelse med masseuttak er ikke lenger aktuelt. Det vises til 
kommentar til boligforening Skysselvik angående videre forklaring av knusing/sortering i 
området. Dersom eksisterende virksomhet skal knuse eller sortere mindre masser, vil dette 
gjøres innenfor rammene som er satt i reguleringsplanen. Det vurderes at det ikke er behov for 
andre tidsrom til denne typen aktivitet, da det vil være av mye mindre omfang enn tidligere 
masseuttak. Det er krav om en ny vurdering av dette dersom nye virksomheter etablerer seg. 
Det kreves i så tilfelle detaljregulering. 

3. Knusing, pukkverk eller sortering i forbindelse med masseuttak er ikke aktuelt i dagens plan. 
Det vurderes at kravene på støv og støy er tilstrekkelig ivaretatt gjennom dagens 
planbestemmelser. 

4. Klagerens kommentar tas til orientering. 

 
Saksbehandlers vurdering: 
Det vurderes at det ikke er kommet inn nye momenter som tilsier at planen bør endres. Eventuelle 
merknader i forbindelse med støy og støv vurderes ivaretatt gjennom planbestemmelser. Dersom 
klagere mener at støy og støvkravene som angitt i planbestemmelser ikke er ivaretatt i aktiviteter hos 
dagens virksomheter, bør dette tas opp som egen sak.  
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Fauske Kommune
Planutvalget
Plan/Utvikling v/Rune Reisænen
PB 93
8201 Fauske

Skysselvik Boligforening
v/ Wegard Medlie
Skysselvikveien 7
8211 Fauske

Deres ref: plan-id 2020002 Vår ref: Wegard Medlie Dato: 27.10.2020

Klage på vedtak: Områderegulering Skysselvika næring og industri

I vedtaket er det lagt ved utfyllende kommentarer fra saksbehandler. Disse kommentarene, samt
vedtaket utløser denne klagen. For å begrunne klagen, lister vi opp følgende punkt:

1. I forbindelse med §3.7 klager vi på uklare og forvirrende tilbakemeldinger fra kommunen.
Som eksempel har saksbehandler, under punkt 2 i sitt tilsvar, skrevet følgende: «2:
masseuttak har opphørt i august 2020. Knusing og sortering skal ikke foregå i nye
virksomheter. Det erderfor hensiktsmessig å ta ut denne delen av bestemmelsen.»
Senere skriver imidlertid saksbehandler følgende i punkt 4: «4: Åpen lagring av grus og
steinmasser vil bli redusert ved opphør av dagens masseuttak og
knusing/sortering av stein blir minimalt.»
Her åpnes det igjen for knusing og sortering av steinmasser! Hvem skal avgjøre om
knusing/sortering av stein er «minimal»?
Vi observerer at det nå er montert to flyttbare knuseverk på området, noe som produserer
svært mye støy. Disse knuseverkene benyttes til behandling av både lokale masser og
tiltransporterte masser.
Vi krever at reguleringsplanen er krystallklar på at knusing og sortering av stein skal opphøre,
og at det ikke åpnes for slik drift på området i noen form!

2. Videre til §3.7 Under støy fra ryggealarm, viser vi til punkt 6 i saksbehandlerens
tilbakemelding, og klager på en for generell begrunnelse, uten faglige og juridiske
vurderinger. Et raskt søk på internett, vil vise kommunen at dette er et stort miljøproblem i
hele landet. Vi forstår at det vil være vanskelig å regulere bruken av ryggelarm på forskjellige
lastebiler på området, men dette problemet er først og fremst knyttet til maskinene som
brukes på området hver dag. Det gjelder først og fremst hjullastere tilhørende Finneid
Grus/Nor Asfalt. Vi har tatt dette opp med daglig leder gjentatt ganger uten å bli hørt. Vi
forventer at kommunen benytter denne anledningen til å stille helt fornuftige krav til denne
bedriften, og andre som eventuelt skal etablere seg på området!

3. I forbindelse med §3.8 skriver saksbehandler følgende: «Åpen lagring av grus og steinmasser
vil bli redusert ved opphør av dagens masseuttak og knusing/sortering av stein blir
minimalt.»
Problemene med støv er ikke kun knyttet til dagens masseuttak! Det er også et stort problem
med støv som skyldes åpen lossing av grus og steinbåter til området, samt lagring og flytting
av disse massene. Vi viser i denne sammenheng også til brev fra beboere i Vaskermoen, som
tidligere er sendt til kommunen og kommunelege. Vi klager derfor også på behandlingen av
dette punktet.



4. Bruken av stedsnavnet « Skysselvik/Skysselvika». Vi klager på fortsatt bruke av stedsnavnet
fra vårt hjemsted, da kommunen knytter det direkte til et nærings og industriområde. Når
noen spør oss hvor vi bor, og vi svarer « Skysselvika», lurer de på om vi bor nede i
industriområdet! At kommunen i en årrekke har brukt dette stedsnavnet feilaktig, kan ikke
brukes som et argument! Det korrekte navnet på området vil være « Straumøyra», slik det
også fremgår av veinavnet! Et raskt søk på «norgeskart.no», vil bekrefte/underbygge denne
klagen.

Vi forventer at våre klager blir hensyntatt, og stiller gjerne i et møte med kommunen.

Med vennlig hilsen
Skysselvik Boligforening
Wegard Medlie
Skysselvikveien 7
8211 Fauske



 
 

Vaskermoen den, 27.10.2020 
 
Råsdmann i Fauske Kommune. 
  
Attn. Rådmann Geir Mikkelsen.  
 
 
Vedr. Områderegulering Sysselvika næring og industri. Plan-id 2020002 erstatning av plan-id 1997004 
 
 
Med dette påklager vi ditt dokument journalpostID  20/11811 planprosess plan-id 2020002   jrf. FLV § 28 som eiere av 
naboeiendommene gårdsnr. 83 bruksnr.131 samt 83/70 og 83/30 i angjeldende planområde. 
 
Vi hevder også med dette, ikke å ha blitt tatt med som berørte områdeeiere i utvilkling og planprosess. 
 
I ditt dokument JournalpostID 20/11811 registrerer vi flere uklare / motstridene opplysninger i kommentarer fra 
saksbehandler til beboere i Sysselvika Boligforening som også gjelder oss innbyggere i Vaskermoen. 
 
Som deribl. i  kommentar til Sysselvika Boligforeening.  
 
”Knusing og sortering skal ikke foregå i NYE virksomheter”  Det er derfor hensiktsmessig å ta denne delen ut av 
bestemmelsen! Og at formuleringer er endret til mer lesbare?  
Her ber vi om en avklarende tekst / utredning. 
  
Vi observerer formulering i ovenforstående kommentar fra saksbehandler av NYE virksomheter?  Gjelder ikke 
vedkommendes saksbehandler  nedenforstående kommentar til oss oppsitterne i Vaskermoen for eksisterende 
 virksomhet i området? 
 
Avsnitt side 6 og kommentar tilsvar for beboerne i Vaskermoen fra saksbehandler er følgende sitat; 
 
” Det vil ikke bli aktuelt med deponi eller masseuttak i området. .Det vil heller ikke foregå aktivitet med knusing, 
pukkverk eller sortering”. 
 Videre er kommentar fra saksbehandler: ”Dette står nevnt i planforslagets høringsdokumenter, men er tatt ut fra 
bestemmelser da dette ikke er aktuelt for dagens virksomheter. Støybestemmelser er utover dette ikke endret, men 
formuleringen er justert for å gjøre det mer forståelig”. 
 
Hva er da ikke aktuelt for dagens virksomheter?.......” ikke foregå aktivitet med knusing, pukkverk eller sortering”. 
 
I hht. til Deres dokument forstår vi ikke hvorfor det pr. dato foregår en utstrakt pukkverksvirksomhet og steinknusing 
med to mobile knuseanlegg! 
  
Til Deres orientering er vi som beboere i Vaskermoen, sammen med beboere i Sysselvika Boligforening, Fauske 
kommune, STERKT berørt av nærliggende industriområde, med sandnedfall og støy.  
Dette går på bekostning av trivsel og helse. 
 
Ditt dokument som vi forstår er grunnlag for kommunestyre- 085/20 i møte 01.10.2020 hevder vi, bygger på uklare 
opplysninger for kommunestyrets beslutning og godkjenning for plan-id 2020002 områderegulering  
Sysselvika næring og industri. 
 
På prinsipielt grunnlag påklager vi saksbehandling og beslutning.  
 
Vi ber om Deres snarlige tilbakemelding. 
 
 
           Med hilsen 
for grunneiere i Vaskermoen 
 
      Bjørnar Holstad. 
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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:  01.10.2020 

Under K. Sak nummer:    085/20 

 

§ 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 (A1 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 - Områderegulering Skysselvika næring og industri 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 08.09.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
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. 
 

 
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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 082/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
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. 
 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 085/20 Vedtak: 

Vedtak: 
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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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. Forslagsstiller  
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  
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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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Fauske Kommune
Planutvalget
Plan/Utvikling v/Rune Reisænen
PB 93
8201 Fauske

Skysselvik Boligforening
v/ Wegard Medlie
Skysselvikveien 7
8211 Fauske

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



        

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. 
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Sak nr.   Dato 
119/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 
 Formannskap  

 
 
Finneid Eiendom ANS - Søknad om kjøp del av kommunal tomt gnr. 102, bnr 2 på 
Finneid 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

· Fauske kommune fradeler og selger ca 250 kvm (merket lilla i vedlagt kart) av gnr. 101, bnr. 2 
til Finneid Eiendom ANS. 

· Før salget/fradelingen skal det foreligge skisse som viser hvordan veien er planlagt over 
solgt/fradelt areal.  

· Eksisterende sti som fører ned til fjæra må ikke bli berørt i forbindelse med etableringen av 
veien.  

· Arealet selges for kr. 335,65 pr. kvm. 

 
 
Vedlegg: 
10.11.2020 Søknad om kjøp del av gnr-bnr 101-2 - Finneid Eiendom ANS 1458308 

10.11.2020 Tomt Finneidgata 1458309 

10.11.2020 Finneid Eiendom ANS - Søknad om kjøp av kommunal areal på Finneid for 
for etablering av vei og garasje (L)(105426) 

1458311 

09.11.2020 Prisfastsettelse vedtak 2010 1458312 
 
Saksopplysninger: 
Finneid Eiendom ANS søker om kjøp av areal av gnr. 102, bnr. 2 på Finneid, samlet areal ca 930 kvm. Av 
søknaden fremgår det at lilla farge skal benyttes til innkjøring til egen eiendom og blå farge skal benyttes 
til friareal. Finneid Eiendom ANS søkte også om dette i 2017, da ble søknaden avslått.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Finneid Eiendom ANS søker om kjøp av areal i forbindelse med planlagt etablering av nytt leilighetsbygg 
på eiendom gnr. 101, bnr. 41, som de eier. Forholdende rundt Finneidgata hvor de har planlagt 
oppføring av det nye leilighetsbygget er noe krevende i forhold til parkering og adkomst, samt at de vil 
komme over utnyttelsesgraden som er 25% iht kommuneplans arealdel.  
Lilla farge skal benyttes til adkomst inn til eiendommen hvor det planlegges nytt leilighetsbygg og blå 
farge skal benyttes friareal til Finneidgata 7,9 og 11. I følge søknaden vil arealet være disponibelt for 
allmenheten også. 
 
Det er positivt at Finneid Eiendom ANS vil etablere og fortette med et nytt leilighetsbygg. Området hvor 
leilighetsbygget er tenkt oppført er alt et etablert boligområde hvor det finnes tilsvarende bygg.  
 
Omsøkte areal er avsatt til naustområde i gjeldende plan, for Finneidgata 7,9, og 11 er arealet avsatt til 
næring i kommuneplans arealdel. Begge disse områdende må formålsendres, samt at det stilles krav til 
reguleringsplan. I dag er det etablert boliger på Finneidgata 7,9 og 11 uten at området er regulert og 



formålet er næring.  
Arealet som ønskes kjøpt ligger i et område hvor allmenheten benytter seg av, samt at det går en sti ned 
til fjæra. Adkomsten til fjæra er en sti som delvis vil bli berørt av salget. 
Det er ikke inntegnet hvor etableringen av veien skal ligge, annet at den skal ligge i det lilla området.   
Om det vurderes salg så må det arealet begrenses til kun å gjelde vei inn til Finneidgata 7,9 og 11. Før et 
evt salg må det foreligge skisser som viser hvor mye areal som går med til etablering av veien.  
 
Prissetting ved salg av kommunal tilleggs tomt til boligformål har vært oppe til behandling i 
Formannskapet 01.02.2010 under sak 007/10.  I saksutredningen fremgår at tilleggsareal til 
boligeiendom har vært solgt for kr. 68,- pr. kvm. Rådmannen anså det som en for lav pris i og med kjøp 
av tilleggsareal til en boligeiendom vil verdien av eiendommen øke, og tomten vil i de fleste tilfeller 
kunne utnyttes på en bedre måte, bl.a. med oppføring av tilbygg/garasje/bedre utnyttelse av BYA. 
Det ble satt opp 2 alternativer til prissetting:  
 
‘’Alternativ 1: 
Flat pris/laveste tomtepris, dvs. kr. 275,- pr. m2,  legges til grunn ved alt salg av kommunalt areal 
(tidligere benevnt som brakkarealer) som tilleggstomt til eksisterende boligeiendom.  
 
Alternativ 2: 
I regulerte boligfelt hvor tomtepris er fastsatt, jfr. Finneidlia 2/Greplyngveien legges tomtepris til grunn 
ved salg av kommunalt areal som tilleggstomt. I andre områder benyttes flat pris/laveste tomtepris, dvs 
kr. 275,- pr. m2.’’ 
 
Vedtaket ble alternativ 2.  
Det er tidligere solgt tilleggsareal til boligeiendom iht til vedtak nr. 2. Arealet som ble solgt er et 
tilleggsareal til Nyveien 4. Arealet var på ca 170 kvm og pris pr. kvm var på kr 297,- inkl indeksregulering. 
I dette tilfelle vil det være slik at man vil få økt areal og dermed øke bebygd areal. 
Ved å legge på indeksen fra mars 2010 til september 2020 vil prisen på arealet være kr. 335,65 pr. kvm.  
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Fauske Kommune         25.10.2020  
Planutvalget  
Ved: Rune Reisænen 
 
Finneid Eiendom ANS 
Liaveien 4a 
8210 Fauske  
 

Søknad om kjøp av areal på Finneid 
 

Finneid Eiendom ANS søker herved Fauske Kommune om kjøp av areal fra 101/2. 
I forbindelse med planlagt etablering av et nytt leilighets hus på vår tomt 101/41 ønsker vi å 
kjøpe areal for å kunne komme innenfor utnyttelses grad for planlagt nybygg. Samt 
opparbeiding av ny tilkomst vei til garasje i planlagt nybygg. Resterende området er tenkt 
brukt til friområde for allmenheten, men skal også inngå i arealet for friområdet til 
Finneidgata 7/9/11, Området vil bli opparbeidet til friluftsområde, med benker, bålplass, 
gapahuk, og bademuligheter, og kan om ønskelig prosjekteres samtidig som det søkes om 
utbygging. 
 
Eksisterende tilkomstvei til naust trenger ikke å være en del av arealet vi ønsker å kjøpe, så 
fremst vi kan få disposisjonsrett på denne veien. 
  
Kjøp av dette arealet har tidligere blitt søkt om, men på grunn av tvister i jordskifteretten om 
grensende areal har dette blitt satt på vent. Dette er nå avgjort og vi ønsker at kommunen 
igjen tar stilling til dette slik at vi kan fortsette vår planlagte utbygging i Finneidgata. 
Vi kan også nevne at nevnt areal er i hovedsak en skråning, som ikke egner seg til annet 
formål.   
 
Ønsket kjøpt areal alternativ 1. 1000m2 Merket med blå og lilla i vedlagt kart. 
 
Ønsket kjøpt areal alternativ 2. 250m2 område merket med lilla i vedlagt kart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Fredrik Sørensen        Fauske 25.10.2020 
Finneid Eiendom ANS 
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 17/8773     

 Arkiv sakID.: 17/2078 Saksbehandler: Rune Reisænen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

073/17 Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017 

079/17 Formannskap 13.09.2017 

 
 

Finneid Eiendom ANS - Søknad om kjøp av kommunal areal på Finneid for for 
etablering av vei og garasje 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 13.06.2017 

Innstilling til formannskapet: 
 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr 101, bnr. 2 til Finneid Eiendom ANS. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr 101, bnr. 2 til Finneid Eiendom ANS 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 073/17 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr 101, bnr. 2 til Finneid Eiendom ANS. 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 079/17 Vedtak: 

Vedtak: 
 Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr 101, bnr. 2 til Finneid Eiendom ANS. 
 
Vedlegg: 

02.06.2017 Kart 1351728 

02.06.2017 Søknad 1 Fauske Kommune 1351730 

 

Sammendrag: 
Finneid Eiendom ANS søker herved om kjøp del av Fauske kommunes eiendom gnr. 101, bnr. 2 på 
Finneid. Utskilt eiendom skal benyttes til opparbeidelse av vei til planlagt parkeringsgarasje for 



Finneidgata 9 og 11 som Finneid Eiendom ANS eier. 
 
Saksopplysninger: 
Finneid Eiendom ANS søker herved om kjøpe del av kommunal eiendom gnr. 101, bnr 2 på Finneid. 
Arealet skal beyttes til etablering av vei til planlagt parkeringsgarasje for Finneidgata 9 og 11 som 
Finneid Eiendom ANS eier. I søknaden opplyses det at det er planer om utbygging av eksisterende bolig i 
Finneidgata 11 og dermed er det behov for ytterligere parkeringsareal som er vanskelig å få etablert på 
egen eiendom. Pr. dato har ikke kommunen fått inn  
byggesøknad på utvidelse av Finneidgata 11. 
Omsøkte areal er avsatt til naustområde i gjeldende reguleringsplan. Gjennom samme område går veien 
til industriområdet som ligge i samme reguleringsplan, samt at det er sti/vei til de eksisterende naustene 
som er etablert. I søknaden fremkommer det at sti/vei til naustene ikke trenger å inngå i kjøpet, men at 
kjøper skal gis disposisjonsrett til denne veien.   
 
Saksbehandlers vurdering: 
Ved en evt etablering av parkeringsgarasje kan de som har naust kunne føle seg innesperret/utestengt i 
forhold til adkomst og bruk av området, samt at de kan føle at de mister retten til sti/vei til egne naust, i 
og med at søker ønsker å få disposisjonsrett til denne.  
På generelt grunnlag bør garasjer være tilknyttet boligens eiendom, dette for å unngå at flere søker 
tilleggstomt for etablering av garasjer uten tilknytning til egen eiendom.  Evt salg vil også kunne hindre 
en fremtidig utvikling naustområde.  
Ved et evt salg må en reguleringsendring til i forbindelse med endret bruk. Det fremgår ikke av 
søknaden hvor stor garasjen skal være og plassering av den.  
Vurdering er at omsøkte areal ikke bør fradeles og selges.   
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

   JournalpostID:   10/248      

   Arkiv sakID.:   10/73  Saksbehandler:  Paul Erik Aakerli  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet 
 

Sak nr.:    007/10 FORMANNSKAP Dato:  01.02.2010 

 

 

 

SALG AV KOMMUNALT AREAL SOM TILLEGGSTOMT TIL BOLIGEIENDOM - 

PRISFASTSETTELSE  

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Ved salg av kommunalt areal som tilleggstomt til eksisterende boligeiendom har Fauske 

kommune fram til 31.12.09 avhendet slike arealer til en pris stor kr. 68,- pr. m2, dersom arealet er 

klassifisert som ”brakkareal”. Med ”brakkareal” menes mindre arealer som ikke er en del av et 

større areal som kan nyttes som selvstendig bygge-/boligareal, eller er areal som etter regulering 

har blitt liggende igjen som ikke regulert boligtomt, men som i overordnet plan er regulert til 

boligformål.  

 

Formannskapet har bedt rådmannen vurdere ny pris ved avhending av angjeldende areal. 

 

Rådmannen anser dagens pris på kr. 68,- pr. m2 for å være lav. Ved kjøp av tilleggsareal til en 

boligeiendom vil verdien av eiendommen øke, og tomten vil i de fleste tilfeller kunne utnyttes på 

en bedre måte, bl.a. med oppføring av tilbygg/garasje/bedre utnyttelse av BYA.  

 

Rådmannen anbefaler at begrepet ”brakkareal” utgår. Salg av kommunalt areal som tileggsareal 

til boligeiendom bør etter rådmannen vurdering avhendes til samme pris som kommunale 

boligtomter.   

 

Kommunale tomtepriser varierer. I boligfelt Finneidlia 2 er tomteprisen pr. 01.01.2010  kr. 512,-  

pr. m2. I Greplyngveien boligfelt er tomteprisen kr. 316,- pr. m2, mens tomteprisen i Hegreveien 

på Vestmyra er kr. 275. pr. m2.  

 

Fastsettelse av pris ved avhending av kommunalt areal som tilleggstomt til boligeiendom kan 

skje på ulike måter. Rådmannen anfører 2 alternativer. 

 

Alternativ 1: 

Flat pris/laveste tomtepris, dvs. kr. 275,- pr. m2,  legges til grunn ved alt salg av kommunalt areal 

(tidligere benevnt som brakkarealer) som tilleggstomt til eksisterende boligeiendom.  

 

Alternativ 2: 

I regulerte boligfelt hvor tomtepris er fastsatt, jfr. Finneidlia 2/Greplyngveien legges tomtepris til 

grunn ved salg av kommunalt areal som tilleggstomt. I andre områder benyttes flat pris/laveste 

tomtepris, dvs kr. 275,- pr. m2. 

 



 

Rådmannen anbefaler alternativ 2. 

 

Ny pris ikke gis ikke tilbakevirkende kraft, men gjelder saker/søknader som innkommer etter 

01.01.2010.  Videre anbefales at kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

 

INNSTILLING : 
 

            I regulerte boligfelt hvor tomtepris er fastsatt, jfr. Finneidlia 2/Greplyngveien legges  

            tomtepris til grunn ved salg av kommunalt areal som tilleggstomt. I andre områder  

            benyttes flat pris/laveste tomtepris, dvs kr. 275,- pr. m2. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

Prisen indeksreguleres årlig i hht konsumprisindeksen og gjelder fra 01.01.2010. 

 

 

FOR-007/10 VEDTAK-  01.02.2010 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

            I regulerte boligfelt hvor tomtepris er fastsatt, jfr. Finneidlia 2/Greplyngveien legges  

            tomtepris til grunn ved salg av kommunalt areal som tilleggstomt. I andre områder  

            benyttes flat pris/laveste tomtepris, dvs kr. 275,- pr. m2. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

Prisen indeksreguleres årlig i hht konsumprisindeksen og gjelder fra 01.01.2010. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    
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SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/16273     
 Arkiv sakID.: 20/1701 Saksbehandler: Renée Normann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
120/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 

 
 
Dispensasjonssøknad fra Fauske gartneri AS - bruksendring av del næringsbygg 
- Gbnr 102/16 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune avslår søknad om dispensasjon fra planformål i reguleringsplan Fauske Østre del 
2, for bruksendring av del av næringsbygg - Vikaveien 62. 
 

 
Vedlegg: 
06.11.2020 Høring - søknad om dispensasjon for bruksendring del av bygg Gbnr 10216 

(308816) 
1457348 

06.11.2020 Uttalelse - høring - søknad om dispensasjon for bruksendring del av 
næringsbygg gnr 102 - bnr 16 - Vikaveien 62 (313624) 

1457349 

06.11.2020 Tegning omsøkt areal bolig (308801) 1457350 

06.11.2020 Fauske Gartneri AS - Søknad om dispensasjon for bruksendring av del av 
næringsbygg - Vikaveien 62 (298659) (308802) 

1457351 

06.11.2020 Uttalelse til søknad om dispensasjon for bruksendring for del av bygg 
(313628) 

1457352 

 
Saksopplysninger: 
Fauske Gartneri AS har søkt om dispensasjon for bruksendring av del av næringsbygg - 
Vikaveien 62. Dispensasjon søkes fra planformål i detaljregulering for Fauske østre, del 2. 
Planformål i omsøkte området er industri (I1). Nabovarsel er sendt til alle berørte naboer i 
tråd med plan- og bygningsloven § 19-1. 
 

 
 
Begrunnelse fra søker: 
«Jeg, Morten Kristiansen, søker herved om dispensasjon for bruksendring av del i 
næringsbygg. 
Ønsker og bygge en vaktmesterleilighet i 2. etg. i Vikaveien 62. Dette begrunnes i følgende: 
 Har stort behov til bolig i sesonger for innleid ekstrahjelp. 



 Store uteområder å holde vedlike, brøyting, plenklipping, vanning, mm. Som krever 
tilstedeværelse. 
 Har behov for tilstedeværelse i forhold til innbrudd, tyveri, hærverk.. 
 Store bygningsmasser som krever vedlikehold. 
 Bygget i 2. etg. er perfekt egnet til dette formål. 
Håper dette kan la seg ordne.» 
«Bygningen har betong gulv og brannmur mellom tenkt areal og verksted. Leiligheten skal 
inneholde stue. Kjøkken, bad, 2 sov, bod. Det totale areal blir ca. 80 m2.» 
 
Tegning av bygningen er vedlagt saken. Det skraverte arealet ønskes omgjort til bolig. 
 
Høring 
Saken er sendt ut til høring fra 29. september til 30. oktober. I høringsfasen er det kommet inn 2 innspill 
fra Statens vegvesen og Fylkeskommunen.  
 
Fylkeskommunen hadde ingen merknader til tiltaket. Statens vegvesen skriver følgende i sin uttalelse: 

Omsøkt sted ligger på sørsiden av E6 på Fauske og vegen har her en årsdøgntrafikk på om lag 5 000 
kjøretøy/døgn. Skiltet hastighet på vegen er 60 km/t. 
 
Boligformål: 
Vaktmesterbolig vil vi vurdere som boligformål i henhold til plan -og bygningsloven. På nordsiden av E6 er 
det store områder regulert til boligformål og det er ledige boligtomter. Det er tilrettelagt med gang- og 
sykkelveg på denne siden av E6. 
 
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 et 
transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, nullvisjonen. Omsøkt område på sørsiden av 
E6 er regulert til industri, med lagerbygg og gartneri. Det er ikke gang- og sykkelveg på sørsiden av E6. Her 
det er ikke tilrettelagt for krysningspunkter for myke trafikanter fra sørsiden av E6 til gang- og sykkelvegen 
på nordsiden. Busstopp i begge retninger ligger på motsatt side av E6 og for å bruke buss man også krysse 
E6 til fots. 
 
Vegtrafikkstøy: 
Trafikken på E6 lager vegtrafikkstøy og hele det omsøkte bygget ligger innenfor gul støysone. Nye boliger 
skal sikres mot vegtrafikkstøy. Det er ikke foreslått støytiltak for å oppfylle støykravene i Retningslinje for 
støy i arealplanleggingen T-1442. 
 
Konklusjon: 
Området egner seg ikke til boligformål, da det ikke er tilrettelagt for dette ut fra de krav som vi i dag stiller 
til etablering av nye boliger. Vi går derfor imot at det gis dispensasjon fra industriformål til boligformål. 

 
Saksbehandlers vurdering: 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 
 
I dette tilfelle søkes det om varig dispensasjon fra bestemmelser og formål i plan. 
Begrunnelsene som er gitt fra søker er basert på virksomhetens behov for økt areal til 
vaktmesterbolig. Det er ikke angitt muligheter for alternative oppholdsarealer i tråd med plan. 
Imidlertid vurderes det at det er flere boligtomter på nordsiden av E6 som kan være aktuelt til 



bolig for vaktmesteraktivitet. Det er imidlertid usikker om det er aktuelt og/eller mulig for 
søker å kjøpe areal til boligetablering. Mange tomter har stått ubebygd i mange år, og det er 
stor fare for kvikkleireskred i området. Dette kan imidlertid utredes og en kan da vurdere 
utbygging med visse sikkerhetstiltak for å unngå skred. 
 
Omsøkte bygg står i areal som er avsatt til industri, og bolig her vil medføre behov for 
tilrettelegging til boligformål. Det er ikke gitt at bygget vil bli brukt av samme eier i mange år 
fremover og muligheten eksisterer at boligen blir solgt til andre som ikke er vaktmester i 
virksomheten. Boligformål innenfor et industriareal forventes å gi negative konsekvenser i 
form av støy/støv fra vei og industri, behov for tjenester, sikring mot industriaktiviteter, mm. 
Det er vanskelig å forutse per i dag hva som trengs for å tilpasse til bolig; dette vil vanligvis 
bli vurdert i reguleringssammenheng. 
 
Kommunen har behov for industriareal, og selv om dette kun er 1 vaktmesterbolig, vil det 
skape presedens for fremtidig utvikling av industriområdet både i reguleringsplan for Fauske 
østre del 2, samt andre industriområder. Med bakgrunn i dette vurderes det at hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene er etter en samlet 
vurdering ikke større enn ulempene. Det frarådes derfor å gi dispensasjon fra 
industriformålet. 
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer 
og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden.  
Statens vegvesen har uttalt seg negativt til omsøkte tiltak og kommunen bør derfor ikke dispensere fra 
planens formål. 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



 
 
 
 

Dato:  29.09.2020 
Vår ref.: 20/14434 

Deres ref.:  
Saksb.: Renée Normann 

Enhet Plan/Utvikling 
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Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405 
8002 BODØ 
 

 
 
 

Høring - søknad om dispensasjon for bruksendring del av bygg 
Gbnr 102/16 
Fauske Gartneri AS har søkt om dispensasjon for bruksendring av del av næringsbygg - 
Vikaveien 62. Dispensasjon søkes fra planformål i detaljregulering for Fauske østre, del 2. 
Planformål i omsøkte området er industri (I1). Nabovarsel er sendt til alle berørte naboer i 
tråd med plan- og bygningsloven § 19-1. 
 

 
 
 
 
Begrunnelse fra søker: 
«Jeg, Morten Kristiansen, søker herved om dispensasjon for bruksendring av del i 
næringsbygg. 
Ønsker og bygge en vaktmesterleilighet i 2. etg. i Vikaveien 62. Dette begrunnes i følgende: 

 Har stort behov til bolig i sesonger for innleid ekstrahjelp. 

 Store uteområder å holde vedlike, brøyting, plenklipping, vanning, mm. Som krever 
tilstedeværelse. 

 Har behov for tilstedeværelse i forhold til innbrudd, tyveri, hærverk.. 

 Store bygningsmasser som krever vedlikehold. 

 Bygget i 2. etg. er perfekt egnet til dette formål. 



 

 

Håper dette kan la seg ordne.» 
 
«Bygningen har betong gulv og brannmur mellom tenkt areal og verksted. Leiligheten skal 
inneholde stue. Kjøkken, bad, 2 sov, bod. Det totale areal blir ca. 80 m2.» 
 
Tegning av bygningen er vedlagt høringsbrevet. Det skraverte arealet ønskes omgjort til 
bolig. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 
 
I dette tilfelle søkes det om varig dispensasjon fra bestemmelser og formål i plan. 
Begrunnelsene som er gitt fra søker er basert på virksomhetens behov for økt areal til 
vaktmesterbolig. Det er ikke angitt muligheter for alternative oppholdsarealer i tråd med plan. 
Imidlertid vurderes det at det er flere boligtomter på nordsiden av E6 som kan være aktuelt til 
bolig for vaktmesteraktivitet. Det er imidlertid usikker om det er aktuelt og/eller mulig for 
søker å kjøpe areal til boligetablering. Mange tomter har stått ubebygd i mange år, og det er 
stor fare for kvikkleireskred i området. Dette kan imidlertid utredes og en kan da vurdere 
utbygging med visse sikkerhetstiltak for å unngå skred. 
 
Omsøkte bygg står i areal som er avsatt til industri, og bolig her vil medføre behov for 
tilrettelegging til boligformål. Det er ikke gitt at bygget vil bli brukt av samme eier i mange år 
fremover og muligheten eksisterer at boligen blir solgt til andre som ikke er vaktmester i 
virksomheten. Boligformål innenfor et industriareal forventes å gi negative konsekvenser i 
form av støy/støv fra vei og industri, behov for tjenester, siking mot industriaktiviteter, mm. 
Det er vanskelig å forutse per i dag hva som trengs for å tilpasse til bolig; dette vil vanligvis 
bli vurdert i reguleringssammenheng. 
 
Kommunen har behov for industriareal, og selv om dette kun er 1 vaktmesterbolig, vil det 
skape presedens for fremtidig utvikling av industriområdet både i reguleringsplan for Fauske 
østre del 2, samt andre industriområder. Med bakgrunn i dette vurderes det at hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene er etter en samlet 
vurdering ikke større enn ulempene. Det frarådes derfor å gi dispensasjon fra 
industriformålet. 
 
Høring 
Søknaden sendes ute til høring i minimum 4 uker før den blir behandlet i plan og 
utviklingsutvalg. Merknader til dispensasjonssøknaden sendes innen 30. oktober 2020 til 
Planutvalget, postboks 93, 8201 Fauske, eller postmottak@fauske.kommune.no 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Renée Normann 
Enhetsleder Plan/Utvikling Arealplanlegger 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 



 

 

 
Vedlegg: 

Tegning omsøkt areal bolig  

Fauske Gartneri AS - Søknad om dispensasjon for bruksendring av del av næringsbygg - Vikaveien 62 (298659)  

 

 

Kopi til 

Morten Kristiansen    



 

Vår dato:  22.10.2020 

Vår referanse:  

JournalpostId: 

20/15024- 2   

20/141766 

Deres dato:  29.09.2020 

Deres 

referanse:  

20/14434 

Org.nr: 964 982 953 
 

Adresse Postmottak Tlf.:  75 65 00 00  Avdeling for samfunnsutvikling 

 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Kulturminner i Nordland 

 8048 Bodø   Grethe Kvam Vorvik 

    Tlf:  

Besøksadresse Prinsensgt. 100   

 

Fauske kommune 

Postboks 93 

 

8201 FAUSKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uttalelse - høring - søknad om dispensasjon for bruksendring del av 

næringsbygg gnr 102 - bnr 16 - Vikaveien 62   
 

Nordland fylkeskommune viser til søknad om bruksendring av del av næringsbygg ved gnr 102 bnr 

16, Fauske kommune.  

 

Fylkeskommunen har ingen merknader til tiltaket.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Geir Davidsen  

seksjonsleder for Kulturminner  

 Grethe Kvam Vorvik 

 saksbehandler 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Fra: Morten Kristiansen <post@fauskegartneri.no> 
Sendt: mandag 3. august 2020 18.54 
Til: Postmottak 
Emne: Søknad om dispensasjon/bruksendring 
 
Til enhet Plan og Utvikling 
 
Søknad om dispensasjon for bruksendring av del i næringsbygg i Vikaveien 62 
 
Jeg, Morten Kristiansen, søker herved om dispensasjon for bruksendring av del i næringsbygg. 
Ønsker og bygge en vaktmesterleilighet i 2. etg. i Vikaveien 62 
Dette begrunnes i følgende: 
 
-Har stort behov til bolig i sesonger for innleid ekstrahjelp. 
-Store uteområder å holde vedlike, brøyting, plenklipping, vanning, mm. Som krever tilstedeværelse. 
-Har behov for tilstedeværelse i forhold til innbrudd, tyveri, hærverk.. 
-Store bygningsmasser som krever vedlikehold. 
-Bygget i 2. etg. er perfekt egnet til dette formål. 
 
Håper dette kan la seg ordne. 
 
Mvh. Fauske Gartneri AS 
Morten Kristiansen, Daglig leder 
Tlf. 907 34 643 
E-post:  post@fauskegartneri.no  
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Dreyfushammarn 31 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 8012 BODØ Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

FAUSKE KOMMUNE 

Postboks 93 

8201 FAUSKE 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Jørn Øines Olsen / 75552849 20/192860-2 20/14434 23.10.2020 

     

      

Uttalelse til søknad om dispensasjon for bruksendring for del av bygg på gnr. 

102 bnr. 16 i Fauske kommune 

Vi viser til deres brev datert 29.09.2020. 

 

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. 

 

Søknaden gjelder bruksendring av en del av næringsbygg på gnr. 102 bnr. 16 - Vikaveien 

41. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan for bruksendring for å bygge om til en 

vaktmesterbolig. Området er regulert til industriformål i reguleringsplan for Fauske østre del 

2. 

 

Vår vurdering: 

Omsøkt sted ligger på sørsiden av E6 på Fauske og vegen har her en årsdøgntrafikk på om 

lag 5 000 kjøretøy/døgn. Skiltet hastighet på vegen er 60 km/t.  

 

Boligformål: 

Vaktmesterbolig vil vi vurdere som boligformål i henhold til plan -og bygningsloven. På 

nordsiden av E6 er det store områder regulert til boligformål og det er ledige boligtomter. 

Det er tilrettelagt med gang- og sykkelveg på denne siden av E6.  

 

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 et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, 

nullvisjonen. Omsøkt område på sørsiden av E6 er regulert til industri, med lagerbygg og 

gartneri. Det er ikke gang- og sykkelveg på sørsiden av E6. Her det er ikke tilrettelagt for 
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krysningspunkter for myke trafikanter fra sørsiden av E6 til gang- og sykkelvegen på 

nordsiden. Busstopp i begge retninger ligger på motsatt side av E6 og for å bruke buss man 

også krysse E6 til fots.  

 

Vegtrafikkstøy: 

Trafikken på E6 lager vegtrafikkstøy og hele det omsøkte bygget ligger innenfor gul 

støysone. Nye boliger skal sikres mot vegtrafikkstøy. Det er ikke foreslått støytiltak for å 

oppfylle støykravene i Retningslinje for støy i arealplanleggingen T-1442.  

 

Konklusjon: 

Området egner seg ikke til boligformål, da det ikke er tilrettelagt for dette ut fra de krav som 

vi i dag stiller til etablering av nye boliger. Vi går derfor imot at det gis dispensasjon fra 

industriformål til boligformål. 

 

Vi er dermed enige i konklusjonen til Fauske kommunes administrasjon. 

 

Transportforvaltning nord 1 

Med hilsen 

 

 

 

Jan-Åge Karlsen 

seksjonssjef Jørn Øines Olsen 

 senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/16427     
 Arkiv sakID.: 20/1671 Saksbehandler: Kristine Rønning Fjellbakk 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
121/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 

 
 
101/411 - Sigbjørn Karlsen - Svar på søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanesarealdel sjø og land - kravet om reguleringsplan for 
naustområdet 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 avslås søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel §2.1.3. Områder for naust, i områder markert med N tillates 
konsentrert naustutbygging etter godkjent reguleringsplan, for tiltak på gnr. 101 bnr. 411.  
 

 
Vedlegg: 
14.09.2020 Søknad om dispensasjon fra Fauske kommunedelplan sjø og land - korrigert 1452774 

14.09.2020 RE Søknad om dispensasjon fra Fauske kommunedelplan sjø og land 1452775 

14.09.2020 image09-14-2020-115401 1452776 

27.07.2020 101/411 - Sigbjørn Karlsen - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 
Naust med båtopptrekk 

1448809 

27.07.2020 Nabovarsel 1448810 

27.07.2020 Kvittering for nabovarsel 1448811 

27.07.2020 Kart 1448812 

27.07.2020 Tegninger 1448813 

27.07.2020 Tidligere innsendt søknad 1448814 

24.07.2020 101/411 - Sigbjørn Karlsen - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt 
søknadsplikt - Naust med båtopptrekk 

1448769 

24.07.2020 Kart 1448770 

24.07.2020 Tegninger 1448771 

24.07.2020 Nabovarsel 1448772 

24.07.2020 Kvittering for nabovarsel 1448773 
 
Sammendrag: 
Sigbjørn Karlsen søker om dispensasjon fra Kommuneplanes arealdel sjø og land 2018-2030, §2.1.3 
Områder for naust (N). I områder markert med N tillates konsentrert naustutbygging etter godkjent 
reguleringsplan. Gnr. 101/411 Fauske. Tiltaket har ikke adresse i matrikkelen.  
 
 
Saksopplysninger: 
Tiltakshaver ønsker å oppføre naust på 40m2 med båtopptrekk på sin eiendom på Finneid.  
Det ble mottatt «melding om bygning» den 16.07.20 med nabovarsel, tiltakshaver fikk da beskjed om at 
dette skjema ikke kan benyttes da det er ment for tiltak iht. SAK10 §4.1.  
Ny søknad ble mottatt 27.07.20, da saken skulle behandles fikk tiltakshaver tilbakemelding på at tiltaket 
ikke er i tråd med gjeldene reguleringsplan. Dispensasjonssøknad mottatt 14.09.20. 
Dispensasjonssøknaden er ikke nabovarslet.  
 
Det opplyses i dispensasjonssøknaden at det har tidligere stått 3 naust på eiendommen. Dette antas å 



være før gjeldene planperioden, da det ikke foreligger dokumentasjon på dette, og tiltak innenfor denne 
tidsperioden er søknadspliktig.  
Naustet ønskes oppført, med en avstand på 3m fra midten av vei, jf. «melding om bygning».  
Det fremkommer også at VVA har rørtrase nedenfor tiltaket.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Tiltaket som tiltakshaver søker om er i tråd med områdets formål, men det foreligger ikke 
reguleringsplan som skal avdekke og ivareta området, som det søkes dispensasjon fra.  
 
I dispensasjonsveilederen til Fylkesmannen står det blant annet:   
En praksis der det stadig gis enkeltdispensasjoner, uthuler og svekker arealplaner som overordnet 
styringsverktøy, og gir dårlig forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere.  
I motsetning til dispensasjon, er reguleringsplan et resultat av en prosess som sikrer informasjon og 
medvirkning. 
 
For å sikre en demokratisk beslutningsprosess og ivareta alle hensyn og interesser, må kommunen 
vurdere om tiltaket bør fremmes i form av en reguleringsplan. Et tiltak som har vesentlig virkning for 
miljø og samfunn, bør behandles gjennom en planprosess (kommuneplan eller reguleringsplan). Dersom 
kommunen kommer til at tiltaket omfattes av en reguleringsplikt, er dette et selvstendig 
avslagsgrunnlag for dispensasjonssøknaden. 
 
Formålet med bestemmelsen må dermed kunne antas at det er for å sikre informasjon og medvirkning. 
Hensynet til bestemmelsen om reguleringsplan, vi da bli vesentlig tilsidesatt, og kan ikke dispenseres fra.  
 
Det foreligger ikke en grundig søknad, samt at dispensasjonssøknaden ikke er nabovarslet. 
Det går en vei mellom naust og vann, som leder til bolig og kai, samt gjennomkjøring til E6. Det 
fremkommer heller ikke hvordan båtopptrekket skal utformes/påvirke omliggende område, utover at 
det er opplyst bredde:3m, lengde 20m og markert med streker på situasjonskartet.    
 
Tiltaket er ikke sendt på høring verken internt eller til andre berørte instanser, da tiltaket har negativ 
innstilling.  
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Haugesund den 10.09.20

Til:

Fauske kommune

Søknad om dispensjon.

Jeg søker herved om dispensasjon fra Fauske kommunedelplan sjø og land.

Viser til  avslag gitt  i  forbindelse med min søknad ref. postID  20/11956  0m bygging av  naust

med båt opptrekk på Finneid  101/411.

Avslag ble gitt med bakgrunn det ikke finnes en reguleringsplan iht til kommunedelplan sjø

og land per  i  dag derfor søknad om dispensasjon fra overnevnte kommunedelplan.

Søknaden om byggingen av  naust  mål, beliggenhet ol. Er  iht.  Fauske kommunes egen

retningslinjer for naust  byggingDet  kan  også  nevenes at; fra tidligere tider stått til sammen

3 stk. naust på tomten  101/411.
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Håper på en positiv behandling og svar fra Fauske kommune på min søknad.

Med vennlig hilsen.

/%?-/ 415247

W7 W,” ,A”. ...-m
Sigbjørn Karlsen.



Fra: Sigbjørn Karlsen <sigka@equinor.com> 
Sendt: mandag 14. september 2020 11:58 
Til: Postmottak 
Kopi: Kristine Rønning Fjellbakk 
Emne: RE: Søknad om dispensasjon fra Fauske kommunedelplan sjø og land. 
Vedlegg: image09-14-2020-115401.pdf; Søknad om dispensasjon fra Fauske 

kommunedelplan sjø og land..pdf 
 
Hei. 
  
Vedlagt finner dere søknaden min igjen, denne gangen med korrekt skjema. 
Håper på en positiv behandling og svar fra Fauske Kommune.  
  
  
Best regards, 
  
Sigbjørn Karlsen 
HSE Lead  
SSU PRD INEM 
+47 91863292 
sigka@equinor.com 
  
Visitor address: Navantia- Cadiz- Spain   
  
equinor.com 
  

From: Sigbjørn Karlsen  
Sent: torsdag 10. september 2020 13:06 
To: postmottak@fauske.kommune.no 
Subject: Søknad om dispensasjon fra Fauske kommunedelplan sjø og land. 
  
Hei. 
  

Vedlagt finner dere min søknad om dispensasjon fra Fauske kommunedelplan sjø og land. 
  
Håper på en positiv behandling og svar fra Fauske Kommune  
  
  
Best regards, 
  
Sigbjørn Karlsen 
HSE Lead  
SSU PRD INEM 
+47 91863292 
sigka@equinor.com 
  
Visitor address: Navantia- Cadiz- Spain   
  
equinor.com 
  

mailto:sigka@equinor.com
mailto:postmottak@fauske.kommune.no
mailto:sigka@equinor.com


 
 
------------------------------------------------------------------- 
The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is 
intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the 
information or copying of this message is prohibited. If you are not the 
addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete 
this message. 
Thank you 



Søknad dispensasjon  -  Saltenkom.no

INFORMASJON TIL  TILTAKSHAVER OG SØKER . 08.mars2016

DISPENSASJON

SØKNAD  OM  DISPENSASJON

For  tiltak  på følgende  eiendom:

Gnr:  ”101 Bnr: 11 F.nr: S.nr:

Adresse:  Finneid  fjæra.  8200 Fauske

Søknaden innsendes  av:

Tiltakshavers navn:  Sigbjørn Karlsen

Tiltakshavers adresse:  Båtsmannsveien 1a, 5535 Haugesu

Kontaktperson: Sigbjørn Karlsen

Telefon dagtid: -Epost-adresse:  igka@equinor.com

Jeg )' vi  søker  om  dispensasjon fra:  (sett  kryss for det riktige)

Kommuneplanens arealdel

l/ Kommunedelplan for:  Land  og sjø

Reguleringsplan (områdeplan, detaljplan, bebyggelsesplan)

Planens navn:

Plan- og bygningsloven (pbl)

Byggteknisk forskrift (TEKIO)

Annet

Beskriv:

Jeg !  vi  søker  om  dispensasjon  fra følgende bestemmelser  i tilknytning til  ovennevnte:

Reguleringsplan

For  å kunne bygge  !  gjøre:  (beskriv hva du skal bygge  !  gjøre, som for eksempel bygge

garasje, bruksendre del av eksisterende bygg fra bolig til næring osv.)

Naust  med båt  opptrekk

Jeg /  vi søker om :

V  Dispensasjon etter pbl §19-1 (permanent)

Dispensasjon etter pbl §  19-3  (midlertidig) fram til følgende dato:

1



Søknad  dispensasjon  — Saltenkomno

Begrunnelse for dispensasjonssøknaden:  (bruk  gjerne eget ark  i tillegg om du trenger mer  plass)

lht Kommunedelplan for land og sjø, skal det foreligge en reguleringsplan for
dette området på Finneid.
Per dags  dato  finnes det ingen reguleringsplan for dette området, derfor søker
"eg dispensajon fra Kommunedelplan for land og sjø.

Naustet vil bli bygget iht. til Fauske Kommunes krav beskrevet  i  Kommunedelpan
or  land  og sjø.

Det har fra tidligere tider stått  3  naust på  101/411.  Itillegg ligger det en rekke
naust  i  Finneid fjære og tidligere uttaleser fra Fauske Kommune bekrefter at hele
dette området er beregnet for Naust  l  sjø bod.

Søknad om bygging er sendt Fauske Kommune med all dokumentasjon,
egninger, situasjonsplan, nabovarsel, ol. ref. Byggesak postID 20!11956

Signatur(er):

Dato  og underskrift Dato  og underskrift

tiltakshaver  /  F _ eventuell  ansvarli  søker .
' f? 4 , .  ' ‘4’.  ' .. ,. ,

”:?/0 ?véfivffi ,/ %; ?W/ØAQW, /Øä/",Z£ .yu-éin 7/fl‘9/‘4 -

Vedlegg:

Beskrivelse av vedlegg Vedlagt Ikke

Relevant

Kvittering for nabovarsel  (skal  alltid  være med)

Tegninger

Situasjonsplan

Eventuelle uttalelserf vedtak fra andre myndigheter (se SAK 10 §6-2)

Andre  vedlegg:

2



Nullstill

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett mummy
' FOR HVGGKVALITETetter plan- og bygnlngsloven (pbl) §  20-4  og SAK kap.  3 *

Opplysninger gitt  i  søknaden  eller  vedlegg til søknaden vi/ bli registrert  i  matrikkelen.

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? E] Ja Nei

Er det behov for lillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet? Ja Nei

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for  3  ukers saksbehandling, jf. pbl  §  21-7 tredje ledd

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? m Ja Nei

Søknaden gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/ £” / %f/
byggeSted Adre5§e /~ Postnr. Poststed

'r'luuz';  ' + )' ;Zf-l  -  *f,—74 5”; "((L/:
Mindre tiltak til bebygd eiendom, pbl §  20-4  og SAK kap.  3

Tilbygg <  50 rn2 K1 Frittliggende bygning (ikke boligformål) <  70 m2 Skilt/reklame (SAK10 § 3-1 d)

Driftsbygning i  landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m2, jf. pbl  §  20-4 bokstav b) og SAK10  §  3-2

Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn  2  år)

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet

Riving av tiltak som nevnt  i  SAK10 § 3-1
Tiltakets  art

Oppretting/endring Grunn- Anleggs- Festegrunn .
av matrikkelenhet eiendom [D] eiendom [D] over 10 år D Arealoverførlng

Annet:

PI l  b  k/f l BeSkriV ' 'anagt ru ormå «  .  .py' ,, Oz- ? ',' .l/h'?» .r. -  ”  ,” " ,
MAGS: 2-): LL ”7’ ’HI (. ?!)lx'åcudå

Arealdisponering
Sen kryss for gjeldende plan

Planstatus Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan .  Bebyggelsesplan

I'I'IV. Navn på plan

BYA eksisterende BYA nytt Sum BYA BRA eksisterende BRA nytt Sum BRA Tomteareal .1
Areal =  ., .," 7! r ,  *

Wm, f  12-4
Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes på www.dibk.no eller kontakt kommunen

Grad av
utnytting

Plassering

Kan høyspent kraftlinje være i  konflikt med tiltaket? Ja Nei Vedlegg nr.

Plassering Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q  '

av tiltaket
Kan vann- og avløpssledninger være  i  konflikt med tiltaket? Ja Pil Nei Vedlegg nr.

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q  *

Minste avstand til nabogrense rn



Krav til  byggegrunn  (p § 28-1)

Flom Skal byggverket plasseres  i  flomutsafl område?
.1 _ Vedlegg nr.

(TEK17 §  7-2) ”‘3' Ja

Skal byggverkei plasseres  i  skredmsafl område?

 

fitz? § 7-3) Nei [Ei] Ja VBd'egg m-

Andre  natur- Foreiigger det vesentlig ulempe som følge av  natur- og  miljøforhold?

09  miljaforhold Nei Ja Dersom ja, beskriv kompenserende  tiltak i  vedlegg vad'egg nr-
(pbl § 28-1)

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst Gir  tiltaket  ny/endret Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for  alminnelig ferdsel:

vegioven adkms‘ Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstiliatelse gitt? Ja Nei

2%???“ Ja kl Nei Kommunal veg Er avkjøringstillateise  gitt? Ja Nei

'"  Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?  ,  Ja '  Nei

Overvann Takvann/overvann føres  til: Avløpssystem m Terreng

Feltene  "Vannforsyning "  og "Avløp "  skal  kun  fylles  ut for  driftsbygning i landbruket,  midlertidige  tiltak eller oppretting av  matrikkelenhet.

Tilknytning i  forhold til  tomta

Vann- Offentlig  vannverk Privat vannverk‘ *Beskriv

forsyning ' Annen privat vannforsyning,  innlagt  vann*

Pbl§§27-1. n . .  .  . *
27-3 Annen privat vannforsyning, ikke Innlagt vann v dl

Dersom vanntilførsel forutsetter  tilknytning til annen  privat ledning eller Ja Nei e  egg n"
krysser annens grunn, foreligger  rettighet  ved  tinglyst  erklæring? Q  *

Tilknytning i  forhold til tomta

Offentlig avløpsanlegg
l »  v  . . .

A; g: 27 2 Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett’? Ja m  Nei

p -  ,
27-3 Foreligger utslippstillatelse? Ja m Nei

Dersom  avløpsanlegg forutsetter  tilknytning til annen privat ledning Ja '  Nei
eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved  tinglyst erklæring? Hj] \gd'egg nr"

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra — til reiåxk/znt

Dispensasjonssøknader/innvilget dispensasjon B j  —  '5 EI

Kvittering for nabovarseI/Opplysninger  gitt i  nabovarseI/nabomerknader/kommentarer til , ?
nabomerknader C /  —  , G

Situasjonsplan/avkjøringsplan D [ - ( El

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende) E , — D

Tegninger  plan, snitt fasade (ny) E (f.., - (if; D

Utlalelse/vedtak fra annen myndighet SAK1O§6-2 og pbl§21-5 l —

Rekvisisjon av  oppmålingsforretning J —

Andre vedlegg Q —

Erklæring og underskrift

Tiltakshaver

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket  iht.  plan- og bygningsloven  (pbl), byggteknisk  forskrift  og gitt  tillatelse.

Navn (,;r // Telefon(dagtid) / Mobiltelefon
, , .. - ,  —  -  ,  -,  — l .,  »

Miu? sd 55 2N1: Af #56 54””! 7/ 52— )? J5
Adresse Postnr. Poststed/

-1” J, l

[' -”—’/,Wf "”de; gid 7/4 539 fink (94:5 &  )
Dato Underskrift  / E-post

27 /
/  7  -Å Cy; ("" 4/71 7/ z! Å/o; dawn? 1215454— &&&-12, (Lp/“i'

f:;mM—n— marl  HAI/I  Hal nor...,”— C ....... H nnnnnnnnnnnnnnn



Naboer som blIr varslet skal beholde et eksemplar av denne.

Nabova rsel Et eksemplar sendes også tll kommunen sammen med byggesøknaden

Jeg har planer om å:

; Byggenlbygg L4 Rrvemoygq : Bruksendrlng

X  Bygge fnuhggende bygmng LA Rtve frmhggende bygnmg :  Annet (kun etter avtale med kommunen)

:  Besknvelse av hva somjeg skal gjøre

Bygge Naust

Eiendommenjeg skal gjøre noe på:

Adresse Finneid fjæra Gårdsnr:101 Bruksnrz411

l Postnr/sted 8210 Fauske Festenr Sekspnsnr:

:Kommune Fauske

Plan(er) som gjelder for eiendommen:

Å nommmeplanen : Regulermgsolan : AndreDLamera

.  Navn/nummer Då p l’anenxe) Kommuneplanens arealdel 2018- 2030

Jeg fenger lkke dispensasjon- eller andre ullatelser

Jeg trenger drsper‘saSJon eller andre intazelser fra foLgence regler Destemmelser

Jeg har lagt ved:

Snittegnmg for og ellel Å Fasadetegmnga før og etter  2  Suuaspnskart som wser hvorjeg skal bygge/nve

Andre ved egg (f eks søknad om dispensaswm Plan 6g fasadetegnlnger av nytt naust

Som  nabo  har du rett til  å  komme med merknader innen 1h dage:
Om du ikke har merknader er det til stor hjelp om du glr meg beskjed, så slipperjeg å vente m dager.

Du Kar konke meg på adressen under hws du ha SDUlsmäl merknader ener samkw [l byggeoaaneee

 
Navn Sigbjørn Karlsen T E— Dost sigka@equinor com

Adresse Båtsmannsveien 1a Postnr/sted 5535 Haugesund

Hilsen    //zm_ 74,52 ÅM— _;__~
Dene skjemaet kan brukes l stedet for blankett 5154 og 5155

Nabovarsel l  ©  Utgltt av Durektoratel for byggkvaljteL Verspn 10 2



Behold  orginal og send  kopi til kommunenA.  Kvittering for  nabovarsel -Levert  personlig sammenmedbyggmknad

% Fylles ut av deg som  nabovarsler \\ ‘: ,;

Elendommen  Jeg skal  gjøre  noe på:

A—j

Adresse. Finneid fjæra Gårdsnr: 101 Bruksnr;411 '

Postnr/sted: 8210 Fauske Festenr. Sekspnsnr '

,  Kommune: Fauske
L____—___

Navn  på  alle eiere  (eller  festere)  av  naboeiendom:

! Eler/fester; Fausk Kommune

! Eler/fester .

Naboens eiendom:

!  Adresse: Postboks 93 Gårdsnr- 101 Bruksnr, 356

* Postnr/sted:8201 Fauske Festenr- Sekspnsnrv

'Kommune Fauske

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 Undersknft

Dato. Underskrlft
~_ffi*_4____, J

Signer  her  I  tillegg hvis  du  samtykker  tll  bygge/rive-planene  (frivillig)
Jeg har ingen  merknader  og samtykker  til  planene

! Dato Underskrlft,

Dato Underskrift

Dette skjemaet kan brukes l steder For blankett 5155  Nabovarsell O Utgitt av Duektoratet for byggkvaUEEI Verspn IO 2 Side 1 av 1



A.  Kvittering for  nabovarsel  -  Levert  personlig Be“°‘d°'g‘"a‘°gse”d“°p”“k°'“'““”°"
sammen med  byggesøknad

[% Fylles ut av deg som  nabovarsler ",
i  ,,
‘.- \ ‘

Eiendommen  jeg skal  gjøre  noe på: &&&-9

i  Adresse. Finneid fjæra Gårdsnr 101 Bruksnr 411

i  Dosmr/sted 8210 Fauske ‘Festenr Sekspnsnr

;  Kommune Faugke
 

Navn på  alle eiere  (eller  festere)  av  naboeiendom:

ÅL Eler/feSIer, Roald Wangen

[  Eler/fester Berit Anita Wangen

Naboens  eiendom:

,,_ __,, ,,  .—,,—- , I -i.
älargsse' Finneid gata 25 A Cérdswr 101 Bruksnr, 3—50

i Postnr/sted8210 Fauske Festenr Sekspnsnr

?  Kommune  Fauske

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

9??c ao," ,  Uliijffffr'ft" MÅ  %  _ ,,”,vfmw
ZD'ÅEO 19/; ~20 ____ uä'dersknn—Zäf ' *_"::%;gw”m1

Signer  her  i  tillegg hvis  du  samtykker  til bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har  ingen  merknader og samtykker  til  planene

! Dam]? "41315 " WLBAQrsk’m

 

Undersknft'

Dette S-(ETEEE kan DrukeE  * s'ede' fO' Dlankeu 5155 Nabovarsell  Q  Ug‘u ev DUGHG'aiEi '0;  'Jygg<\ai  tel V6330r ‘02 5.35 1 3-1 1



A.  Kvittering for nabovarsel  - Levert  personlig

[% Fylles ut av deg som  nabovarsler

Eiendommen  jeg skal gjøre noe på:

i  Adresse Finneid fjæra Gårdsnr 101

Postnr/Sted 8210 Fauske FestenrI

!
:  Kommune Fauske

Navn  på alle  eiere  (eller  festere)  av  naboeiendom:

;  Eler/fester: Mølla AS

. Eier/fester

Naboens eiendom:

,_ "7— __

Adresse Finneidkai . Gärdsnr 101

i  Postnr/sted'8210 Fauske Festem-

l

I
-Kommune Fauske

[% 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

t—D—EJEO 94241122935; _Underskrlf[

r  , .—., ,;A __ ",.—..

l Dato Underskrift

 

Signer her  i  tillegg hvis du  samtykker  til bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har ingen merknader og samtykker  til planene

i  Dato  M) O  i  [G. 2Q Underskrift EY

Dato Underskrlft-

  

Dene skjemaet kan brukes — stede: For Dlanken 5155 Nabovarsell  C  Utgflt av DirektoratetForoyggkvaluetVerspn10 2

Behold orginal og send kopi [ll kommunen

sammen med byggesøknad

Bruksnr 411

Sekspnsnr

Bruksnr 5

Sekspnsnr

mx QK,

Side Tax  I
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Melding om  bygning eller tilbygg som er  unntatt  søknadspliL

Kryssav 70e oh! meldte  Inn:

, [] Tilbygg innlil 15 m2

E  Bygning inntil  50 m2

Underkategori (en kryss):

Garasje eller
eller uthus til bolig

Garasje eller

uthus lil fritidsboligG

Annen type
bygning.  beskriv: Naust  /  med båt opptrekk

 

lnfoMlon om elondornmen:

Eier:

Sigbjørn Karlsen
Ad resse:

Finneid fjæra
Gårdsnummer (du kan finne gårdsnummer ved å søke opp adresse på www.seeiendom.no)

101
Bruksnummer (du kan finne bruksnummer ved å søke opp adresse på www Seelendomno)

411
Festenummer (gjelder kun hvis festetomt):

Sekspnsnummer (gjelder kun hvis sameie).

Informasjon om bygrunnen eller tilbygget:

w 1

3  Bruksareal (BRA).1
‘ Innvendlng areal [areal innenfor ytterveggene) (

.‘ Dato for ferdigstillelse.
(dag.  mnd. ar)40 m2

Legg ved utm hvor utbywotollor hygnlngendrtøumt  Inn:

Slik gjør du:

Bruk el kartutsnitt over eiendommen for å tegne inn hvor bygningen eller tilbygget er plassert.

Kartet kan for eksempel være:

— et situasjonskart fra kommunen

-  et kart fra kommunens nettside

— el kartutsnitt fra MMN.seeiendom.no

Vi  anbefaler  at du:

— tegner inn et omriss av bygningen eller tilbygget

— oppgir hvor mange meter del er fra bygningen/tilbygget til nabogrensa.

Kartet som viser plasseringen sendes til kommunen sammen med dette meldingsskjemaet.

Blankett nr.: 5188 Bokmål © Utgitt  av Direktoratet for hyggkvalitet: 01.07.15

 

3.1/1.2
Dette skjemaet skal brukes for å melde fra til kommunen om at du har bygget en  bygning W835.  .13

et  tilbygg som er  unntatt  søknadsplikt.
HD

914531.

i
1

i
i
i
1

»  .

 

D Fiskeri- eller

landbruksbygning

3  1 ‘ ‘ 2 0  2 2
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Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

  

A. Hvilken eiendom skal du bygge eller rive på? % H, W,» »1:—‘£ '

Adresse Finneid fjæra Gårdsnr 101 Bruksnr 411 I

Posmr/sted 8210 Fauske KommuneFauske Festenr Sekspnsnr

8. Navn og kontaktinformasjon til deg som søker &  'v'ewsc-re * 332'

3 Navn Sigbjørn Karlsen

' E—Dost sigka@equinor.com

meg 91863292
Mom 91863292

;  Adresse  (hms  du bor et annet sted enn der du skal  bygge/nve)

EBétsmannsveien  1a, 5535 Haugesund

c. Hvilke kommunale planer gjelder for din eiendom? %  WJ- ..  -

Du kan  bestille disse  fra  kommunen, eller  finne  dem på kommunens nettside.

Flere kryss kan være nødvendig:

;)S; Kommuneplan

Regulerengsplan —) Navn'nummerpäolan

mare Slange” —> Navn nummer på Dian

D. Hvor stort kan du bygge? &! *».e :ISG'EP 9mg 5:

Hva er beregningsmåten for grad av  utnytting for eiendommen  din?

Dette står  i  planen du oppga ovenfor, 0g bestemmer hvordan  du skal regne nedenfor (Sett kryss)

X  BYA — Bebygd areal l  m

’X ’Ii'BVA — Beoygc areal  I  ]

Arealer og grad av  utnytting

;. BRA « Bruksareal = m” ;  T-BRA -  Tullan bruksareal — m

Df—BQA—Bruksareal ”& ;__ %T-J  — TuLat: Utnyztelsesgrac  '  ”74,

&  .vu—395492 H..);
, sm mn :.: bygge

Oppgi  arealet til alle bygninger på eiendommen  din, og regn ut ny grad av  utnytting.

Bruk den beregningsmåten du krysset av for over.

Tillall grad av  umymng 30%

Tomzens neuoareal 812,9

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive  l  IQ Utg»: av D'rektoratel far byggkvalrzet verSJon 1Q 3 SIJe 2  av La



7

2"“  H

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rlve.

7 fl  Husk vedlegg!Areal  av  bygninger, konstrUKSJoner og parkering l  dag m-
vls  hvordan grad av  utnytting

Areal  av  bygninger. konsrrukSJoner og parkering etterpå 38.9+9=47.7 m2 etter prOSJektet ble regnet ut
Ta  f.eks en  utsknft  fra  "Hvor

Grad av utnymng etter pfOSJekl' Se vedlegg stort kan du bygge”.

E.  Hva  bur korteste  avstand? . vervvseren steg ;

veqseren steg 4

Bruk sltuasjonskartet og mål opp korteste  avstand  fra bygningen til:

Nabogrense 50 m Mldten av vel. 3m m

Nærmeste  b  nun
yg g  50 m Skal du nve, eller er noe så langt unna at der lkke VISGSpå naboelendom'

på srtuaSJonskarteP  Da  kan du stryke over punktet

F. Kan byggeplanene dlne være  I  konflikt med omglvelsene? .  Velwseren steg 3

Er det mnndre enn 30 meter ul nærmeste  tnkke- eller togspor? Nel Ja
fl  Husk vedlegg!

Bygger/nver du  I  nærheten  av  en  vann- og avløpsledning7 :  Nel Ja Svarer du ja på noen av dlsse.

må du legge ved tillatelse

Bygger/rlver du  i  nærheten av  høyspent kraftlinje? NGI  [:] Ja eller uttalelse fra eler

Bygger/nver  du  l  nærheten av strandsonen eller slø/elv/vassdrag7 :  Nen [E Ja

Husk vedlegg!

Skal  du  bygge/nve  l  et Flom-,  ras- eller skredutsatt område7 g] Ne:  :  Ja Svarer dlua på noen av

disse, må du legge ved
Finnes det truede eller vernede arter på eiendommen eller  l  nærheten? NeI  [:] Ja søknad  om dispensaSJon.

uttalelse og/eller  vedtak

F Innes  det kullurmrnner eller verneverdig bebyggelse på eiendommen Ne: [:] Ja

eller  l  nærheten?

G. Vil byggeprosjektet føre til en ny/endret avkjøling til eiendommen? . Veiviseren steg 3.

Ne

[:] Ja, eiendommen far ny/endret avkjørsel nl (sett kryss):

:  Riksvei eller fylkesvel fl  Husk  vedlegg som mer  at  du har avkjørlngsnllatelse fra Statens vegvesen

L_j Kommunal  VEI a  Husk  vedlegg som vuser at du har avkjønngsnllarelse fra kommunen

:  aat  ver flHusk  vedlegg som vrser at du har velretr gjennom nnglyst erklæring

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive  l  ©  Utgitt av Dlrektoratet  for byggkvalilel Versjon 10  3 Side 3 av Lu



Byggesøknad for deg som  skal  bygge  eller  rive.

". Vedlegg .  VHNIQOIØYV qwe 2:

Kommunen kan ikke behandle byggesøknaden din før de har mottatt  all relevant dokumentasjon

Hvilke tegninger og beregninger har du lagt ved?

Plantegnlng $er-eg etter

RJ

Smttegnnng for og etter

KC]

Fasadetegnlnger av alle fasader mg etter

SituaSJonskart hvor Jeg har tegnet Inn det Jeg skal bygge/nve.
og relevante avstander fra  punkt  E  og F

E Beregnlngsméte for grad av utnytting
(Feks Fra «Hvor stort kan du bygge»)

Hvis du har nabovarslet, legg ved: Hvis du trenger dispensasjon eller  andre  tillatelser, legg ved:
(feks hvlS du har wart l3 på noen av spmsmålene under  punkt  F eller Cl

E Et eksemplar av komplett nabovarsel med alle vedlegg i: Søknader om dispensaSJon eller mnvulget dISDenSBSJOn
(spesmser  l  feltet under)

Dokumentaspn på at alle naboer er varslet [j Uttalelser/vedtak fra annen myndlghet
(I eks Kv'uenngen (auldhlhbel llellel unde"

Eventuelle merknader fra naboer

D

Dune kommentarer tll naboens merknader

C]

A d edle  - —'

n  rev gg iEnhet wa har rørtrase nedenfor tiltaket

Er  i  nærhet av sjølstrandsone og regner med at Fauske kommune uttaler seg i
1i denne sak.
l
l
4
l

l

1v

i

Totalt antall vedlegg .

I.  Underskrlft

'; Dato/f 7- 0  Underskrif  , .— '
__ __  __.—  ve;

Byggesøknad for deg som  skal  bygge eller rive l  ©  Utglu  av Du‘ektoratet for byggkvalltet VerSJon 1 O 3 Sxde ” 3V L'



Melding om  bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt ommomn
B KVALITET

Dette  skjemaet skal brukes for  å  melde fra til kommunen om at du har bygget en bygning eller W  m

et tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

 

KW «Whit  som:”!  mm:  '

D Tilbygg inntil 15 m2

Bygning inntil 50 m2

Underkategon' (ett  kryss):

Garasje eller Garasje eller [l Fiskeri- eller
eller  uthus  til bolig uthus  til fritidsbolig landbruksbygning

Annen type
bygning,  beskn'v2  Naust  / med båt opptrekk

     å  i

Sigbjørn  Karlsen
Adresse

Flnneld  fjæra
Gårdsnummer (du kan finne gårdsnummer ved  å  søke opp adresse på  www.seelendom.no)

101
Bruksnummer (du kan  finne bruksnummer  ved  å  søke opp adresse på  www.seeiendomno)

411
Festenummer (gjelder kun hvis fesletomt):

Seksjonsnummer (gjelder kun hvis sameie):

       
Bruksareal  (BRA):
Innvending areal (areal innenfor ytterveggene) 40 (dag.mnd.år) 3  . 1 ‘ 1 ‘ 2 ‘ 2  1  O ‘ 2 1 2

l

m2 Dato  for ferdigstillelse:

   
Bruk  el  kanutsnifl over eiendommen  for  å  tegne inn hvor bygningen eller tilbygget er plassert.

Kartet kan for eksempel være:

—  et situasjonskart fra kommunen

— et  kart  fra  kommunens  nellside

— et  kartutsnitt  fra m.seeiendomno

Vi anbefaler at du:

— tegner inn et  omriss  av bygningen eller tilbygget

— oppgir  hvor mange  meter  det er fra  bygningen/tilbygget  til  nabogrensa.

Kartet som viser plasseringen sendes til kommunen sammen med dette  meldingsskjemaet.

Blankett  nr.: 5188 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet:  01.07.15 Side 1  av  1



Byggesøknad for deg som  skal  bygge eller rive.

A. Hvilken  eiendom skal  du bygge eller  rive  på? ’7‘“? Velvl$ere° azegf—

l l

Adresse Finneid fjæra l Gärdsnr 101 Bruksnr 411

PosLm/Sted 8210 Fauske Kommume Fauske Festem Sekspnsnr

 

B.  Navn  og kontaktinformasjon  til deg som  søker VEIVISEfe" steg l

Navn Sigbjørn Karlsen Tamron 91863292
E—Dosr sigka@equinor.com Mom 91863292

Adresse (hws du bor et annet sted enn der du skal bygge/flve)

Båtsmannsveien 1a, 5535 Haugesund

c. Hvilke kommunale planer gjelder for din  eiendom? 521 vt—w fær :LegT

Du kan bestille disse fra kommunen, eller finne dem på kommunens nettside.

Flere kryss kan være nødvendig:

Z] Kommuneplan

G RegulerlngspLan —> Navn/nummerpåplan.

:I Andreplan(er) -> Navn/nummerpéptan.

D.  Hvor stort  kan du bygge?

 

; VelVlseren 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")

X] BYA — Bebygd areal l m" G BRA — Bruksareal l ml [] T—BRA -  Tullatt bruksareal l m’

X] %BYA — Bebygd areal l  % C] %BRA -  Bruksareal l  % [] %TU -Tlllatt Utnyttelsesgrad l  %

Arealer og grad  av  utnytting Vemseren xm
szort kan au bygge"  

Oppgi arealet til alle bygninger på eiendommen din. og regn ut ny grad av utnytting.

Bruk den beregningsmåten du krysset av for over.

Tlllatt grad av umymng 3 30%

Tomtens nettoareal. 581 2,9 m

Byggesøknad for deg som skal bygge ellerrivelg; Jw' a/l*lt=«1.llf—.[£ll I’m h/qukmlrcl Vewm l 3 3 Sue



Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

Areal av bygnlnger, konstrukspner og parkenng l dag mj

Areal av bygnlnger, konstrukspner og parkenng etterpå 38.9+9=47.7 mI

Grad av utnytnng etter prosjekt: Se vedlegg

E. Hva blir korteste avstand?

Bruk situasjonskartet og mål opp korteste avstand fra bygningen til:

Nabogrense- 50 m Midten av vel;

Nærmeste bygnlng

på naboeiendom:

3m

fl  Husk vedlegg!
VIS hvordan grad av utnyttlng

etter prOSJektet ble regnet ut.

Ta feks en utskrift fra "Hvor

stort kan du bygge".

velVlseren steg 3

 

Vemseren Steg il

m

50 m Skal du nve, eller er noe så langt unna at det ll<ke Vlses

på sltuasjonsl<artet7 Da kan du stryke over punktet.

F. Kan byggeplanene dine være  i  konflikt med omgivelsene?

 

,, VelVlseren steg 3

 

Er det mindre enn 30 meter tll nærmeste trlkke- eller togspor7 Nel [] Ja
@ Husk vedlegg!

Bygger/nver du  I  nærheten av en vann— og avløpslednlng? [:1 Nel Ja Svarer dU ja på noen av dlsse.

må du legge ved tillatelse

Bygger/nver du l nærheten av høyspent krafthnje? Nei [] Ja eller uttalelse fra eler

Bygger/nver du l nærheten av strandsonen eller sm/elv/vassdrag7 {j Nel Ja

Husk vedlegg!

Skal du bygge/rive  I  et flom—, ras— eller skredutsatt område? Nel E] Ja Svarer d8 på noen av

disse, må du legge ved

Finnes det truede eller vernede arter på eiendommen eller l nærheten? Ne: [j Ja søknad om dispensasjon,

Uttalelse og/ eller vedtak

Finnes det kulturminner eller verneverdig bebyggelse på eiendommen Nei D Ja

eller l nærheten?

G. Vil byggeprosjektet føre til en ny/endret avkjøring til eiendommen? VelVIselen Steg ;

Nei

D Ja, elendommen får ny/endret avkjørsel til (sett kryss):

D Rlksvel eller fylkesvei fl  Husk vedlegg som mer at du har avkjønngsullatelse fra Statens vegvesen

G Kommunal vel flHusk vedlegg som Vlser at du har avkjønngsnllatelse Fra kommunen

D Privat vel fl  Husk vedlegg som viser at du har velretr gjennom nnglyst erklærlng

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive l  ©  Utgm av Dllekloralel f0l byggkvahler Ver57lon 'I O 3 Slde % av 14



Byggesøknad for deg som  skal  bygge eller rlve.

  H. Vedlegg Velvr<r3ren <teg 0

Kommunen kan ikke behandle byggesøknaden din før de har mottatt all relevant dokumentasjon

Hvilke tegninger og beregninger har du lagt ved?

Planlegnlng fer-eg eller

Snrttegnrng før og etterD

Fasaderegnmger av alle fasader før—eg etter

Srtuaspnskart hvorjeg har tegnet Inn der Jeg skal bygge/rive,

og relevante avstander fra punkt E og F

Beregningsmåte for grad av utnytting
(f eks fra «Hvor stort kan du bygge»)

Hvis du har nabovarslet, [egg ved: Hvis du trenger dispensasjon eller  andre  tillatelser. legg ved:
(Feks hvrs du har svart 1a på noen av spørsmålene under punkt F eller 0)

Et eksemplar av komplett nabovarsel med alle vedlegg [:] Søknader om drspensaslon eller rnnvrlget drspensaSJon
(spesrh'ser l felter under)

Dokumentasron på at alle naboer er varslet l:] Uttalelser/vedtak fra annen myndighet
(f eks kvrllenngerl (spesrhser  I  lellel underl

l] Eventuelle merknader fra naboer

G Dine kommentarer tll naboens merknader

Andre vedlegg .
Enhet vva har mnrase nedenfor tIItaket

Er i nærhet av sjølstrandsone og regner med at Fauske kommune uttaler seg
i denne sak.

Totalt antall vedlegg

I. Underskrift

.  ;) ,.Dato/  7  .. 0  Undersknf  , M r-

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive l Q Urgrrr av Drrekroraret for byggkvallrer Versrron 1 O  3 S'de [* 3V [*
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FASADE NERD

FASADE ØST

NAUST PÅ GNRJOI BNR.411

FAUSKE KDMMUNE

BYGGHERRE= SIGBJØRN KARLSEN

MÅLESTDKK LlML DATD=180620T9



Nabovarsel

Jeg har planer om å:

D Bygge tilbygg

Bygge frittliggende bygnlng

Beskrrvelse av hva som Jeg skal gjøre

Bygge Naust

Eiendommenjeg skal giøre noe på:

Adresse Finneid fjæra

lPostnr/sted 8210 Fauske

Kommune Fauske

Plan(er) som gjelder for eiendommen:

X] Kommuneplanen

E] Rrve tilbygg

l:] Rwe fritrlrggende bygmng

E] Regulerrngsplan

Naboer som blir varslet skal beholde et eksemplar av denne.

Et eksemplar sendes også tll kommunen sammen med byggesøknaden

D Bruksendrrng

D Annet (kun etter avtale med kommunen)

Gärdsnr101 Bruksnr-411

Festenr Seksronsnr

l:] Andre plan(er)

Navn/nummer på planen el Kommuneplanens arealdel 2018-2030

D Jeg trenger ikke drspensaspn eller andre tillatelser

D Jeg trenger dispensaspn eller andre trllarelser fra følgende regler/bestemmelser

Jeg har lagt ved:

D Snrtregnrng før og etter Fasadetegnrnger før og etter Sltuaspnskart som vrser hvorjeg skal bygge/rrve

Andre vedleggä eks søknad om dispensasron) Plan og fasadetegninger av nytt naust

Som  nabo  har du rett til å komme med merknader innen 1A  dager
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 hvrs du har spørsmål, merknader eller samtykker [ll byggeplanene

Navn Sigbjørn Karlsen

Adresse Båtsmannsveien 1a

Hilsen

[ Dato /5,0 .. a Underskrrfr

Derre sqemreel kan :JrLkes  I  sleder for blankett 5151: 0g 5155

Nabovarsel lLC) Ulgrlr av Direktoratet for byggkvallleL Vers cw '0?

E-post- sigka@equinor.com

Posmr/sted 5535 Haugesund

u

§s  ) i



A.

F. f:»; 54 w" Eet kan J LKQE »'-':Je' ‘0' Manken tbh Nabovarsell (, U'Q  U  _=\ Nekmxa’a ‘0‘ :)«/;g«x 51 [Pl V950" '():

Kvittering for  nabovarsel -Levert  personlig

%  Fylles ut av deg som  nabovarsler

Eiendommen  jeg skal  gjøre  noe på:

1  Adresse Finneid fjæra ?  Gårdsnr 101

Posmr/sted 8210 Fauske Festenr

kommune Fauske

Navn  på alle  eiere  (eller  festere)  av  naboeiendom:

Ben fester Fausk Kommune

 r-.——.-

Er/fesmr

Naboens eiendom:

Adresse Postboks 93 Gårdsnr. 101

Dosmr'sted 8201 Fauske fFesrem’

‘Kommune Fauske

[% 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 Uflderskrlft

Dato Underskrlft

Signer her i tillegg hvis  du  samtykker  til bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har ingen merknader og samtykker til planene

bate Underskrift

Dato Underskrift

Behold orginal og send kopi til kommunen

sammen med byggesøknad

Bruksnr 411

Sekspnsnr

Bruksnr 356

Sekspnsnr

—*— ————— T

SLJ- 1



A.  Kvittering for nabovarsel  -  Levert personlig

% Fylles ut av deg som  nabovarsler

Eiendommen  jeg skal  gjøre  noe på:

Adresse. Finneid fjæra Gårdsnr 101

POSInr/sted' 8210 Fauske Festenr

Kommune. Fauske

 

Navn  på alle  eiere  (eller  festere)  av  naboeiendom:

Eler/fesrer. Roald Wangen

Eler/fester Berit Anita Wangen

Naboens eiendom:

Adresse Finneid gata 25 A Gärdsnr 101

Postnr/sted-821O Fauske Festenr

Kommune. Fauske

[% 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

Dalo %  , Undersknft
I

Dato [9 ‘20 Undersknft 36186 ‘

Signer  her  i  tillegg hvis du  samtykker  til bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har ingen merknader og samtykker  til planene

Dato [(p "+ »  a0 Undersknft l  D

Dato (På - Undersknft- M  M  W

jeue sxre'vael kan Duke; s'edet f0' Dlankett 5155 Nabovarsell Q  Urg [[ av DI'EKIO'aIEI ‘0' Dyggflalda Vergcn 702

Behold orginal og send  kopi  til kommunen

sammen  med byggesøknad

Bruksnr 411

SekSJonsnr

Bruksnr 350

Sekspnsnr

él—Je  l  1.1



A.  Kvittering for nabovarsel  -  Levert  personlig Beh°ld°'gma‘°g59“dk°p'“”°"“"““en
sammen med byggesøknad

[% Fylles ut av deg som  nabovarsler

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:

Adresse Finneid fiaera ? cärasm 101 Bruksnr 411:— . ,
Posmr'sæd 8210 Fauske Fegtenr Sekspnsm

 
"

Kommune Fauske

Navn  på alle eiere (eller  festere) av  naboeiendom:

Eler fester Mølla AS !

fler/fesrer

Naboens eiendom:

Adresse Finneidkai 1 Gärdsm 101 Bruks” 5 T
'; ] ~1

Dosmr“sted 8210 Fauske Festem” Sekspnsm j

LKommune Fauske

% 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

A fl
Dato l, * V  '  '  W  . Undersknfi », _  &&,k ' 1

Dato Underskrlft T

Signer her  i  tillegg hvis du samtykker til bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har ingen merknader og samtykker  til planene
,...—

ä— """" , , i
1 Dato l .  '  x Undersknft  '  \'  ;  * «vuxÅ -  K.;

DaLo Under’skflft E

Dem; rl"'_:e[ kan J'Lkv; vadet ‘0' ,nmnkerr EB“: Nabovarsell g  Us  U  3w ektcai»  _  ‘0‘ iwggxxél [Pl W55" ‘  OZ fm»  ;  3.



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/14837     
 Arkiv sakID.: 20/1606 Saksbehandler: Fredrik Rendall Berg 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
122/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 

 
 
62/68 - Jens-Erik Kosmo - Saksfremlegg av byggesak for lager/redskapslager med 
dispensasjon - Kosmoveien 21, Valnesfjord 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra kommunenplanens § 5.1.2 
fjerde ledd punkt 7 om avstand til dyrka mark for omsøkt lager/redskasplager på gårdsnummer 62 
bruksnummer 68, Kosmoveien 21, Valnesfjord. 
 
Søknad om dispensasjon for byggets nærhet til nabogrensen avvises på grunnlag av at dette er gitt 
samtykke til. Kommunen tillater plasseringen med hjemmel i plan- og bygningslovens § 29-4 a). 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) og gitte dispensasjoner i dette vedtaket innvilges 
tillatelse til å oppføre lager/redskapslager på gårdsnummer 62 bruksnummer 68, Kosmoveien 21, 
Valnesfjord som omsøkt. 
 
Saken regnes ikke å være presedensskapende. 
 

 
1. Sammendrag: 
Naboer er varslet og frist for å komme med merknader er utløpt. 
 
Jens-Erik Kosmo søker om å sette opp lager/redskapshall i et område avsatt til spredt boligbygging i 
Kosmoveien 21, Valnesfjord i forbindelse med næringsdrift. 
Ifølge dokumentasjon ettersendt av søker i saken består næringsdriften blant annet av hogst og 
vedproduksjon, men også vedlikehold av hytteveier, parkeringsplasser og gårdsveier. Relevant 
dokumentasjon for å vurdere om driften omfattes av stedbunden næring er blant annet hogstavtaler på 
eiendommer i nærheten. 
Eiendommen er ikke del av et driftsenter i landbruket og har ikke egne skogteiger eller landbruksarealer. 
Saken er fremlagt for kommunens landbruksmyndighet som mener saken er i grenseland for om dette 
kan kalles stedbunden næring. Eiendommen og søker har som nevnt ikke egne skogteiger, men 
hogstavtaler hos andre grunneiere i området. 
Eiendommen bygget søkes oppsatt på ligger i et LNFR-område definert som avsatt til spredt 
boligbygging i kommuneplanens arealdel. 
 
Bygget blir også nærmere nabogrensen enn 4 meter. Det er søkt dispensasjon for dette i saken. Naboer 
dette påvirker har samtykket til dette gjennom signert samtykke til planene i kvittering for nabovarsel 
vedlagt søknad. 
 
Bygget blir nærmere dyrka mark enn 15 meter i strid med kommuneplanens § 5.1.2. Det er søkt 
dispensasjon fra denne bestemmelsen til tiltaket. 
 



2. Saksopplysninger: 
Bygget som søkes bygd er oppgitt til å bli på 69m2 –BYA (bebygd areal), 64m2 –BRA (bruksareal) og ha 
en mønehøyde på 5,4 meter samt gesimshøyde på 3,5 meter. Utnyttelsesgraden er av søker beregnet til 
å ligge på 10,26% av tillatte 25%. Tiltaket er slik sett i tråd med kommuneplanens bestemmelser for 
området. 
 
Eiendommen er fra før av bebygd med et bolighus og eiendommen i seg selv er på 2729m2 og søker eier 
også en tilgrensende tilleggseiendom på 789m2. 
2.1 Dispensasjoner 
Plan- og bygningslovens § 19-2 andre ledd sier blant annet følgende om dispensasjoner: 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 
Søker har søkt dispensasjon fra bestemmelser om bygningers nærhet til nabogrense i plan- og 
bygningslovens § 29-4. Ifølge plan- og bygningslovens § 29-4 tredje ledd:  
«Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i 
nabogrense: 
a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke[…]» 
Søker trenger altså ikke å søke dispensasjon for dette punktet da kommunen har hjemmel til å tillate 
dette så fremt samtykke foreligger fra berørt nabo. Dette samtykket foreligger i berørte naboers 
samtykke til nabovarsel for tiltaket datert 01.07.2020 og 05.07.2020. 
Søker har også søkt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 5.1.2 fjerde ledd punkt 7: 
«Bebyggelsen skal minimum ha en avstand på 15 m til dyrka mark.» 
Hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra er slik saksbehandler tolker det å sikre at dyrka 
mark skal være drivbar i framtida. 
Denne dispensasjonssøknaden er begrunnet følgelig: 
«Avstand fra planlagt lagerbygg og til dyrket/dyrkbar mark er 11 meter. Denne dyrkbare marka har aldri 
vært oppdyrket, men i alle tider, frem til år 2002, vært brukt som beite. 
Det er 2 stk fjellknauser mellom planlagt bygg og dyrket mark. Det er også en høydeforskjell på ca. 2,0 
meter. (Se vedlagte bilder). 
Ser ikke at oppføring av omsøkte bygg vil ha noen ulemper for evt. fremtidig utnyttelse av beitemark på 
naboeiendom. Eier av naboeiendommen har heller ingen innvendinger. (Se tidligere innsendt kvittering 
for nabovarsel). 
Fordelen med at det bygges et lager/redskapslager for en stor aktør innen stedbundet næring vil være 
større enn ulempene.» 
Dispensasjonen for avstand til dyrka mark er vurdert av kommunens landbruksmyndighet og de har 
ingen merknader til at dispensasjon for dette skal kunne innvilges. 
2.2 Eiendommens planstatus 
Eiendommen er ikke regulert, men definert som LNFR areal avsatt til spredt boligbygging i 
kommuneplanens arealdel. 
Kommuneplanens arealdel § 5.2.2 sier følgende av relevans for området: «I områder merket LSB tillates 
etablering av spredt boligbygging iht. fellesbestemmelsene § 5.1.2.» 
Planen nevner ikke noe om hvilken næringsaktivitet som tillates i områder merket LSB. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er saksbehandlers vurdering at LNFR-formålet tillater at næringsaktivitet knyttet til stedbunden 
næring kan utøves i slike områder, også i områder definert for spredt boligbygging (områdekode LSB) i 
kommuneplanens arealdel. Kommunens landbruksmyndighet har vurdert at byggets formål denne 
saken dreier seg om er i grenseland for hva som kan defineres å falle under begrepet stedbunden 
næring som er tillatt i LNFR-områder i henhold til kommuneplanens kapittel 5. 
 
Det er saksbehandlers vurdering at, i og med at de områdene søker har hogstavtale for ligger i relativ 



nærhet til eiendommen bygget søkes oppført på, at tiltaket er i tråd med LNFR-formålet. 
Det er videre etter saksbehandlers vurdering at det omsøkte bygget ikke vil være til hinder for formålet 
med spredt boligbygging siden det allerede er etablert spredt boligbebyggelse på eiendommen. Dette 
kombinert med at den omtalte næringsdrifta allerede pågår fra før taler for at dette ikke er snakk om en 
nyetablering eller nybygging av en ubebygd eiendom, men heller en utvidelse av eksisterende 
bebyggelse. Dette bidrar til at saken ikke vurderes som presedensskapende. 
 
I og med at kommunens landbruksmyndighet har vurdert det omsøkte byggets nærhet til dyrka mark og 
konkludert at dette i seg selv ikke vil være til hinder for framtidig drift av den dyrka marka, vurderer 
saksbehandler at dispensasjon på dette punktet kan innvilges. 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/16268     
 Arkiv sakID.: 20/1280 Saksbehandler: Janne Bjørnbakk 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
123/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 

 
 
103/303 og 103/404 - Tommy Mosti - Behandling av søknad om dispensasjon og 
oppføring av ny garasje i Kirkeveien 53, Fauske 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra bestemmelsene 
§ 2.1 i reguleringsplan for Vestmyra skolesenter i forhold til søknad om oppføring av garasje på 58 
m2 BYA.  
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra bestemmelsene § 2.1 i 
reguleringsplan for Vestmyra skolesenter slik at eiendommen kan utnyttes med maksimalt BYA på 
27,8 %. 
 
I medhold av plan og bygningslovens § 20-4 innvilges søknad om oppføring av frittliggende 
garasje, men med maksimalt 50 m2 BYA, i Kirkeveien 53, Fauske. 
 
Nye målsatte plan-, snitt og fasadetegninger for garasje på inntil 50 m2, må innsendes før tiltaket 
igangsettes. 
 
Skulle det i forbindelse med byggearbeidet oppstå problemer med grunnforholdene må arbeidet 
stanses umiddelbart og geotekniker/geolog kontaktes. 
 

 
Vedlegg: 
08.09.2020 103/303, 404 - Tommy Mosti - Søknad om dispensasjon - garasje 1452107 

10.07.2020 103303 og 103404 - Tommy Mosti - Søknad om tillatelse - Tilbakemelding 
på søknad om riving av garasje og oppføring ny garasje 

1447784 

05.06.2020 103/303 og 103/404 - Tommy Mosti - Søknad om tillatelse - Riving av 
garasje og oppføring ny garasje 

1443896 

05.06.2020 Nabovarsel 1443897 

05.06.2020 Kart 1443898 

05.06.2020 Kopi av administrativt vedtak 1443899 

05.06.2020 Tegninger 1443900 
 
Sammendrag: 
Søknad om riving av garasje og oppføring av ny garasje er mottatt 05.06.2020. Søknad om dispensasjon 
er sendt inn 10.08.2020, journalført 08.09.2020. Nabovarsel er utstedt 25.05.2020. Det er ikke 
innkommet merknader til tiltaket. 
 
Tommy Mosti søker om dispensasjon fra reguleringsplan Vestmyra skolesenter for oppføring av ny 
garasje på boligeiendommen i Kirkeveien 53, Fauske. 
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om riving av eksisterende garasje med bebygd areal (BYA) 36 m2, og oppføring av ny garasje 



med BYA 58 m2, bruksareal (BRA) 77,2 m2. Eksisterende garasje står veldig nært nabogrense og tar inn 
vann/is på vinteren noe som gjør den ubrukelig. Derfor blir den nye flyttet litt fra grensa slik at den 
kommer litt høyere enn Bjørnmoveien. Dette vil løse problemet med vanninntrenging. 
 
Tiltakshaver søker om dispensasjon fra reguleringsplan for Vestmyra skolesenter både fra maks tillatt 
BYA og størrelsen på garasjen. I gjeldende reguleringsplan for eiendommen, Vestmyra skolesenter, 
område B2 står det i bestemmelsene § 2.1 at BYA ikke skal overstige 20 %, og frittliggende garasjer kan 
ha grunnflate på inntil 50 m2. Tiltakshaver har beregnet at ved riving av eksisterende garasje og 
oppføring av ny blir BYA 29 %. Det søkes om dispensasjon for å kunne utnytte tomten med 35 % BYA, og 
tillatelse til å kunne bygge garasje på 58 m2. Dispensasjonssøknaden er ikke nærmere begrunnet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Riving av eksisterende garasje er unntatt fra byggesaksbehandling i henhold til byggesaksforskriften 
(SAK10) § 4-1. I søknaden opplyses det at totalt bebygd areal på eiendommen er i dag 162 m2. Dette 
utgjør 25,6 % BYA. Vilkår for å kunne gi dispensasjon er at fordelene med å gi dispensasjon skal være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det framgår ikke av søknaden en begrunnelse der 
fordelene er veid opp mot ulempene ved å gi dispensasjon for oppføring av garasje på 58 m2 BYA. 
Reguleringsplanen for Vestmyra skolesenter er vedtatt i 2005. Også i nyere reguleringsplaner er det i 
bestemmelsene satt en maksimalt BYA på 50 m2 på garasjer, i byggefelt og sentrumsområder, og det er 
ikke gitt dispensasjon i forhold til dette. Når det gjelder utnyttelsesgraden på eiendommen er den i dag 
over reguleringsplanens bestemmelser på 20 %. Dersom eksisterende garasje rives, og det gis tillatelse 
til oppføring av garasje på maksimalt 50 m2 BYA, blir utnyttelsesgraden på eiendommen 27,8 %. Med 
bakgrunn i kommuneplanens utnyttelsesgrad på 35 % for sone C, og at dette er et sentrumsområde der 
man kan forvente fortetting, vil det kunne gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser i 
forhold til BYA. 
NVE har gitt uttalelse til grunnforhold i området i forbindelse med tidligere byggesøknader, også for 
eiendommer i umiddelbar nærhet til omsøkte tiltak. NGI har foretatt kvikkleirekartlegging i området, jfr. 
rapport datert 04.12.2009, hvor det ikke er påvist kvikkleire på aktuelle tomt. Nærmeste påviste 
kvikkleiresone (Farvikbekken sør) ligger ca 500 meter sørvest for området. Det kan likevel finnes mindre 
kvikkleiresoner innenfor kartlagte områder selv om disse ikke vises i faresonekartet. Skulle det i 
forbindelse med byggearbeidet oppstå problemer med grunnforholdene må arbeidet stanses 
umiddelbart og geotekniker/geolog kontaktes. 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Søknad dispensasjon -Saltenkomno

INFORMASJON TIL  TILTAKSHAVER  OG SØKER 08. mars 2016

DISPENSASJON

SØKNAD  OM  DISPENSASJON

For  tiltak  på  følgende eiendom:

Gnr: 103 Bnr:  803/404  F.nr: S.nr:

Adresse:  Kirkeveien  53, 8207 Fauske

Søknaden innsendes  av:

Tiltakshavers navn: ommy Mosti

Tiltakshavers  adresse: Kirkeveien  53, 8207 Fauske

Kontaktperson: ommy Mosti

Telefon  dagtid:  '5426997  Epost-adresse:  ommy@fauskeror.n

Jeg /  vi  søker  om  dispensasjon  fra:  (sett  kryss for det riktige)

[:] Kommuneplanens arcaldel

D  Kommunedelplan for:

Reguleringsplan (områdeplan, detaljplan, bebyggelsesplan)

Planens navn:  estmyra skolesenter

D  Plan- og bygningsloven (p)

E] Byggteknisk Forskrift (TEK 1 0)

[:] Annet

Beskriv:

J  eg /  vi  søker  om  dispensasjon  fra  følgende bestemmelser i tilknytning til  ovennevnte:

.1.  Areal  til  boligbebyggelse, B 1  -  B 2

For å  kunne  bygge  / gjøre:  (beskriv hva du  ska]  bygge  /  gjøre, som for eksempel bygge

garasje, bruksendrc del av eksisterende bygg fra  bolig til  næring osv.)

Jeg skal  bygge garasje.

Jeg /vi  søker  om  :

Dispensasjon etter pbl §l9-l (permanent)

[] Dispensasjon etter pbl § 19-3  (midlertidig) fram til følgende dato:

1

l



Søknad dispensasjon -Saltenkomno

Begrunnelse  for  dispensasjonssøknaden:  (bruk gjerne eget ark  i  tillegg om du trenger mer plass)

Det  søkes dispensasjon  fra  både maks  tillatt  BYA og størrelsen  på  garasjen.

jeldende reguleringsplan  for  eiendomen  er  Vestmyra skolesenter, område  82. l
bestemmelsene § 2.1. står  det at BYA  skal ikke overstige  20 %, og frittliggende
arasjer  kan ha  grunnflate  på  inntil  50 m2.

Med ny garasje  vil det bli BYA 29  %  og at  grunnflaten/ bebygd areal  på  garasjen
blir 57.6  m2.

Så jeg søker  med  dette å kunne utnytte tomten  min med 35%  BYA.
Og kunne bygge garasjen 58m2.

Signatur(er):

]]", I  .

law 70/ /o/«g..20 fl
’7” ,  f” ,  ' , ,/"Å»
/-'7i')//f5'/47Z;7////v/$7 .  3444;47' /’ /£'

/
Dato  og underskrift Dato  og underskrift

tiltakshaver eventuell ansvarli g søker

Vedlegg:

Beskrivelse  av  vedlegg Vedlagt Ikke

Relevant

Kvittering for nabovarsel (skal alltid være med) El

Tegninger D

Situasjonsplan D

Eventuelle uttalelser fvedtak fra andre myndigheter (se SAK 10 §6-2)

Andre vedlegg:

2



 
 
 
 

Dato:  10.07.2020 
Vår ref.: 20/10754 

Deres ref.:  
Saksb.: Janne Bjørnbakk 

Enhet Plan/Utvikling 
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Tommy Mosti 
Kirkeveien 53 
8207 FAUSKE 
 
 
 
 

103/303 og 103/404 - Tommy Mosti - Søknad om tillatelse - 
Tilbakemelding på søknad om riving av garasje og oppføring ny 
garasje 
 
 
Viser til din søknad mottatt 05.06.2020. Vi beklager at du ikke har fått svar tidligere, dette 
skyldes bemanningssituasjonen. 
 
Gjeldende reguleringsplan for din eiendom er Vestmyra skolesenter, område B2. I 
bestemmelsene § 2.1. står det at BYA skal ikke overstige 20 %, og frittliggende garasjer kan 
ha grunnflate på inntil 50 m2. Du oppgir i søknaden at BYA vil bli 29 % og at grunnflaten/ 
bebygd areal på garasjen blir 57,6 m2.  
 
Det må søkes dispensasjon fra både maks tillatt BYA og størrelsen på garasjen. Alternativt 
kan du redusere størrelsen på garasjen til 50 m2, men utnyttelsesgraden må det likevel 
søkes dispensasjon fra. Til opplysning er gebyr for behandling av dispensasjon kr.5.078,-. 
Dette kommer i tillegg til byggesaksgebyret, som er  kr.4.824,-. 
 
Dispensasjonssøknader behandles av planutvalget, som har neste møte 1.september 2020. 
 
Når det gjelder eksisterende garasje så er det ikke søknadspliktig å rive den, da den faller 
inn under reglene i byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Janne Bjørnbakk 
Byggesaksbehandler 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 



Byggesøknad for deg som

ønsker å bygge eller rive

Du kan bruke dette skjemaet for små byggeprosjekter. Kryss av  i  listen under:

Bygge frrrtlrggende bygnlng —mindre enn 70 m"Bygge rllbygg -mrndre enn 50 m? X

og hvor Ingen skal bo eller overnatte?CBS Ma- Dénygg

Rive frittllggende bygning »  mindre enn 70 m2 som3, ' Rive et trlbygg — mindre enn 50 m2 ;Xl
ikke er godkjent som bong eller til overnattlng.

l

Annet (kun etter avtale med kommunen):

Beskriv med egne ord hva du skal gjøre:

 
'jEQTSli'aie/egisistefendeiéåraisjie'eg føre op'pEHHJJben ekslåläende slår veleig nært nabogrense og tår inn vann/m

is på vinteren noe som gjør den ubrukelig. Derfor blir den nye flyttet litt fra grensa slik at den kommer litt høyere en

Bjørnmoveien . Dette vil løse problemet med vanninntrenging.

Fylles ut til slutt: Trenger du dispensasjon eller andre tillatelser?

; Ja, søknad er vedlagt *  Ja, ullatelse/vedtak er vedlagt Å? Nelleg trenger ikke

<9 ..
'a. -' " l'all'..' “  .. .  O

.l-... .. 'l"", ". " ..... .,...'- .... ... ....

O ."u"l . ' "'l . .. ""I

Dette Si'HaCi Ka" Drums =sredeifcrblam<e115l53 Elde ' av  u

Relevante oomysnrngene du grr l denne somaden og vedleggene bur registrert  ,  marrrkkclcn (crendomsreg—sreret)



Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

A. Hvilken eiendom  skal  du bygge  eller  rive på? 7  VeIVIseren steg?

' AdressezKirkeveien 53 E'Eåédsmn1o3 wåmksnr3037464 ;
Postnr/stedz8207 Fauske Kommune:1841 Fauske Festenr: Seksjonsnr:

l AHL—a,  ..—.—  —,- *,  »  .—,v———.—.,, ,,f—rv

B.  Navn  og kontaktinformasjon  til deg som søker ?  Vevvuseren sneg1

Navn Tommy Mosti Telefon;

;äPEEFFQTEYQIGHäKef0f-"°.,,. % Mobil:95426%97 ,A"

;  Adresse (hvis du bor et annet sted enn der du skal bygge/rive): ‘

C.  Hvilke kommunale  planer  gjelder  for din  eiendom? 7  Vemseren steg?

Du kan bestille disse fra kommunen, eller finne dem på kommunens nettside.

Flere kryss kan være nødvendig:

E] Kommuneplan

[] Reguleringsplan —) Navn/nummerpéplan:
\_____

Andre pLan(er) —) Navn/nummer på plan:

D.  HVOI' stort  kan du bygge? ?  Veiviseren 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)

:  BYA — Bebygd areal i m2 i BRA — Bruksareali m2 % T—BRA — Tillatt bruksareal l m2‘ .

Z %BYA — Bebygd areal i  % i %BRA — Bruksareal l % : %TU — Tillatt utnyttelsesgrad i  %

Oppgi  arealer og regn ut ny grad  av  utnytting ?  Vewlseren "Hvor
stort kan du bygge"

Bruk den beregningsmåten du krysset av for over.

Tillatt grad av utnytting: 35 l Oppgi størrelse på det 3772 BRA
————-—4 du skal bygge rivel %—
fi—fi . d _ , %

Tomtens nettoareal: ‘650 m2 ba e BRA og BYA" E58 BYA

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive  l  ;  ug, i" (an Dzm‘nioratet for byggkvahlc; Verspn ?C L.

U]
C.

» Chill.



Byggesøknad for deg som skal bygge  eller  rive.

Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering l dag: 1 62 m? g  HUSK vedlegg!
Vis hvordan grad av utnytting

Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering etterpå: 1 84 m2 etter prosjektet ble regnet Ut-
Ta f.eks en utskrift fra 'Hvor

Grad av utnytting etter prosjekt: 29 stort kan d” bygge'.

E. Hva bllr korteste avstand? 2: VeIVIseren steg 3

Vewlseren $teg Ål

Bruk situasjonskartet og mål opp korteste avstand fra bygningen tiL-

Nabogrense: 1 ,5 rn Midten av vei: 8 m

Nærmeste b nin
yg g  9,5 m Skal du rive, eller er noe så langt unna at det ikke Vises

på naboeiendom:
på srtuasjonskarter? Da kan du stryke over punktel.

F. Kan byggeplanene dine være  i  konflikt med omgivelsene? Veiwseren stegE

 

Er det mindre enn 30 meter til nærmeste trikke— eller togspor? Nei [:] Ja
flHusk vedlegg!

Bygger/river du i nærheten av en vann— og avløpsledning? Nei [] Ja Svarer duja Då noen 3V disse,
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 siø/elv/vassdrag? Nei [] Ja

flHusk vedlegg!

Skal du bygge/rive i et flom—, ras— eller skredutsatt område? Nei [] Ja Svarer duja på noen av
disse, må du legge ved

F innes det truede eller vernede arter på eiendommen eller i nærheten? Nei [] Ja søknad om dispensasjon,

uttalelse og/eller vedtak.

Finnes det kulturminner eller verneverdig bebyggelse på eiendommen Nei [] Ja

eller i nærheten?

6. Vil byggeprosjektet føre til en ny/endret avkjøring til eiendommen? & veivrseren steg 3

Nei

[] Ja, eiendommen får ny/endret avkjørsel til (sett kryss):

[] Riksvei eller fylkesvei &] Husk vedlegg som viser at du har avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen

(] Kommunal vei flHusk vedlegg som viser at du har avkjøringstillatelse fra kommunen

D Privat vei flHusk vedlegg som viser at du har veirett gjennom tinglyst erklæring

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive [ © nr: a Direktoratet for byggkvalizec Vers,on 1O L. Side 3 av  A



Byggesøknad for deg som  skal  bygge eller rive.

H. Vedlegg Vewlseren steg 6

 

Kommunen kan ikke behandle byggesøknaden din før de har mottatt all relevant dokumentasjon

Hvilke tegninger og beregninger har du lagt ved?

Plantegning før 0g etter

'ZJ Snittegning før 0g etter

Fasadetegninger av alle fasader før og etter

Situasjonskart hvorjeg, har tegnet inn detjeg skal bygge/rive,

og relevante avstander fra punkt E og 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:
(F.eks hvis du har svartja på noen av spørsmålene under punkt F eller C)

Et eksemplar av komplett nabovarsel med alle vedlegg D Søknader om dispensasjon eller innvilget dispensasjon
(spesifiser  I  feltet under)

Dokumentasjon på at alle naboer er varslet E] Uttalelser/vedtak fra annen myndighet
(f. eks. kvittennger) (spesifiser i feltet under)

Eventuelle merknader fra naboer

D Dine kommentarer til naboens merknader

Andre vedlegg: Kopi  av tidligere administrativt vedtak for utbyggingen av huset, (for å vise at jeg har  hatt  ansvarsrett
som selvbygger tidligere

Totalt antall vedlegg: 7

I. Underskrift

Dato: ’fl/ / [Zo Underskrift: WWW

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive lCC) Utgm av Durektoralet for byggkvalllor Versjon 1.0.L= S'de &  av ['



Vedlegg nr.

0- Nullstill

Opplysninger gitt  i  nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)

Pbl §  21-3

Tlltak på eiendommen:
Gnr. Bnr. Festenr.  Seksjonsnr.  Eiendommens  adresse Postnr. Poststed

103 303/404 Kirkeveien  53 8207 Fauske
Eier/fester Kommune

Tommy Mosti 1841 Fauske

Det varsles herved om

X  Nybygg :l Anlegg ;] Endring av fasade Riving

DIRE KTORAYET

FOR BYCGKVALWET

 

Påbygg/tilbygg '  Skilt/reklame lnnhegning mot veg Bruksendring

. . . . . — Oppretting/endring av matrikkelenhet Annet
Mldlertldlg bygnlng,  konstrukslon  eller  anlegg . Antennesystem — (eiendomsdeling) eller bortfeste G

Dlspensaslon  etter  plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- 0  b  nin  Sloven Vedlegg  nr.
med forikr‘i/fger g Kommunale vedtekter l:] Arealplaner Vegloven B  _

Arealdlsponerlng
Sett kryss for  gjeldende  plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan G  Bebyggelsesplan

Navn pa  plan

Beskrlv nærmere hva nabovarslet gjelder

Rivning av garasje.  Oppføring av ny garasje

Vedlegg nr.
0  _

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Foretak/tiltakshaver

Tommy Mosti

Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Tommy Mosti tommy@fauskeror.no 95426997

Søknaden kan ses på  hjemmeside:

(ikke  obligatorisk):

Merknader sendes til

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

Tommy Mosti Kirkeveien 53

Postnr. Poststed E-post

8207 Fauske tommy@fauskeror.no

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra  —  til mtg,“

Dispensasjonssøknad/vedtak B — X 3

Situasjonsplan D 1  _ -

Tegninger snitt,  fasade E —  2

Andre  vedlegg 0 — X ,

Underskrift

Tilsvarende  opplysninger  med vedlegg er sendt i nabovarsel til  berørte  naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel  fremgår  av kvittering for nabovarsel.

Sted Dato Ungegakftfl'ansvarlig 7  le  ihakshaver

Fauske 25/5.2020 ().—4 ML” ' '
Gientas  med  kbokstaver

Tommy Mosti

Blanket! 5155 Bokmål 0 Utgm av Direktoratet for byggkvalltet  01.07.2015 Side  1  av 1



1

A.  Kvittering for nabovarsel  -  Levert  personlig B°h°l°°fgm°l°35°°°k°p””k°"'m"”6"
sammen  med byggesøknad

%  Fylles ut av deg som  nabovarsler

Eiendommen  jeg skal  gjøre  noe på:

 
Adresse  Kirkeveien  53 Gårdsnrz103- Bruksnr303/404

.  Postnr/sted 8207 [ Festenr Sekspnsnr:

Kommune:  Fauske

Navn  på alle  eiere  (eller  festere)  av  naboeiendom:

Eler/festerzArne Vidar Mikkelsen

!

aer/fester Kjersti Mlkkelsen

Naboens eiendom:

Adresse.  Kirkeveien  55 / Gårdsnr: 103 Bruksnr: 366

[ Postnr/sted  8207 Festenr: Sekspnsnr:

Kommune  Fauske
 

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

' Data 52675 '7‘2020' Underskrift Åm ( Å/X; ÅÅz/Å J/J

[:Dato  .  /g-— -—}0 1/0 Underskrift //5;3,[1 ' ”7! k/S (  fb/

Signer  her  i  tillegg hvis  du  samtykker  til bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har ingen merknader og samtykker til planene

[Eato .20/5' —,202C<v Underskrift 7477773, [1; [.i/350354 .  _  .  -]]

Dato.  )ZØ/S »)49 2/0 Undersknft: ”(;(/' [($/ä /',//(,, [( [x (J) (31/

Dette skjemaet Kan brukes l stedet for blankett 5756 Nabovarsel !© Utgltt av Direktmatet for byggkvamet VerSJon 102. 5,09 1 av 1



A.  Kvittering for nabovarsel  -  Levert personlig Be"°'°°'g*"a'°g$°"dk°°i"WWW"
sammen  med  byggesøknad

[% Fylles ut av deg som  nabovarsler

Eiendommen  jeg skal  gjøre  noe på:

Adresse: Kirkevgiéfl 53 ! Gårdsnr- 103 Bruksnrv303/404
!

!Postnr/sted: 8207 ! Festenr: SeKSJonsnr: !

: Kommune.  Fauske

Navn  på  alle eiere  (eller  festere)  av  naboeiendom:

[” -
;  Eier/festerSven Georg Frøhllch !

! Eier/fester;

Naboens  eiendom:

! Adresse: KirkeyeiéB-S‘] ! Gårdsnr. 103 Bruksnr.238/405
  

; Postnr/sted: 8207 i  Festenr: Sekspnsnr: i
'  " w

!
!
! Kommune:  Fauske

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:  %:216—7***riArg—L—Jnderskrift: 6W ” A;

3  Dato: Underskrift:

 

Signer her  i  tillegg hvis  du  samtykker  til  bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har ingen  merknader  og samtykker  til  planene

A

!Dato: %/ølö Underskrift %  f ””””” **!

LDato: Underskrift, !

Dette skjemaet Kan bmxes  x stedet for Mamet: 5156 Nabovarsell  ©  Utgitt av Dlrektoratet for DygnatetVerSJcn 102 Side 1 av 1



A.  Kvittering for  nabovarsel  -  Levert  personlig Beh°ld°'gi”a‘°g‘e”dk°p”“k°”‘"‘““9“
sammen med byggesøknad

[% Fylles ut av deg som  nabovarsler

Eiendommenjeg skal  gjøre  noe på:

' Agresse- Kirkeveieri'53 Gårdsnr: 103 Bruksnrz303/404

;— Postnr/sted: 8207 & Festenr: Sekspnsnr:
: x

[Kommune: Fauske

Navn  på alle  eiere  (eller  festere)  av  naboeiendom:

LEuar/festerKjell Frode Wilhelmsen

 

;  Eier/festerr Silje Tettli Larsen

Naboens eiendom:

‘Adresse: Bjørnmoveien  3 .  Gårdsnr: 103 Bruksnrz395

;  Postnr/sted: 8207 :  Festenr: Sekspnsnr:

;  Kommune Fauske

:. 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; C7  %  =; G C’ Underskrift:  /  .ca _  ??Pflgfi; - / [, .. [!"/"kr—

i  Dato- OI) O; " " Underskrift Ly ;  '  .  q  «  ' , fl

Signer  her  i  tillegg hvis  du samtykker til bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har ingen merknader og samtykker til planene

'  Dataä _  7,1, . 2  )  , Underskriftz/({€fié-" (£9 ,  (h,, ,   £/, »,;

Dato: C '3) CK; _/V ';  . Underskrift: j LL e Tfifiu keg" r  QJ’} ‘

Dette skjemaet Kan brukes l stedet for blankett 5156  Nabovarsell  © Utgltt av Durektoratet for byggkvaLitet Verspn 10 2,. Side 1 av 1
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FAUSKE KOMMUNE

ADMINISTRATIVT VEDTAK

JoumalpostlD: 16/8092

Arkiv sal: 16/1354 Saksbehandler  :  Janne Bjørnbakk

Sak nr.: 310/16 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato: 17.06.2016

103/303 - TOMMY MOSTI  -  SØKNAD OM  TILLATELSE  I ETT  TRINN,
FASADEENDRING  OG  OPPFØRING  AV TO  TILBYGG  TIL  ENEBOLIG, ETT

TILBYGG I  TO  ETASJER  BRA 23 M2 PR.ETG, ETT  TILBYGG I  EN  ETASJE  BRA  9
M2, TOT.  BRA  BLIR  181 M2  INKL. KJELLER, KIRKEVEIEN  53, FAUSKE

Saksutredning:

Søknad er mottatt 06.05.2016. Nabovarsel er utstedt 29.04.2016. Samtlige naboer har samtykket

til tiltaket. Det foreligger skriftlig samtykke fra nabo og eier av gnr. 103 bnr.238, med tillatelse til

oppføring av tilbygg/påbygg i en avstand av  2  meter fra felles grense.

Tommy Mosti søker om tillatelse til fasadeendring og oppføring av to tilbygg til enebolig i

Kirkeveien 53, Fauske.

Ansvarsforhold:
Tommy Mosti søker om ansvarsrett som selvbygger. Han sannsynliggjør kompetanse ved egen

utdannelse og praksis, samt bruk av innleid hjelp.

Når det gjelder takkonstruksjoner på tilbygget i to etasjer, må det innsendes dokumentasjon fra

takstol-produsent der det framgår at takkonstruksjonen er prosjektert og dimensjonen for del
aktuelle tiltaket.

VEDTAK :

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) meddeles tillatelse til fasadeendring og

oppføring av 10 tilbygg til enebolig i Kirkeveien 53, Fauske gnr.103 bnr.303 som omsøkt.

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger fra Tommy Mosti godkjennes.

Dokumentasjon fra takstol-produsent må innsendes før tiltaket igangsettes.
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/16580     
 Arkiv sakID.: 20/1313 Saksbehandler: Fredrik Rendall Berg 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
124/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 

 
 
83/145 - 83/163 - Gøran Håkonsen og Søren Terje Joakimsen - Behandling av 
klage på vedtak om avslag for påbygg av naust - Finneidvikaveien, Fauske 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Klager gis delvis medhold på ett punkt i tråd med saksbehandlers vurdering. Det påklagde 
vedtaket opprettholdes i det vesentligste og konklusjonen opprettholdes. 
 
Henvisning til hjemmel i «[…] reguleringsbestemmelser for Skysselvika næringsområde § 2 punkt 
2.2 […]» foreslås tatt ut av vedtaket og vedtaket foreslås omgjort til følgende: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4 a) og kommuneplanes arealdel § 2.1.3, gis det 
avslag på søknad om tilbygg og påbygg av naust i Finneidvikaveien, Fauske, gnr. 83, bnr 145 og 
bnr. 163 som omsøkt. 
 
 

 
1. Sammendrag: 
Den 08.06.2020 søkte Gøran Håkonsen og Søren Terje Joakimsen om å bygge tilbygg til naust på 
gårdsnummer 83 bruksnummer 145 og bruksnummer 163 i Finneidvikaveien, Fauske. 
Tilbygget var omsøkt som et tilbygg under 50m2 som behandles etter plan- og bygningslovens (PBL) § 
20-4 og byggesaksforskriftens (SAK10) kapittel 3. 
 
Det er ikke søkt om dispensasjoner for tiltaket saken dreier seg om. 
 
Det ble sendt ut mangelbrev av kommunen, og kommunen mottok den 27.07.2020 nødvendig 
dokumentasjon for å behandle søknaden. 
 
Søknaden ble i vedtak av 12.08.2020 gitt avslag på søknaden. 
 
Den 02.09.2020 mottok kommunen klage på vedtak av 12.08.2020 som nå sendes til klagebehandling. 
 
2. Saksopplysninger: 
 
2.1 Redegjørelse for saksgangen 
Søknaden av 08.06.2020 var som nevnt ikke komplett og det ble den 30.06.2020 sendt ut brev av 
kommunen om at saken hadde mangler, i samme brev ble det gitt frist til 27.07.2020 for å ettersende 
dokumentasjon ellers ville søknaden avslås og avsluttes av kommunen. 
Den 15.07.2020 mottok kommunen dokumenter fra tiltakshaver i saken. Dokumentene oppfylte ikke de 
manglene kommunen hadde påpekt i tidligere brev. 
 
Den 23.07.2020 sendte kommunen en bekreftelse på at de innsendte dokumentene av 15.07.2020 var 



mottatt, men at nødvendig dokumentasjon for behandling av saken som påpekt i brev av 30.06.2020 
enda ikke var mottatt. Kommunen minte på i samme brev om frist for ettersending av dokumentasjon 
inenn den 27.07.2020. 
Den 27.07.2020 mottok kommunen den nødvendige dokumentasjonen for å behandle saken. 
 
Ut fra denne dokumentasjonen kom det fram at tiltaket ikke dreier seg om et enkelt tilbygg etter SAK10 
kapittel 3 «Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver». 
 
SAK10 §3-1 a) sier følgende: a): «[…]et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd 
areal (BYA) er over 50 m2 […].» 
Innsendt dokumentasjon av 27.07.2020 viser at tiltaket også er et påbygg av eksisterende naust. Et 
påbygg er der det bygges videre oppå en eksisterende konstruksjon. Påbygg er ikke unntatt krav om 
ansvarsrett og er hovedgrunnen til avslaget på søknaden. Tiltaket kunne ikke tillates bygd uten at saken 
var ansvarsbelagt av ansvarlig foretak. 
Det ble videre også redegjort om følgende i behandlingen av avslaget som er påklaget:  
 
«I forskriften (SAK10) er det videre forutsatt at tiltaket utføres på bebygd eiendom. Definisjonen på 
bebygd eiendom er gitt i forskriftens veiledning til § 3-1: «En eiendom anses som bebygd når 
eiendommen er bebygd med en bygning som i størrelsesorden tilsvarer småhus.» Begrepet «småhus» er 
definert i tidligere teknisk forskrift TEK10 av størrelsesorden enbolig/fritidsbolig eller større, altså at 
eiendommen har en boenhet. Nausttomt bebygd med naust kan ikke sees å defineres som «bebygd». 
 
Det ble også lagt til grunn at mønehøyde for tiltaket ville ende på 4,83 meter og at maks tillatt 
gesimshøyde for naust i reguleringsplanen for området er 3 meter. Dette ble også lagt til grunn for 
avslaget på søknaden. 
 
Det ble i avslaget saken dreier seg om også lagt til grunn at takvinkel beregnet ut fra innsendte tegninger 
i saken ville ende på 48 grader. Kommuneplanens bestemmelser for naust i § 2.1.3 første ledd sier at 
takvinkel skal være mellom 30 og 35 grader for naust i kommunen. I og med at reguleringsplanen for 
området har egne bestemmelser for takvinkel ble kommuneplanens bestemmelser lagt til grunn for 
avslaget i saken. 
 
2.2 Gjennomgang av klagen 
 
Punkter klager ønskes gjennomgått i klagen gjengis under i kursiv med kommentarer av saksbehandler i 
vanlig stilt tekst. Saksbehandler har klippet ut de deler som ikke er relevant for saken. Klagen er vedlagt 
saksfremlegget i sin helhet. 
 
«1. Fauske Kommunes henvisning til Plan og bygningslovens § 20-4. Søknadspliktige tiltak som 
kan forestås av tiltakshaver; a) mindre tiltak på bebygd eiendom 
 Fauske Kommunes bruk av veiledning til byggesaksforskriften § 3-1 som henviser til nå 
utgått forskrift mv TEK 10. Gjeldende teknisk forskrift er TEK 17 - forskriften ble ikraftsatt 
01.07.2017. Det vil være fint om Fylkesmannen orienterer Fauske Kommune om 
forskriftsendring.» 
 
Klager henviser her til en paragraf (§ 3-1) som ikke står i TEK 10 (teknisk forskrift), men altså i SAK10 
(byggesaksforskriften). Det er korrekt at TEK10 er en utgått teknisk forskrift, men det er bestemmelser i 
SAK10 avslaget bygger på. 
 
Saksbehandler antar at klager sikter til at det i saksbehandlingen er henvist til TEK10 for definisjonen av 
begrepet «småhus». Årsaken til at TEK10 sin definisjon ble benyttet av saksbehandler er at dagens 
gjeldende tekniske forskrift (TEK17) ikke har en definisjonsliste som tidligere TEK10 har. TEK10 sin 



definisjon av begrepet henviser til norsk standard «NS 3457-3:2013 Klassifikasjon av byggverk – Del 3: 
Bygningstyper» for definisjonen. Denne standarden er fortsatt gyldig. 
 
«2. Kommunens bruk av begrepet «halvetasje». 
- Er der forskrifter og eller lover som angir bestemmelser for plassering av undergurt med 
tanke på høyde mellom hanebjelke og undergurt fra målene 189,5 cm og mindre hvor 
hanebjelkens bredde er 60 cm? Viktig for oss da dette må videreformidles til 
takstolprodusent for statikkberegning.» 
Det er usikkert hva klager henviser til på dette punktet. Med bruken av begrepet «halvetasje» i vedtak 
som klagen dreier seg om sikter saksbehandler til at det i innsendte tegninger og skisser vises at det 
omsøkte tilbygget også som nevnt omfatter et påbygg av naustene med en egen inngangsdør til en ny 
etasje fra terreng i bakkant av naustene. 
 
«3. Reguleringsplanbestemmelser for Skysselvika næringsområde vedtatt 28.05.1999; 
§ 2 pkt. 2.2 Områder for naustbebyggelse 
«I områdene N2 og N3 tillates naustbebyggelse. Byggene tillates ikke innredet for noen 
form for beboelse. Bebyggelsen skal oppføres som frittstående bygg med største 
grunnflate på 35 m2. Minimum avstand mellom de frittstående bygg skal være 1,2 meter. 
Gesimshøyden skal ikke overstige 3 m. Byggene skal ha saltak med røsting mot sjøen.» 
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL SJØ OG LAND 2018-2030 
[…] 
«I områder markert som N tillates konsentrert naustutbygging etter godkjent 
reguleringsplan. Bygningen skal ikke ha vindu og skal ikke innredes med rom for varig 
opphold/overnatting. Naust skal ha takvinkel mellom 30‐35 grader, være tilpasset 
terrenget og males i tradisjonelle naustfarger. Avkjørsels‐ og parkeringsforhold skal 
avklares i reguleringsplan. 
[…] 
For naust ved saltvann der annet ikke er gitt gjelder følgende: 
‐ Maks tillatt møne: 4,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng 
‐ Maks tillatt BYA = 40 m² 
‐ Maks bredde: 5 m regnet fra utvendig kledning» 
[…] 
Det foreligger områderegulering for dette aktuelle området og det er bygget to naust 
nærmest Finneidstraumen (gr. 83 br.nr. 128 og br.nr. 129) med takvinkel på 45 grader 
etter reguleringsplanen ble vedtatt i 1999. Med videre; BYA 35 m2, raftehøyde på 3 
meter, mønehøyde på 5,45 meter og 45 graders takvinkel eller brattere om man 
benytter Fauske Kommunes beregningsmåte. For øvrig gjør jeg Fylkesmannen 
oppmerksom på byggesaksbehandling av naust på 83/116 den 10.09.2019 viser til at det 
«ville bli likt de 2 nyeste som er bygd mot Finneidstraumen» 
 
Innsendt dokumentasjon viser at gesimshøyden på tiltaket er under 3 meter og i tråd med 
reguleringsplanens bestemmelser. 
Saksbehandler har her henvist til feil bestemmelse for begrunnelse om tiltakets mønehøyde i det 
påklagde vedtaket. 
Da reguleringsplanen ikke har bestemmelser for mønehøyde er det kommuneplanens bestemmelse i § 
2.1.3 tredje ledd første punkt som skulle vært anvendt i vedtaket. I denne paragrafen er mønehøyde for 
naust ved saltvann begrenset til 4,5 meter. Det omsøkte naustets høyde på 4,83 meter strider derfor 
med kommuneplanens bestemmelser. 
 
Naustene klager henviser til som bygd etter 1999 ble alle søkt bygget før nåværende kommuneplan 
trådte i kraft i 2018. 



 
Saksbehandler forutsetter at bygg skal behandles etter de regler som gjelder ved søknadens tidspunkt 
og ser ikke at disse sakene er relevante for vedtaket klagebehandlingen gjelder. Vedtaket er fattet ut fra 
gjeldende kommuneplan for perioden og dagens plan- og bygningslovgivining. 
 
«5. Jeg gjør Fylkesmannen oppmerksom på at takvinkel er 45 grader og ikke 48 grader som 
Fauske Kommune har regnet seg frem til. Dersom ikke takvinkel ikke er innskrevet på 
tegninger er dette en mangel og det skulle vært med i mangeloversikt fra Fauske Kommune, 
slik at denne feilen kunne vært rettet opp. Eller er Fylkesmannen av en annen oppfatning? 
Jeg ber Fylkesmannen så snart det lar seg gjøre gjennomgå og korrigere eventuelle avvik som 
foreligger i Fauske Kommunes saksbehandling og lovanvendelser. Og at vi får satt i stand og utført 
tiltaket i tråd med gjeldende reguleringsplan for området og som viderefører de vedtak Fauske 
Kommune har hatt for naustene i området. 
 
Da Fauske Kommune har holdt tilbake snittegning av tiltaket på gnr. 83 br.nr 116 og åpenbart ikke 
ønsker å gi meg rett til innsyn på byggesaksbehandling av de to naustene nærmest Finneidstraumen. 
Forbeholder jeg meg retten til å kunne ettersende ytterligere punkter og dokumenter til 
klagebehandling hos Fylkesmannen.» 
 
Den 20.08.2020 sendte tiltakshaver Gøran Håkonsen en innsynsbegjæring om flere byggesaker, samt en 
henvendelse om videokonferanse om saken vedtaket gjelder. Grunnet flere forhold og høyt sakstrykk 
rakk beklageligvis ikke kommunen å behandle eller besvare henvendelsen til vedkommende før klage 
ble oversendt den 02.09.2020 fra Gøran Håkonsen til kommunen og fylkesmannen i Nordland. 
 
I brev av 11.09.2020 svarte kommunen Håkonsen på hans innsynsbegjæring, samt hans henvendelse om 
videokonferanse og veiledning om saken. 
Da saken var påklaget svarte kommunen at en ikke så noen hensikt i å avholde en konferanse om saken 
før klagen var behandlet. 
 
Henvisning til at kommunen har holdt tilbake snittegning av tiltak på gårdsnummer 83 bruksnummer 
116 kjenner ikke kommunen seg igjen i. Se redegjørese i brev om dette punktet av 02.10.2020 (ref. 
20/14597). 
 
 
3. Saksbehandlers vurdering: 
Det er saksbehandlers vurdering at kommunen på de fleste punkter har fattet et gyldig vedtak ut fra 
gjeldende plan- og bygningslovgivning, regulerings- og kommuneplaner samt saksbehandlingspraksis i 
Fauske kommune. 
 
Hovedbegrunnelsen for vedtaket om avslag, at et påbygg av eksisterende byggverk omfattes av kravet 
om ansvarsrett i plan- og bygningslovgivningen, står fortsatt. Det samme gjør de øvrige begrunnelsene i 
vedtaket. 
 
Saksbehandler mener klager må gis delvis medhold på et punkt, at kommunens saksbehandler har 
henvist til feil bestemmelse for tiltakets brudd på begrensning av mønehøyde. Dette anbefales rettet 
opp i. 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Tildeling av løyver for leiekjøring med snøskuter 2020 - 2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Følgende løyver for leiekjøring med snøskuter tildeles fram til og med 14. mai 2023: 
 
Sulitjelma: 
Sulitjelma Turistsenter AS 7 løyver 
Sulitjelma Fjellandsby  AS 1 løyve 
 
Klungset: 
Erland Lundli 1 løyve 
 
Valnesfjord vest: 
Ledig inntil videre. 
 
Felles for løyvene: 

Løyvene gis med grunnlag i lov om motorisert ferdsel i utmark med forskrift og bestemmelser for 
løyveinnehavere vedtatt i PLUT-sak 76/05. 

 
Det er utformet et rapporteringsskjema som hver av løyveinnehaverne skal fylle ut og 
returnere til kommunen ved sesongens slutt, senest 20. mai. Begrunnelsen for dette er å 

synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir.  
 

Søknaden fra de øvrige, Norsk Tunnelrøykdykking AS og Andersen/Johansen, avslås da disse er nye 
søkere, og Fauske kommune velger å følge tilrådningen som gis i Rundskriv T-1/96 “Personer som 
har hatt slik tillatelse tidligere, og benyttet denne lovlig, bør normalt prioriteres fremfor nye 
søkere. Det er ønskelig med en viss kontinuitet i det næringsgrunnlag leiekjøring kan gi.” 

 
 
 
Vedlegg: 
12.10.2020 Sulitjelma Fjellandsby AS - Søknad om løyve for leiekjøring med  snøskuter - 

Sulitjelma 
1455284 

08.10.2020 Sulitjelma Turistsenter AS - Søknad om løyve for leiekjøring med  snøskuter 
- Sulitjelma 

1455099 

08.10.2020 HMS egenerklæring, offentlige anbud 1455101 

01.10.2020 Norsk tunnelrøykdykking AS - Søknad om løyve for leiekjøring med 
snøskuter 

1454318 

25.09.2020 Erland Lundli  - Søknad om løyve for leiekjøring med snøskuter - Ytter 
Klungset 

1453793 

01.10.2020 Frode Andersen og Tove Irene Johansen - Søknad om løyve for leiekjøring 
med snøskuter 

1454325 

06.11.2020 Annonse leiekjøring 1456580 



06.11.2020 bestemmelser løyveinnehavere 1456581 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 9/97 generelle retningslinjer for leiekjøring med snøskuter. 
I den forbindelse er det lyst ut 10 ledige løyver i Fauske kommune. Det er 8 i Sulitjelma, 1 i 
Klungsetmarka og 1 i Valnesfjord vest. Løyvene er lyst ut for en 3-årsperiode, dvs. fram til og med 14.mai 
2023. 
 
Intensjonen/rettledningen som er gitt i rundskriv T-1/96 fra Miljøverndepartementet (MD) skal danne 
grunnlag for leiekjøringa. 
 
Leiekjøring skal bl a benyttes til: 
· Transport mellom bilvei og hytte 
· Tilsyn med privat hytte etter oppdrag fra eieren 
· Transport for massemedia på reportasjeoppdrag 
· Transport av funksjonshemmede 
· Transport av ved 
 
Saksopplysninger: 
Ved søknadsfristens utløp – 9. oktober 2020 - var det kommet inn 5 skriftlige søknader, 4 gjelder 
Sulitjelma og 1 gjelder Klungset. 
 
Sulitjelma: 
Sulitjelma Turistsenter AS søker på alle 8 løyvene. 
Sulitjelma Fjellandsby AS søker på 1 løyve.  
Norsk Tunnelrøykdykking AS søker på 2 løyver.  
Frode Andersen/Tove Irene Johansen søker på 2 løyver. 
 
Erland Lundli søker løyvet på Klungset. 
 
Det er ingen søkere til løyvet i Valnesfjord vest. 
 
I forrige periode var løyvene fordelt slik: 
 
Sulitjelma: 
Sulitjelma Turistsenter AS 8 løyver 
Klungset: 
Erland Lundli 1 løyve 
Valnesfjord vest: 
Nordland Personbefordring AS 1 løyve 
 
Alle har fulgt retningslinjene for leiekjøring som er vedtatt av Plan- og 
utviklingsutvalget under sak 76/05 den 13.10.2005,  bortsett fra at Nordland Personbefordring AS ikke 
har rapportert. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rapportene for leiekjøring har de siste årene vist at leiekjøringsmengden har gått ned. Hva grunnen er til 
dette er vanskelig å si.  
 
Leiekjøringen er og har vært en «attåtnæring» til det lokale næringslivet på steder med leiekjøring og 
dette prinsippet vil ikke Rådmannen fravike. 
 



I Rundskriv T-1/96 heter det: “Personer som har hatt slik tillatelse tidligere, og benyttet denne lovlig, bør 
normalt prioriteres fremfor nye søkere. Det er ønskelig med en viss kontinuitet i det næringsgrunnlag 
leiekjøring kan gi.” 
 
Ved forrige tildeling var det kun Sulitjelma Turistsenter som hadde søkt og de ble da tildelt alle 8 
løyvene.   
 
Nå er det imildertid 2 andre bedrifter i Sulitjelma og privatpersoner som har søkt på løyvene. 
Sulitjelma Turistsenter AS har i mange sesonger hatt flere leiekjøringsløyver. Sulitjelma Fjellandsby AS 
har tidligere hatt 1 løyve fram tom 2017. 
 
Nye søkere er Norsk Tunnelrøykdykking AS og Frode Andersen/Tone Johansen. Sistnevnte er 
privatpersoner som har andre jobber.  
 
Rådmannen foreslår at næringslivsutøverne som tidligere har hatt løyver, blir tildelt disse også for 
perioden 2020 – 2023.  
 
På Klungset har Erland Lundli hatt løyvet i mange år og har fulgt regelverket. Rådmannen innstiller på at 
han tildeles løyvet på Klungset. 
 
Det er ingen søkere til løyvet i Valnesfjord vest og det foreslås at løyvet blir stående ledig inntil videre. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere (løyver) som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår  
som er satt vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til løyvekjøring i disse områdene å være i strid med 
formålet. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 



kommunedirektør 
 



Fra: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no> 
Sendt: torsdag 8. oktober 2020 18.18 
Til: Postmottak 
Emne: VS: Løyve leiekjøring. 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

Fra: Endre Grønnslett 
Sendt: onsdag 7. oktober 2020 kl. 16.57 
Til: Lise Gunn Hansen 
Emne: Løyve leiekjøring. 
 
Sulitjelma Fjellandsby AS, orgnr:994744127 ønsker gjerne 1 løyve for leiekjøring i sulisfjellet. 
Mvh 
Endre Grønnslett 
Daglig leder 
Sulitjelma Fjellandsby As 
Tlf:94388181 
 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kQYca-00078z-47&i=57e1b682&c=ZD9ocd0Iqa5-Prxw1H4kYnV9DW-IIKM01lLYSywYg0DxDMKAJ_Mrl7YduPcfpOdQBMy9Io4spdFFnOPr7Gi-H5XTS_JLk0m_VLny-4oCWT55wzcqv4sh-MxGYp43UWNLZ2NlYvv_XCnyJbrfQtLN136VNKc4BMbDOzpYWKxYEJeEu52CbDZI39WXXKeUbl4z1NcE-wjjBtG4lHTMG22ctKVrLC6PVi6srBh807iwqHoV9aFcr7L1U_eDT5y6xbbU
mailto:endre@sulitjelma-fjellandsby.no
mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no


 

 

Søknad om løyvekjøring i Sulitjelma 

 
Sulitjelma Turistsenter AS har i en årrekke hatt løyver for leiekjøring i Sulitjelma. Siden 2017, 

har vi hatt alle 8 løyver. Vi har også alle løyver i Saltdals del av Sulitjelma.  

Vi ser at det er lettere for kundene å forholde seg til en aktør, og samtidig unngår man at det 

blir «priskrig» på tjenesten. Det er ikke noe å legge skjul på, at covid-19 har satt spor også i 

leiekjøringa. Vi har investert i topp utstyr for å holde HMS på høyeste nivå for oss og 

kundene. Vi ser også at antallet turer blir mindre ettersom at flere skaffer seg snøskuter. Når 

2,5 km regelen også nå er borte, vil vi kanskje se en enda større nedgang i leiekjøring. Vi har i 

løpet av de siste år, bygget opp et system der vi ser at det ikke har vært behov for flere 

skutere ute samtidig, annet enn på større oppdrag.  

Leiekjøringa er for oss en ekstra inntektskilde, og mulighet til å bygge opp tjenestene våre 

rundt hytteeiere i Sulisfjellet. Med flere aktører, vil vår mulighet til å bygge opp denne delen 

av driften forringes. Vi tillater oss derfor å søke på alle 8 løyver fra kommende sesong. 

Siste sesong ble det investert i ny snøskuter og kjelke for å opprettholde sikkerheten ved 

transport i fjellet. Skuteren er utstyrt med nødhjelpsutstyr, GPS og vinsj.  Våre sjåfører er 

kjent i fjellet, og vi tar HMS og sikkerhet på høyeste alvor. Ved større oppdrag og nødberging 

er vi alltid to skutere ute. Dette for å kunne ivareta vår egen sikkerhet i tillegg til kundens. 

Alle våre oppdrag blir loggført, og regnskapsført. 

 

Mvh 

Bjørn Thomas Hansen. Sulitjelma Turistsenter AS 



 

 

 

 

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet  

Sulitjelma Turistsenter AS 

Dajaveien 1 

8230 Sulitjelma 

HMS ansvarlig: Bjørn Thomas Hansen. Tlf. 90 89 55 98 

  

Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i 

helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om 

systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) 

fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 

om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 

Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og 

arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. 

Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og 

verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.  

Ved innleid arbeidskraft, gjennomgås alle regler med den innleide før arbeidet trer i 

kraft. Herunder også ved frivillig arbeid og dugnad. 

 

 

 

 

Bjørn Thomas Hansen 

Daglig leder  

 

 



I fFauske Kommune
*g! PLAN OG  UTVIKLYNG

\ ,? Postboks 93, 8201 Fauske

pmtmuuukfa ilmskckmmnununn

SØKNAD OM  DISPENSASJON  FOR BRUK AV  MOTORKJØRETØY  ] UTMARK

Navn  og adresse

Norsk tunnelrøykdykking as,  Monspetterven, 8230 Sulitjelma

Or"- xn &- q  Ib (2% k u 3
Tlf. E-post

1933483 ntrd.as@sbnett.no

Tidsrom  for  dispensasjon

[[]-le]  sesong Særskilt  tidsrom  (dato  stam’slutt) Flerårig (maks 5 50E]

Formål Jfr.  forskriftene  Evt.  merknader

v  Løyvckjøring § Sa Oppgi  område

Funksjonshemmede § Sb Krav ti] legeerklæring. Se  *  på neste  side.

Bagasje og utstyr til egen  hylle §  5c Gjelder egen  hytte  +  nær familie

Utmarksnæring for  fastboende § 5d Utleiehyfler og lignende

Transport av ved §  Sc Hogstlillatclsc av grunneier

Særskilt behov (unntaksparagrafen) å  6 Spcs. Oppdrag og bamarkskjøring

Beskriv formålet  for  bruk  i henhold  til  anførte
5.3 for max 2  kjøretøy

Navn  på  hytteeier, gnrfbnr  evt. fm-

Beskrivelse  av trasé. Legg ved  kart.

Stedfdato qiaq/erskrift r, m
Sulitjelma 01 .10.2020 H'e gerilsért

I
J



Erland Lundli

Ytter klungset 8

8214 Fauske 22.09.20

Fauske Kommune

Plan/ utvikling

v/ Lise Gunn Hansen

Løyve  for  leiekjøring med  snøskuter

Søker herved om løyve for leiekjøring med snøskuter fra Ytter klungset.

All transport foregår fra min adresse på Ytter klungset  -  Helskar, langs traktorvei opp til

hytter på Helskar.

Med hilsen

Erland Lundli
/  l , \ ,  x

‘7. .;c ‘w’\ J. NL» Xfx KA,



Fauske Kommune

e  PLAN OG UTVIKLIN G

Postboks  93, 8201 Fauske

posunun31;a.fimskukmnmunu,no

SØKNAD OM  DISPENSASJON  FOR BRUK AV  MOTORKJØRETØ”!  ]  UTMARK

Navn  og adresse

Frode Andersen
ove  Irene Johansenn
esterveien  6.  8200 Fauske

Tlf. E-post

91640271 190150701 rode.andersen@gj.no

Tidsrom  for  dispensasjon

.Hcf sesong Særskilt tidsrom  (dato start.!"slutU Flcråri; [maks 5  år)-

 

 

Furmål Jfr. forskriftene Evt. merknader

«  Løyvckjøring -§ Sa .  Oppgi område  IIIII

Funksjonshemmede §  Sb I  Krav tiI legeerklaai'ijzi ST”? på neste side.

Bagasje og utstyr til egen hytte §  5c ;  Gjelder egen  hytte  T:" !ær familie i
Utmarksnæring fortästbocnde &  5d Utkeiehyttcr 0g1ig:!-:—!l-;lc

Transport av ved :  &  SE Hogsttillatclsc av .ai-1.1! :.neicr m

Særskilt behov (Lmntaksparagrafen) '  § 6 Spes. Oppdrag og 55; ”'Enarkslginring

Beskriv formålet  for  bruk  i henhold  til  anførte  §
Vi  søker herved  på  2  av de  8 løyvende  for  leiekjøring med  snøscooter  !  sulitjelma  ?Zfårsesong 2020r'21.

i  har  begge førerkort S (  snøscooter  )

Se  vedlegg.

Navn  på hytteeier, gnrf'bnr  evt.  fnr

Beskrivelse  av  trasé.  Legg ved  kart.
Fauske Kommune Sulitjelmaomrédet.

Stedfdato Underskrift

3Df9—2020 “TIES“: gr c.: ('3 't"



FORSKRIFTENES  §  5

Ettcr skriftlig Søknad kan kommuncstyl'ct gi tillatelse lil bruk av snø$cGotaafmotorlgiørctøy fol

§Sa

ååh

JJ>

U]
r.

§5d

§5c

fastboende  som i cwewsmcssig øyemed vil  påta  seg

+ h'ansport  111ellom bilvei og hytte
+ tilsyn med privat hylte etter eierens oppdrag

+ transpon av ved

+ Hampton errer dispensasjon imedhold til  forskriftenes å  6

funksjonshemmede

cicr av hytte for  transport  av bagasje og utstyr mellom bilvci og hytte. som  i  g; ;; :1-

 

minst 2.5 km fra brøytet bilveg. når det i  området  ikke er mulighet for leiekj
bokstav  a

kj Bring i  utmal'ksnæring for  fastboende

transport  av ved  utover  dei som følger av dcnncforskrifts 53 g

Kommuncsm‘ets  myndighet  cttcr denne  pamgrai‘bn kan delegeres til ct folkevalgt  organ  cllcr kl r'l  .  unal  tjcncstcmann.

FORSKRIFTENES  §  6

I  umtakstil’rbllen kan kmnmuneslyrel  -  cllcr et  annet  folkevalgt organ som kommunestyl'et
bestemmer  -  utter skriftlig søknad” g" tillatelse: til kjøring utover  §§2, 3.4 og 5  dersom  søkeren

påviser et særlig behov  som ikke knytter seg til nu'kiøn'ng, og som ikke kan dekkes på annen
måle.

Før eventuell tillatelse gis. skal transponbehovet vurderes mot mulige skader og ulompcri lbrhc: L.
til ct mål om  å  redusere motorfcrdselen til ct minimum.

*  NB! Legeerklæring m—å inneholde:

— Har søker en  kronisk sykdom

-  Er  sykdom  relatert til alder

-  Si noe om søkerens evne til  å  gå på ski

Søknaden  sendes  til:

Fauske  kommune, Postboks 93. 8201  Fauske

post11101taqrfh uskukommunmw

Søknader  som  ikke  er fullstendig utfylt vil bli  returnert.



Vedlegg angående søknadene.

Frode Andersen og Tove Irene Johansen søker på 2 lovver med begrunnelse på ei: it-mrådet trenger

flere aktører innen leiekjøring.

- Vi søker 2 løyver på grunn av sikkerheten og for og kunne ta større oppd "El t;  i  tillegg til

sikkerheten for å bevege seg ut  i  terrenget.

Referanse:

-  Har drevet med leietranport tidligere da Fago Vaktmestertjenester var  i  ::I "  :Lder hadde vi

leiekjøring i  en  3  årsperiode. Har også vært innleid av tidligere Sulitjelma .:fistsenter flere

ganger opp gjennom årene da de drev på. Her kan John-Gunnar Olsen kr ril & ktes om dere

Ønsker noe referanse.

Vi har  i  tillegg vært mye i Sverige og bistått med transport av utstyr til tu-isa; .  "nytta  i

Staloluokta (Padjelanta Nasjonalpark)

Utstyr  :

—  Vi har  4  tilgjengelige Snøscootere som kan brukes. Vi har en Gofort tømrt: ;: ”doning som vi har

flak og karmer til samt en Gofort kjelke 1500med karmer. Vi stiller også .1: :: ;: med ekstra

hjelmer ved behov.

Kompetanse:

- Vi har tatt Gps kurs som Sulitjelma snøscooterklubb arrangerte høsten ZU”. " med kursleder

Jim Tovås Kristensen fra Statskog.

Av utstyr til dette har vi 1 stk Garmin 276cx og en Garmin  60cx.  Vi har bezgigg 3: kjennskap til

førstehjelp da dette avholdes regelmessig på våre arbeidsolasser.

Har også flere år bak meg i  Sulitjelma Røde kors.

VI har også  i  regi for Sulitjelma Snoscooterklubb hatt/har ansvaret for sta du :.;en av Tu ristløpa

de fire siste årene og har det fortsatt frem til 2023.

Totalt har jeg 33 års erfaring ]  Sulitjelmafjellene og i  Sverige både vinter (g rommer så er

godt kjent i området.

Annonsering:

—  Det vil bli annonsert etter de krav som er satt av kommunen der telefon og: az—post kommer

frem.

Det vil også bli søkt om leiekjoring I Saltdal kommune for å dekke opp

Sulitjelmaområdet  i  den delen av kommunen.



LEIEKJØRING
Motorferdsel i utmark  i  Fauske
kommune
I  forbindelse med vedtatte rammebetingelser for leiekjøring
med snøskuter i Fauske kommune er det ledig 10
leiekjøringsløyver— 8 løyver i Sulitjelmai Ive på Klungset og

1 løyve i Valnesfjord vest fra og med sesongen 2020/21.

Løyvene gis for en tidsramme på 3 år under forutsetning av at

gjeldende regelverk for leiekjøring med snøskuter ikke endres i
løpet av perioden.

Opplysninger om betingelser i tilknytning til løyvene fås ved
henvendelse til Lise Gunn Hansen, tlf. 75 60 A0 60 eller e-post
iise.gunn.hansen@fauske.kommune_no.

Søknadsfrist: 9. oktober 2020.



 

FAUSKE KOMMUNE 

Plan/utvikling 

BESTEMMELSER/KRITERIER 
 

FOR LØYVEINNEHAVERE FOR LEIEKJØRING MED SNØSKUTER 
 
1. Løyveinnehavere plikter å sette seg nøye inn i og etterkomme de bestemmelser som nasjonal 

lov og forskrift vedrørende motorferdsel i utmark angir for leiekjøring. 

 

Intensjonene/rettledningen som er  gitt i rundskriv T-1/96 fra Miljøverndepartementet skal 

danne grunnlag for leiekjøringa. 

 

Eventuelle endringer i nevnte bestemmelser skal straks angis av kommunen og 

løyveinnehaveren plikter så snart vedkommende er orientert å følge disse. 

 

2. Den som gis løyve for leiekjøring plikter å annonsere sitt tilbud 2 ganger i året, ved 

sesongstart (november) og i januar måned.   

 

3. Kommunen og grunneier(e) bestemmer grensene for leiekjøringsområdene. 

 

4. Løyve for leiekjøring gis med en maksimal tidsramme på 3 år. 

 

5. Områder som kommunen har definert som leiekjøringsområde skal lyses ledig i våre 2 

lokalaviser når eksisterende løyver utgår. 

 

6. Gitt løyve kan inndras med øyeblikkelig virkning hvis dette misligholdes. 

 

7. Løyveinnehaveren plikter å være tilgjengelig over mobiltelefon eller på annen måte for 

publikum. Dette må det informeres om i hht pkt 2. 

 

Alle løyvene må være operativ i forbindelse med helger, høytidsdager og vinterferie m.v. 

 

8. Løyveinnehaveren plikter å ha forsikring som dekker eventuelle uhell/skader på passasjer og 

gods i forbindelse med oppdrag/kjøring.  

Løyveinnehaveren må forholde seg til gjeldende regler angående moms, skatt m.v. 

 

9. All kjøring skal dokumenteres på utarbeidede skjema ”Rapportering for ervervskjøring med 

snøskuter i Fauske kommune” som i utfylt stand skal returneres Fauske kommune innen 20. 

mai  hvert år. 
 

10. Sammen med ovennevnte skjema skal dokumentasjon for annonsering, jfr. pkt. 2, oversendes 

Fauske kommune innen 20. mai hvert år. 

 

11. Dispensasjon for kjøring med snøskuter i Saltdal kommune, samt dispensasjon fra 

vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark må innhentes av løyveinnehaver. 

 

12. Fauske kommune ber om skriftlig bekreftelse på at løyveinnehaver aksepterer de nye 

rapporteringsrutinene.  

 

Vedtatt i Plan- og utviklingsutvalget under sak 76/05 den 13.10.2005. 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/14993     
 Arkiv sakID.: 20/2012 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
126/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 

 
 
Sulitjelma Jeger- og Fiskeforening - Søknad om dispensasjon til frakting av utstyr 
til foreniingshytter. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
            

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges følgende dispensasjon i tidsrommet 01.12 2020 – 11. 05 2025: 
 

1. 
Sulitjelma Jeger- og Fiskeforening, Sulitjelma, innvilges dispensasjon til transport av ved, 
utstyr og tilsyn til hytte ved Villumvatnet, gnr 119/1/546. Transporten skal skje fra Avilon, 
jfr. vedlagte kartutsnitt. 

Det kan benyttes inntil 2 stk snøskutere samtidig. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer.  Det skal føres kjørebok. 
Dispensasjonen kan benyttes av hyttevertene Cato Lund og Mats Jensen. Andre som eventuelt 
skal benytte dispensasjonen skal ha med fullmakt til ferdsel fra hyttevertene.  
 
2. 
Sulitjelma Jeger- og Fiskeforening, Sulitjelma, innvilges dispensasjon til transport av ved, 
materialer og utstyr til ved naust ved Sølvbekk, hytte ved Lille Dorrovatn, hytte ved Fuglvatn og 
naust ved Balvatn, samt båter til Rosna.  Dispensasjonen gjelder fra Kjelvasskrysset eller 
Skihytta til kommunegrensen mot Saltdal, enten på Balvassveien eller over Risevannshøgda, jfr. 
vedlagte kartutsnitt. 
  
Dispensasjonen kan benyttes av hyttevertene. Andre som eventuelt skal benytte 
dispensasjonen skal ha med fullmakt til ferdsel fra hyttevertene.  
 
Vilkår for ferdsel er i hht enhver tid gjeldende dispensasjon gitt av Saltdal kommune. 
 

  
 

 
Vedlegg: 
21.09.2020 Sulitjelma Jeger og Fiskeforening - Søknad om dispensasjon for bruk av 

motorkjøretøy i utmark - Villumsvann 
1453223 

21.09.2020 Kart 1453224 

21.09.2020 Sulitjelma Jeger og Fiskeforening - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Stor Rosna 

1453221 

21.09.2020 Kart 1453222 

21.09.2020 Sulitjelma Jeger og Fiskeforening - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Sølvbekk 

1453219 

21.09.2020 Kart 1453220 

21.09.2020 Sulitjelma Jeger og Fiskeforening - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Balvann 

1453217 



21.09.2020 Kart 1453218 

21.09.2020 Sulitjelma Jeger og Fiskeforening - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Fuglvann 

1453215 

21.09.2020 Kart 1453216 

21.09.2020 Sulitjelma Jeger og Fiskeforening - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Dorro 

1453213 

21.09.2020 Kart 1453214 

06.11.2020 Snøskutertraseer til Saltdal kommune (siste) 1457550 

06.11.2020 Brev fra Miljødirektoratet 1455248 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt 6 søknader om dispensasjon for kjøring til foreningshytter fra Sulitjelma 
Jeger- og Fiskeforening.  5 av søknadene gjelder transport til Saltdal kommune. 
 
Saksopplysninger: 
Tidligere har det blitt fraktet bagasje og utstyr med snøskuter til foreningshyttene etter § 3 c) i nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Miljødirektoratet har i brev av 2. mai 2017 konkludert med at hytter som er betjente har en 
direktehjemmel for transport av varer, gods og personale til betjente foreningshytter, jfr. § 3 c) i forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer. Miljødirektoratet fortsetter: 
  
«Når det gjelder selvbetjente og ubetjente hytter må det søkes kommunen etter § 6 i 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Det kan søkes om 
flerårige tillatelser. En søknadsplikt gir kommunene større mulighet til å regulere ferdselen 
ved å sette vilkår om antall turer til det som er nødvendig, trase for kjøring og tidsrom for 
kjøring. Det må framgå av tillatelsen hvem som har tillatelse til å utføre transportoppdrag, 
og i utgangspunktet bør dette være knyttet til den som har driftsansvar for den enkelte 
hytte.» 
 
Ut fra dette må transport til alle foreningshyttene, både til jeger- og fisk-hytter og til DNT-hytter som 
ikke er betjente,  behandles etter § 6 i forskriften, unntaksparagrafen som må politisk behandles.  
 
Sulitjelma Jeger- og Fiskeforening har til sammen 6 hytter/naust i Sulitjelma-fjellet.  5 av disse ligger i 
Saltdal kommune, slik at ferdsel til disse kun behøver dispensasjon til Saltdal kommunes grense. For den 
hytta som ligger v/Sølvbekk er det søkt om ferdsel fra Saaki. 
For de andre søkes det dispensasjon til ferdsel på Balvassveien, eventuelt over Saaki, og over Kjelvatnet 
og opp Risevannshøgda. 
 
Den eneste av hyttene som ligger i Fauske kommune er ved Villumsvatn. Her skal det transporteres fra 
Avilon, opp Furuhaugen og videre til Villumsvatn. 
 
Det er søkt om ferdsel for hyttevertene til tilsyn og frakting av bagasje og utstyr til hyttene.  Det søkes 
også om bruk av flere snøskutere samtidig på grunn av frakting av båter og annet større utstyr. 
 
Fra Saltdal kommune har vi fått opplyst at Sulitjelma Jeger- og Fiskeforening har dispensasjon til frakting 
av bagasje og utstyr til hyttene/naustene ved Lille Dorrovatn, ved Fuglevatn, ved Balvatnet og 
henting/bringing/tilsyn av båter ved Rosna.  Disse tillatelsene gjelder tom 2. helg i mai 2022 og gjelder 
bruk av en stk snøskuter. De har ingen dispensasjon som gjelder ferdsel til Sølvbekk. 
Kryssing av kommunegrensen skal skje på Balvassveien v/Saakibrua. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen ser behovet for bruk av flere snøskutere samtidig da det er snakk om frakting av stort/tungt 
utstyr og av sikkerhetshensyn da hyttene ligger høyt til fjells og delvis i vanskelig terreng.  



 
Saker som skal behandles etter § 6 i forskriften, skal være unntakstilfeller hvor søker påviser et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring 
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken.  
 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til transport av bagasje og utstyr i dette området å være 
i strid med formålet, og dispensasjon kan innvilges. 
 
Rådmannen innstiller på at dispensasjon innvilges da frakting av utstyr til foreningshytter ansees som 
unntakstilfeller hvor søker har et særlig behov for transport og som ikke kan løses på annen måte og er 
ikke å betrakte som turkjøring. 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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SØKNAD  OM  DISPENSASJON  FOR  BRUK  AV  MOTORKJØRETØY  I  UTMARK

Navn  og adresse

Sulitjelma Jeger  og Fiskeforening
Rupsiveien 1 8230 Sulitjelma

Tlf. E-post

46860632 matsjj@hotmail.com

Tidsrom  for  dispensasjon

l:lHcl scsong Særskilt tidsrom (dato start/slutt) Flcrårig (maks 5 år)

Formål Jfr. forskriftene  Evt.  merknader

Løyvckjøring § Sa Oppgi område

Funksjonshemmede §  Sb Krav til legeerklæring. Se  *  på neste side.

J  Bagasje og utstyr  til egen hytte §  5c Gjelder egen hytte  +  nær familie

Utmarksnæring for fastboende §  5d Utlciehytter og lignende

Transport  av ved § Se Hogsttillatclse av grunneier

Særskilt bchov (unnmksparagrafen) § 6 Spes. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv  formålet  for  bruk i henhold  til  anførte  §

Transport  av  utstyr, matrialer, ved og tilsyn  til  hytte.  Løyve  skal gjelde personer: Hyttevert: Cato Lund,
Mats  Jensen  Hjelpere:Mats Jensen,Aleksander Løkås.Marius  Kvæl,Stein  Vegar Langaard  og Bjørn
Jensen.  Vi  søker  om  å  kan  kjøre  ved behov  flere snøscooter  på  denne  løyve pga  transport  av  større
utstyr  og ved. Vi  trenger litt flexibilitet  for  å  klare  å  drifte hytten  ved  sykdom  og reisejobb  på  noen  av

Navn på  hytteeier, gnr/bnr  evt. fnr

Sulitjelma Jeger  og Fiskeforening, VILLUMVATNET  1, 8230SULITJELMA, 119/1/546

Beskrivelse  av  trasé. Legg ved  kart.

Start  fra Avilon  i Grønli  videre  i scooterløype  som går opp til  Villumsvann.  Se  kart.

Sted/dato Underskrift

Sulitjelma, 17.09.2020 Mats Jensen, SJFF



FORSKRIFTENES  §  S

Eucr  skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter/motorkjøreløy for

§  Sa fastboende som  i  ervervsmessig øyemed vil  påta  seg
+ transport  mellom bilvei og hytte

+ tilsyn med pn'vat hytte etter eierens oppdrag

+ transport av ved

+ transport ener dispensasjon i medhold til forskriftenes § 6

å  5b fimksjonshennnede

å  5c cicr av hytte for transport av bagasje 0g utstyr mellom bilvei og hytte. som ligger

minst 3.5 km fra brøytet bilveg. når det  i  området ikke er mulighet for leiekjøring etter

bokstav a
§  5d kjøring i utmarksnæring for fastboende

§ Se transport av ved utover det som følger av denne  forskrifis % 3g

Kommunestyrets myndighet etter denne paragrafen kan delegeres til et folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann.

FORSKRIFTENES  §  6

I Lumlakstilfcllcr. kan kommunestyret  -  eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret

bestemmer -etter skn'filig søknad. gi tillatelse til kjøring utover §§2, 3.4 og 5 dersom søkeren

påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøn'ng. og som ikke kan dekkes på annen

måte.

Før eventuell tillatelse gis. skal transportbehovet vurderes mot mulige skader 0g ulemper i forhold

til et mål om  å  redusere motorferdselen til et minimum.

* NB! Legeerklæring ai inneholde:

-Har søker en kronisk sykdom

-Er sykdom relatert til alder

-  Si noe om søkerens evne til å gå på ski

Søknaden sendes til:

Fauske kommune, Postboks 93. 8201 Fauske

postmottak (( lliilskc.kommune.no

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert.
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SØKNAD  OM  DISPENSASJON  FOR  BRUK  AV  MOTORKJØRETØY  I  UTMARK

Navn  og adresse

Sulitjelma Jeger og Fiskeforening
Rupsiveien 1 8230 Sulitjelma

Tlf. E-post

46860632 matsjj@hotmail.com

Tidsrom  for  dispensasjon

l:lHel sesong Særskilt tidsrom  (dato  start/slun) Flcrårig (maks 5  år)

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader

Løyvekjøring §  Sa l  Oppgi  område

Funksjonshemmede §  5b Krav til legeerklæring. Se  *  på neste side.

J  Bagasjc  og utstyr til egen hytte §  5c Gjelder egen hytte  +  nær familie

Utmarksnæring for fastboende §  5d Ullciehyttcr  og lignende

Transport av ved §  Sc Hogsttillatclsc av grunneier

Særskilt behov (unntaksparagrafen) §  6 l  Spcs. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv formålet for bruk  i  henhold til anførte §

Transport av båter, utstyr og tilsyn til Båteri Rosna. Løyve skal gjelde personer: Tilsyn: Mats Jensen
og Aleksander Løkås Hjelpere:Marius kvæl, Stein Vegar Langaard og Bjørn Jensen. Vi søker om å
kan kjøre ved behov flere snøscooter på denne løyve pga transport av større utstyr og båter. Vi
trenger litt flexibilitet for å klare å drifte båteneved sykdom og reisejobb på noen av oss.

Navn på hytteeier, gnr/bnr evt. fnr

Sulitjelma Jeger og Fiskeforening Båter ved Stor Rosna.

Beskrivelse av trasé. Legg ved kart.

Start fra Skihytta, Kjelvannskrysset eller Daja alt etter hvor det er ledig parkering i sesongen og
hvordan utfarten for de som går på ski. Kjøring over kjelvannsisen fram til kommunegrense eller etter
Balvannsveien til kommunegrense. Se kart.

Sted/dato Underskrift

Sulitjelma 17.09.2020 Mats Jensen, SJFF



FORSKRIFTENES  § 5

Ener skrifilig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter/motorkjøretøy for

§  5:] fastboende som i ervervsmcssig øyemed vil påta seg
+ transport mellom bilvei og hytte

+ tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag

+ trunspon av ved

+ rranspon etter dispensasjon  i  medhold til forskriftenes  §  6

å  5b funksjonshemmede

§ 5c eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei 0g hylte. som ligger

minst 2.5 km fra brøytet bilveg. når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter

bokstav  a

å  5d kjøring i utmarksnæring for fastboende

9' Se transpon  av ved utover det som følger av denne  forskrifis  g" 3 g

Kommunestyrets myndighet etter denne paragrafen kan delegeres til et folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann.

FORSKRIFTENES  §  6

I  unnlakstilteller. kan kommuneslyTel  -  eller et annet folkevalgt organ som kommunestyTel

bestemmer  — etter  sknfilig 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 Uansportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold

til et mål om  å  redusere motorferdselen til et minimum.

*  NB! Legeerklæring m—å inneholde:

-  Har søker en kronisk sykdom

— Er sykdom relaten til alder

-  Si noe om søkerens evne til å gå på ski

Søknaden sendes til:

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske

postmolmkw limske.kommune.no

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert.
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l ;Fauske Kommune

a  PLAN OG UTVIKLING
\ /  Postboks  93, 8201 Fauske
”x

\‘ q

\_ puxlnwlmk’u fuuskc.kmnmunc,1m

SØKNAD  OM  DISPENSASJON  FOR  BRUK  AV  MOTORKJØRETØY  I  UTMARK

Navn  og adresse

Sulitjelma Jeger og Fiskeforening
Rupsiveien 1 8230 Sulitjelma

Tlf. E-post

46860632 matsjj@hotmail.com

Tidsrom  for  dispensasjon

DHel sesong Særskilt tidsrom (dato  start/slutt) Flerårig (maks  5  år)

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader

Løyvekjøring §  5a Oppgi  område

Funksjonshemmede §  5b ;  Krav til legeerklæring. Sc  *  på neste side.

J  Bagasje og utstyr til egen hytte §  5c i  Gjelder egen hytte  +  nær familie

Utmarksnæring for fastboende §  5d :  Utleiehyttcr og lignende

Transport av vcd §  Se l  Hogsttillatelsc  av grunneier

Særskilt behov (unntaksparagrafcn) § 6 Spes. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv formålet for bruk i henhold til anførte  §

Transport av utstyr, matrialer, ved og tilsyn til Naust. Løyve skal gjelde personer: Hyttevert: Mats
Jensen og Aleksander Løkås. Hjelpere: Marius Kvæl, Stein Vegar Langaard og Bjørn Jensen. Vi
søker om å kan kjøre ved behov flere snøscooter på denne løyve pga transport av større utstyr og
ved. Vi trenger litt flexibilitet for å klare å drifte hytten ved sykdom og reisejobb på noen av oss.

Navn på hytteeier, gnr/bnr evt. fnr

Sulitjelma Jeger og Fiskeforening naust ved nedre Sølvbekk

Beskrivelse av trasé. Legg ved kart.

Start fra Skihytta, Kjelvannskrysset eller Daja alt etter hvor det er ledig parkering i sesongen og
hvordan utfarten for de som går på ski. Kjøring over kjelvannsisen fram til kommunegrense eller etter
Balvannsveien til kommunegrense. Når vinteren tillater det kjører vi som regel fra  skihytta  til saaki. for
så ta seg opp der. Se kart.

Sted/dato Underskrift

Sulitjelma, 17.09.2020 Mats Jensen, SJFF



FORSKRIFTENES § 5

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter/motorkjøretøy for

§  Sa fastboende som  i  ervervsmessig øyemed vil påta seg
+ transport mellom bilvei 0g hytte

+ tilsyn med privat hyfie etter eierens oppdrag

+ lranspon av ved

+ transport etter dispensasjon i medhold til l'orskn'tienes §  6

§  Sb funksjonsheimnede

§  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

å 5d kjøring i utmarksnæring for fastboende

§  Se transport av ved utover det som følger av denne forskrifis å  3 g

Kommunestyrcts  myndighet etter denne paragrafen kan delegeres til et folkevalgt organ eller kommunal tj enestemann.

FORSKRIFTENES  §  6

I  unntakstilfeller. kan kommuneslyrel  -  eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret

bestemmer-ener skrifilig søknad. gi tillatelse til kjøring utover §§2, 3.4 0g 5  dersom søkeren
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. 0g som ikke kan dekkes på annen

måte.

Før eventuell tillatelse gis, skal Uansportbehovet vurderes mot mulige skader 0g ulemper i forhold

til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.

* NB! Legeerklæring mi  inneholde:

-  Har søker en kronisk sykdom

-Er sykdom relatert til alder
-  Si noe om søkerens evne til  å  gå på ski

Søknaden sendes til:

Fauske kommune, Postboks 93,  8201  Fauske

pomnolmku liuiskc.kommune.no

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert.
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SØKNAD  OM  DISPENSASJON  FOR  BRUK  AV MOTORKJØRETØY  I UTMARK

Navn og adresse

Sulitjelma Jeger og Fiskeforening
Rupsiveien 1 8230Sulitjelma

Tlf. E-post

46860632 matsjj@hotmail.com

Tidsrom  for  dispensasjon

l:lHel  sesong Særskilt  tidsrom (dalo  start/slutt) Flcrårig (maks 5  år)

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader

Løyvckjøring §  Sa Oppgi område

D Funkslonshemmcdc  i & Sb Krav til legeerklæring. Sc  *  på neste side.

J  Bagasje og utstyr til  egen  hytte §  5c ' Gjelder egen hytte  °  nær familie

Utmarksnæring for fastboende §  5d å Utleiehytter  og lignende

Transport av ved §  Sc Hogsttillatclsc  av  grunncicr

Særskilt  behov  (unmaksparagrafcn) å  6 Spes. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv formålet for  bruk  i  henhold til anførte  §

Transport av utstyr, matrialer, ved og tilsyn til Naust. Løyve  skal  gjelde personer: Hyttevert: Morten
Lønner og Mats Jensen Hjelpere: Aleksander Løkås,Marius kvæl. Stein Vegar Langaard og Bjørn
Jensen. Vi søker om å kan kjøre ved behov flere snøscooter på denne løyve pga transport av større
utstyr og ved. Vi trenger litt flexibilitet for å klare å drifte hytten ved sykdom og reisejobb på noen av

Navn på hytteeier, gnr/bnr  evt. fnr

Sulitjelma Jeger og Fiskeforening Naust ved Balvann,  67/1/61

Beskrivelse  av  trasé. Legg ved  kart.

Start fra Skihytta. Kjelvannskrysset eller Daja alt etter hvor det er ledig parkering i sesongen og
hvordan utfarten for de som går på ski. Kjøring over kjelvannsisen  fram  til kommunegrense eller etter
Balvannsveien til kommunegrense. Se  kart.

Sted/dato Underskrift

Sulitjelma 17.09.2020 Mats Jensen, SJFF



FORSKRIFTENES  §  5

Ener skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter/motorkjøretøy for

§  Sa fastboende som i erven'smessig øyemed vil påta seg
+ transport mellom bilvei 0g hytte

+ tilsyn med  pn'vat  hyTte etter eierens oppdrag

+ lrunspon av ved

+ transport etter dispensasjon i medhold til forskrifiencs å  6

å 5b funksjonshemmede

% 50 eier av hylle for  transport  av bagasje 0g utstyr mellom bilvei og hytte. som ligger

minst 2.5 km fru brøytet bilveg. når det i området ikke cr mulighet for leiekjøring etter

bokstav  a

å  5d kjøring i  utmarksnæring for fastboende

g" Se transpon av ved utover det som følger av denne forskrifis  ä  3g

Kommunestyrets myndighet etter denne paragrafen kan delegeres til ct folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann.

FORSKRIFTENES § 6

I  unntakstilfeller. kan  kommuncslyTel  -  eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret
bestemmer -ener skri  filig soknad, gi tillatelse til kjøring utover §§2, 3.4 0g 5  dersom søkeren

påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. 0g som  ikke  kan  dekkes  på annen

måte.
Før eventuell tillatelse gis skal transportbehovct xurderes mot mulige skader og ulemper i forhold
til et mål om  å  redusere motorferdselen til et minimum.

* NB! Legeerklæring .in—å inneholde:

-  Har søker en kronisk sykdom

-  Er sykdom relatert til alder
-  Si noe om søkerens evne til  å  gå på ski

Søknaden sendes til:

Fauske kommune, Postboks 93.  8201  Fauske

postmottak?! (huske.kommune.no

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert.
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; :Fauske  Kommune
*a. '  PLAN  OG  UTVIKLING
\\ Postboks  93, 8201 Fauske
\

\/ posmmuuk/u lhllskc.kummunmm

SØKNAD  OM  DISPENSASJON  FOR  BRUK  AV  MOTORKJØRETØY I UTMARK

Navn  og adresse

Sulitjelma Jeger og Fiskeforening
Rupsiveien 1 8230Sulitjelma

Tlf. E-post

46860632 matsjj@hotmail.com

Tidsrom  for  dispensasjon

DHel sesong Særskilt tidsrom (dato start/slutt) Flcrårig (maks  5  år)

Formål Jfr.  forskriftene Evt. merknader

Løyvekjøring §  Sa Oppgi  område

Funksjonshemmede §  5b Krav  til legeerklæring. Sc  *  på neste side.

J  Bagasje og utstyr  til egen hytte §  50 Gjelder egen hytte  +  nær  familie

Utmarksnæring for fastboende §  5d Utleiehytter  og lignende

Transport  av ved §  Se Hogsttillalelse  av grunneier

Særskilt  behov (unntaksparagrafen) §  6 Spcs. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv formålet for  bruk i  henhold til anførte  §

Transport av utstyr. matrialer, ved og tilsyn til hytte. Løyve  skal  gjelde personer: Hyttevert: Marius
Kvæl og Mats Jensen Hjelpere: Aleksander Løkås,Stein Vegar Langaard og Bjørn Jensen. Vi søker
om å kan kjøre ved behov flere snøscooter på denne løyve pga transport av større utstyr og ved. Vi
trenger litt flexibilitet for å klare å drifte hytten ved sykdom og reisejobb på noen av  oss.

Navn på hytteeier, gnr/bnr  evt. fnr

Sulitjelma Jeger og Fiskeforenings hytte ved Fuglvann, 66/1/41

Beskrivelse av  trasé.  Legg ved  kart.

Start  fra Skihytta, Kjelvannskrysset eller Daja alt etter hvor det er ledig parkering i sesongen og
hvordan utfarten for de som går på ski. Kjøring over kjelvannsisen  fram  til kommunegrense eller etter
Balvannsveien til kommunegrense. Se kart.

Sted/dato Underskrift

Sulitjelma 17.09.2020 Mats Jensen, SJFF



FORSKRIFTENES  §  5

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter/molorkjøretøy for

9'521

§5d

§56

fastboende som  i  ervervsmcssig øyemed vil påta seg

+ transpon  mellom bilvei 0g hytte
+ tilsyn med privat hytte etter eierens  oppdrag
+ transpon  av ved

+ transport  etter  dispensasjon i medhold  til  forskrificnes å  6

funksjonshennncde

cicr av hylte for  transport  av bagasje og utstyr  mellom  bilvei og hytte. som ligger

minst  2.5 km fra brøytet bilvcg. når det  i området  ikke er mulighet for leiekjøring etter

bokstav a

kjadng i  utmarksnatn'ng for fastboende

transport  av ved utover det som følger av  denne forskri  Rs g" 3g

Kommunestyrets myndighet etter denne paragrafen kan delegeres til et folkevalgt  organ  eller kommunal tjenestemann.

FORSKRIFTENES  § 6

I unntakstilteller. kan kommunestcl  - cllcr  et annet folkevalgt  organ  som kommunestyrcl

bestemmer  -  etter skriftlig søknad. gi tillatelse til kjøring utover §§Z. 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.

* NB! Legeerklæring m—å inneholde:

-Har søker en kronisk  sykdom

— Er  sykdom  relatert til alder

-  Si noe om søkerens evne til å gå på ski

Søknaden sendes til:

Fauske kommune, Postboks  93. 8201 Fauske

postmolmk'a lhuskc kommune.no

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert.
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‘ iFauske  Kommune
l
% PLAN OG UTVIKLING

/  Postboks  93, 8201 Fauskc

\\/ puslmolluk'uluuskc. kommunc. nu

SØKNAD  OM  DISPENSASJON  FOR  BRUK  AV  MOTORKJØRETØY  I  UTMARK

Navn  og adresse

Sulitjelma Jeger og Fiskeforening
Rupsiveien 1  8230  Sulitjelma

Tlf. E-post

46860632 matsjj@hotmail.com

Tidsrom  for  dispensasjon

DHel sesong Særskilt tidsrom  (dato  stan/slutt) Flcrårig (maks 5  år)

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader

Løyvekjøring §  5a Oppgi  område

Funksjonshemmede §  Sb Krav til legeerklæring. Se * på  ncstc side.

J  Bagasje og utstyr til egen hytte §  Sc Gjelder egen  hytte  +  nær familie

Utmarksnæring for fastboende §  5d '  Utleiehytlcr og lignende

Transport av vcd §  Sc fHogsttillatclsc av grunneier

Særskilt behov  (unntaksparagrafcn) §  6 l Spes. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv formålet for bruk  i  henhold til anførte  §

Transport av utstyr, matrialer, ved og tilsyn til hytte. Løyve skal gjelde personer: Hyttevert:  Mats
Jensen og Aleksander Løkås. Hjelpere: Marius Kvæl, Stein Vegar Langaard og Bjørn Jensen. Vi
søker om å kan kjøre ved behov flere snøscooter på denne løyve pga transport av større utstyr og
ved. Vi trenger litt flexibilitet for å klare å drifte hytten ved sykdom og reisejobb på noen av oss.

Navn på hytteeier, gnr/bnr evt. fnr

Sulitjelma Jeger og Fiskeforening, Hytte ved Lisj Dorro. 67/1/90

Beskrivelse av trasé. Legg ved kart.

Start fra Skihytta, Kjelvannskrysset eller Daja alt etter hvor det er ledig parkering i sesongen og
hvordan utfanen for de som går på ski. Kjøring over kjelvannsisen fram til kommunegrense eller etter
Balvannsveien til kommunegrense. Se kart.

Sted/dato Underskrift

Sulitjelma, 17.09.2020 Mats  Jensen, SJFF



FORSKRIFTENES  § 5

Ener skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscoolcr/molorkjøretøy for

§  Sa fastboende som i crvervsmessig øyemed vil påta seg

+ transport  mellom  bilvei 0g hytte

+ tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag

+ transport av ved

+ transport ener dispensasjon  i  medhold til forskn'tienes §  6

§ Sb funksjonshemmede

§ 5c eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte. som ligger

minst 25 km fra brøytet bilveg. når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter

bokstav a

å  5d kjøring i utmarksnæring for fastboende

§ Se transport  av ved utover det som følger av denne  forskrifls  ä  3g

Kommunestyrets myndighet etter denne paragrafen kan delegeres til et folkevalgt organ eller kommunal tj cncstcmann.

FORSKRIFTENES § 6

[ unntakstilfeller. kan kommunestywcl  -  eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret

bestemmer -ener skn'lilig søknad. gi tillatelse til kjøring utover §§2, 3.4 og 5 dersom søkeren

påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. 0g som ikke kan dekkes på annen

måte.

Før eventuell tillatelse gis, skal Uansponbehovet vurderes mot mulige skader 0g ulemper  i forhold

til et mål om  å  redusere motorferdselen til et minimum.

*  NB! Legeerklæring m—å inneholde:

-  Har søker en kronisk sykdom

-Er sykdom relatert til alder

-  Si noe om søkerens evne til å gå på ski

Søknaden sendes til:

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske

postmottuk‘u fnuskc.kommune.no

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert.
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Motorferdselloven og adgangen til bruk av motorkjøretøy for 
drift av DNT-hytter

Vi viser til tidligere kontakt om regelverket for motorferdsel i utmark og turistforeningens 

hjemmel for transport til DNT-hytter, samt møte om motorferdsel 24. oktober 2016 hvor 

dette også var tema. DNT ønsker avklaring rundt hvilke bestemmelser DNT kan benytte for 

transportformål til sine hytter.

DNT- hytter og behov for transport

DNT eier og driver omlag 550 hytter som er tilgjengelig for besøkende. Det skilles mellom 

betjente hytter, selvbetjente hytter og ubetjente hytter. De betjente hyttene drives av et 

vertskap, og serverer mat. De selvbetjente og ubetjente hyttene er gjerne mindre hytter, 

samt sikringsbuer, som er utstyrt med senger, dyner, kokemuligheter med kjeler, dekketøy 

og ved. Selvbetjente hytter skiller seg fra de ubetjente ved at de har et matvarelager med 

middagsretter, pålegg, knekkebrød og liknende som kan kjøpes.  

Det er et transportbehov knyttet til drift av alle tre hyttetypene, men i ulikt omfang. De 

betjente hyttene vil ha et stort behov for transport av mat, gods og betjening. De 

selvbetjente og ubetjente hyttene vil også ha et jevnlig behov for transport av ved, gass og 

proviant (for de selvbetjente hyttene), men transportbehovet vil være langt mindre enn 

for de betjente hyttene. 

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 c) åpner for at 

motorkjøretøy på vinterføre kan benyttes i forbindelse med transport som er nødvendig for 

drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til 

brøytet bilveg.

I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82

presiseres bestemmelsen nærmere: "Bestemmelsen gir først og fremst hjemmel for 

transport av varer, gods og personale til slike steder. Det vil imidlertid også i noen grad 

være adgang til transport av gjester til overnattingssteder som ligger langt unna vei, 

dersom transporten er nødvendig for å opprettholde driften av stedet."

Den Norske Turistforening
Youngstorget 1
0181 OSLO Trondheim, 02.05.2017

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2017/4330

Saksbehandler:
Marit Johanne Birkeland
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Rundskrivet understreker at transporten må være nødvendig, og at det beror på en konkret 

vurdering i det enkelte tilfelle. Vurderingskriterier kan være avstand til veg, tyngden av 

det som transporteres, med videre. Det bør også vurderes om det er mulig å foreta en mer 

skånsom transport på en annen måte eller til en annen tid. 

Forskriften § 3c og hytter i regi av DNT

Miljødirektoratet legger til grunn at de betjente hyttene er "turistanlegg" etter 

bestemmelsens ordlyd, og at DNT har adgang til nødvendig transport av varer, gods og 

personale til disse hyttene – uten at det er nødvendig å søke kommunen om tillatelse. De 

betjente hyttene er overnattingssteder, som også har matservering og vertskap på hyttene. 

DNT har i dag i overkant 40 slike hytter, noe som tilsier at omfanget er begrenset. Det vil 

være enkelt for både kommune og kontrollmyndighet å ha oversikt over motorferdselen 

knyttet til disse. 

Ved noen enkelthenvendelser har direktoratet tidligere antatt at de ubetjente og 

selvbetjente hyttene også kan omfattes av begrepet "turistanlegg". Vi har da lagt til grunn 

at dette er overnattingssteder som er tilgjengelig for allmennheten, og at det eksisterer 

kun et begrenset transportbehov knyttet til eventuell transport av ved, gass eller 

tørrvarer. I denne sammenheng har vi forutsatt at det er den driftsansvarlige som står for 

transporten. 

Miljødirektoratet har imidlertid oppfattet at dette blir praktisert ulikt rundt om i 

kommunene, og vi har også mottatt spørsmål om tolkning av bestemmelsen. Ved en 

nærmere vurdering ser vi flere forhold som taler for at selvbetjente og ubetjente hytter 

ikke skal fortolkes inn under begrepet "turistanlegg". 

Forskriften presiserer at det med turistanlegg siktes til "overnattings- og serveringssteder, 
skiheiser m.v.". Ubetjente og selvbetjente hytter er overnattingssteder, men det er 
nærliggende å tenke at begrepet "turistanlegg" i bestemmelsen taler for et anlegg av et 
visst omfang. Forarbeidene sier lite om dette, men rundskrivet presiserer at bestemmelsen 
gir hjemmel for "transport av varer, gods og personale" til slike steder. Dette kan tyde på 
at man her har tenkt på behovet til høyfjellshotell eller liknende betjente overnattings- og 
serveringssteder som har et løpende transportbehov for varer, gods og betjening.

DNT har i overkant av 500 selvbetjente og ubetjente hytter. Vår vurdering er at de 
selvbetjente og ubetjente hyttene til DNT er såpass like, at det er naturlig å betrakte disse 
på samme måte. En generell adgang til å kjøre på direktehjemmelen for selvbetjente og 
ubetjente hytter vil være betydelig i omfang, og vi ser at det også kan skape utfordringer 
for kontrollmyndigheten. 

Vi vurderer at en søknadsplikt knyttet til transport til selvbetjente og ubetjente hytter 
ikke vil være spesielt byrdefullt verken for DNT eller kommunene. Det kan søkes om 
flerårige tillatelser, og kommunene kan sette vilkår om antall turer, traseer og tidspunkt 
for kjøring. Gjennom en søknadsplikt vil både kommune, oppsynsmyndighet og andre ha 
oversikt over traseer og omfang av kjøring.  
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Miljødirektoratet vil påpeke at leiekjørere bør benyttes i kommuner med 
leiekjøringsordning. Fastboende som er tildelt leiekjøringsløyve har adgang til å ta på seg 
transportoppdrag mellom bilveg og hytte. Vi er kjent med at flere bruker leiekjørere for 
transportoppdrag til DNT-hytter, og dette er etter vår vurdering en god måte å få dekket
behovet for transport uten at det er nødvendig å søke kommunen.

Konklusjon

DNT har en direktehjemmel for transport av varer, gods og personale til betjente 

turistforeningshytter, jf. § 3c) i forskrift for bruk av motorkjøretøyer. 

Når det gjelder selvbetjente og ubetjente hytter må det søkes kommunen etter § 6 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Det kan søkes om 

flerårige tillatelser. En søknadsplikt gir kommunene større mulighet til å regulere ferdselen 

ved å sette vilkår om antall turer til det som er nødvendig, trase for kjøring og tidsrom for 

kjøring. Det må framgå av tillatelsen hvem som har tillatelse til å utføre transportoppdrag, 

og i utgangspunktet bør dette være knyttet til den som har driftsansvar for den enkelte

hytte.

For kjøring til DNT-hytter i verneområder er det nødvendig med tillatelse fra 

forvaltningsmyndigheten. DNT må også ha grunneiers tillatelse til motorisert ferdsel i 

forbindelse med transport til de ulike hyttene.  

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Terje Qvam Marit Johanne Birkeland

seksjonsleder seniorrådgiver

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.  
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Sak nr.   Dato 
127/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 

 
 
Gnr 76/191 - Morten Haugen - Søknad om dispensasjon for frakting av materialer 
på barmark- Brattåsvika 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6  
innvilges Morten Johan Haugen, Bodø, dispensasjon for transport av materialer med 
motorkjøretøy 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 1 tur/retur. 
Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
 

Transporten må skje i tidsrommet 18.november til 31. desember 2020. 
 

Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 
 
 

 
Vedlegg: 
24.08.2020 Morten Haugen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 

utmark 
1450584 

24.08.2020 Kart-brattåsvika 1450586 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Morten Haugen, Bodø, om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark i forbindelse med frakting av materialer til 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.  
 
Byggetillatelse er innvilget. Ferdselen det søkes om er kjøring til og fra hytte, gnr 76/191, med 
motorkjøretøy for frakting av materialer på barmark, 1 tur/retur. 
 
Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse kan skje på 



vinterføre med hjemmel direkte i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
3, bokstav d). 
 
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 på barmark.  På 
vinterføre kan transporten skje med hjemmel direkte i forskriften. 
 
Rådmannen vurderer det slik at dispensasjon fra parkeringsplass og fram til hytta kan innvilges med 1 
tur/retur med motorkjøretøy for frakting av materialer til hytta. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



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 av grunneier 

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




 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/16028     
 Arkiv sakID.: 20/1702 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
128/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 

 
 
Byggmakker Gunvald Johansen, Fauske  - Klage på avslag på søknad om 
dispensasjon 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Klagen tas ikke til følge.  Vedtak i sak PLUT 100/20 opprettholdes. 

 
 

 
Vedlegg: 
30.09.2020 Klage på avslag på søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark 1454228 

30.09.2020 Vedtak fra Plan- og utviklingsutvalget 1454230 

08.09.2020 Byggmakker Gunvald Johansen Fauske - Søknad om dispensasjon for bruk 
av motorkjøretøy i utmark - Transport av material til hytter. 

1449672 

06.08.2020 Byggmakker Gunvald Johansen Fauske - Søknad om dispensasjon for bruk 
av motorkjøretøy i utmark 

1449110 

 
Sammendrag: 
Byggmakker Gunvald Johansen, Fauske klager på vedtak i Plan- og utviklingsutvalget (PLUT), sak 
100/20, hvor det ble gitt avslag på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark for å 
transportere byggevarer som de selger til hytter i Sulitjelmafjellet. 
 
Saksopplysninger: 
Vedtak i sak 100/20 ble gjort i PLUT den 8. september 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 30. september 2020, altså innenfor fristen og saken legges derfor fram til behandling i 
PLUT. 
 
Byggmakkers søknad om dispensasjon til transport av byggevarer som de selger til hytteeiere i 
Sulitjelmafjellet ble mottatt den 6. august 2020 og behandlet av PLUT den 8. september 2020. Saken ble 
behandlet etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  Begrunnelse 
for avslaget var at transporten kunne utføres ved leiekjøring eller ved at hytteeier selv forestår 
transporten. 
 
Viser for øvrig til saksfremlegg til sak 100/20. 
 
Søker oppgir at bakgrunnen for søknaden var at de i flere år på rad hadde mistet salg og dermed 
inntekter på levering av byggevarer til hytter i Sulitjelma på grunn av at den eksisterende 
leiekjørignsordningen i Sulitjelma avslutter sin sesong siste helga i april/første  
helg i mai.   
 
Det er ikke framkommet nye opplysninger i klagen, bortsett fra at det beskrives at det i vår var 
problemer med leiekjøringsordningen i Sulitjelma-fjellet og at leiekjøringen generelt sett ikke fungerer 



ifbm den transport som Byggmakker har behov for. 
 
Leiekjøringssesongen skal vare tom 2. søndag i mai dersom snøforhorholdene tillater det.  
Dette er løyveinnehaver kjent med. 
 
I klagen blir det også trukket fram at en liknende sak (PLUT-sak 21/19, den 19.02.2019) ble innvilget med 
inntil 15 turer, men egentlig skulle være løst ved leiekjøring.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Sak 100/20 kan ikke sammenlignes med sak 21/19 da det i sak 21/19 var snakk om et byggefirma som 
foretok renovering av en hytte som hadde fått store skader innvendig. Firmaet hadde dermed behov for 
frakting av materialer, arbeidsfolk, verktøy og utstyr, samt bort frakting av rivingsmaterialer og 
opprydding etter endt arbeid. Her var det tegnet  trase hvor ferdsel skulle skje og begrensning i antall 
turer. Dette oppdraget er av en slik størrelse og karakter at det vanskelig kunne vært løst ved bruk av 
leiekjøring. 
  
I denne saken som nå behandles, gjelder det kun frakting av byggevarer som blir kjøpt hos Byggmakker 
og skal til hytter, uten faste traseer og antall turer, dvs en generell tillatelse til transport. 
 
Saker som behandles etter § 6 i forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
omhandler transport som er unntakstilfeller, og søker skal påvise et særlig behov som ikke knytter seg til 
turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.  Før en eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet 
vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et 
minimum. 
   
Det er vanskelig, for ikke si umulig,  å kunne vurdere skadene  av ferdselen opp mot det behov en har for 
transport, når en ikke vet hvor det skal kjøres og hvor mye som skal fraktes. 
 
Det er også klart at transport av denne art kan løses på annen måte enn ved at Byggmakker kjører selv, 
bl a ved bruk av leiekjøringsordningen i Sulitjelmafjellet eller at kjøper har egen dispensasjon for kjøring 
til hytta og kan frakte byggevarene selv. 
 
På bakgrunn av ovennevnte, innstiller Rådmannen på at klagen ikke tas til følge og vedtak i sak 100/20 
opprettholdes.  
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Fauske kommune 23.09.20

Enhet PIan/utvikling Ref 20/13320

Klage angående sak 100/20

Journalpost ID : 20/11739

Arkiv sak ID  :  20/1702

Ønsker med dette å klage på avslag på vår søknad angående motorferdsel  i  utmark etter §6

for levering av Byggevarer til våre kunder.

Bakgrunnen for vår søknad er at vi  i  flere år på rad mister salg og dermed inntekter på levering av

byggevarer til hyttefolk  i  Sulitjelma/Saltdalen (Sulitjelmaområdet)

Dette er pga den eksisterende leiekjøringen  i  Sulitjelma avslutter sin sesong som regel i siste helgen

lapril/ første helgen  i  mai.

Hadde en samtale med Lise Gunn Hansen om dette senest  i  vår og fikk da avklart at Leiekjøringen er

ut 2. helgen  i  mai.

Vi hadde 2 tilfeller  i  vår der vi til slutt klarte å få ordnet med leiekjøring av det ene salget vi hadde

(etter den samtalen med Lise Gunn )mens den andre saken måtte kunden bruke helikopter.

Vi har hatt flere slike tilfeller tidligere år der kunden hadde måtte avbestille varer fordi de ikke fikk

transport.

Dette er både beklagelig og uønsket da det går utover logistikken  i  en hektisk hverdag samt at det

brukes uhorvelig mye tid på å pakke ut varene for så å legge dem på plass igjen. Dette medfører

bedriften store ekstra kostnader på grunn av mye tull.

Vi ser også at det er vanskelig for 1 mann å drifte de 8 løyvene som er  i  Sulitjelma alene. Spesielt de

siste 6 årene.

Vi har en rekke eksempler på at leiekjøringen ikke fungerer  i  det hele tatt, spesielt på det grunnlaget

vi søker på.

Vi har også fått med oss at det er gitt tillatelser tidligere på lignede saker der leiekjøring skulle ha

vært brukt. (Se Vedlegg )

Kan si litt om bakgrunnen bak vårt konsept:

I alle år har vi levering av mye byggevarer til hyttefolket  i  Sulitjelma, spesielt fra når påsken er ferdig

og utover våren. De fleste ønsker ikke å få opp byggevarene (spesielt material)før påsken er over pga

lagring ,vær og vind.



i

i

Vi har  i  de siste årene fått forespørsel om vi kan levere byggevarene helt til hyttä *n en har da måttet

henvist de til leiekjøringen som allerede er i Sulitjelma. Dette har flere ganger ikke I: litt innfridd av

den transportøren som er ansvarlig for den leiekjøringen som er  i  Sulitjelma.

Derfor ønsker vi å kunne levere en pakkeløsning som består av at vi hendier varene  ‘fra  butikk og helt

frem til kundens hytte.

Vi e ikke ute etter å gå leiekjøringen i næringen men har et ønske om å innfri kunjidenes behov.

i

Med dette ønsker vi at søknaden vår vurderes på nytt igjen.

Mvh

Frode Andersen

Byggmakker Fauske

i
i



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostlD: 19/1973
Arkiv sakID.: 19/313 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen

Sak nr. Dato

021/19 Plan- og utviklingsutval 19.02.2019

Bygg Team Fauske AS -Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i
utmark

Rådmannens forslag til vedtak:

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

6 gis følgende tillatelse:

Bygg Team Fauske as gis tillatelse til transport av bygnings- og rivingsmaterialer med snøskuter.

Det settes følgende vilkår:

1. Tillatelsen gjelder til 1. april  2019

2. Det kan kjøres inntil 15 turer (Kjørebok følger vedlagt).

3. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.

4. Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00

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

Vedlegg:

05.02.2019 Bygg Team Fauske AS  -  Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy 1403381
i utmark

05.02.2019 Mosling,gnr119-539 1403382

05.02.2019 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 1403383

Sammendrag:

Fauske kommune har mottatt søknad fra Bygg Team Fauske as om dispensasjon til transport med

snøskuter i forbindelse med arbeid etter stormskader og museskader på hytte i Sulitjelma.

Saksopplysninger:

Bygg Team Fauske as fikk i sak 78/18 i Plan- og utviklingsutvalget den 18. juni 2018 tillatelse til bruk av

helikopter med inntil 25 turer til sammen ijuli og september 2018 i forbindelse med transport av

byggematerialer til Moslings hytte. Alle turene er benyttet til transport, men arbeidet er ikke ferdigstilt

da skadene på hytta var større enn antatt. De siste arbeidene skal utføres nå i vinter og det er behov

for å frakte inn nye materialer, utkjøring av rivingsmaterialer og opprydding etter utført arbeid.

Byggteam søker nå om dispensajon til transport med inntil 15 turer med snøskuter for å kunne

ferdigstille arbeidene. Arbeidene er ikke søknadspliktige (arbeid innvendig og legging av ny

bordkledning) så byggetillatelse foreligger ikke og det kan dermed ikke kjøres med hjemmel direkte i

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Saken må behandles etter § 6i

ovennevnte forskrift.



Saksbehandlers  vurdering:

Ved oppussing av hytter og tiltak som ikke krever byggetillatelse er praksis at det henvises til leiekjøring.

l  dette tilfelle er arbeidene på hytta ganske omfattende og det er et firma som foretar

bygningsarbeidene. Store deler av ferdselen skal skje i den åpne snøskuterløypa (Kjelvassløypa), kun  i

overkant av 60 meter skal kjøres ut fra løypa.

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.

K unnskapsgrunn/aget  §  8

Motorferdsel er  i  utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse og

støy. Samtidig vet vi at transport med snøskuter ikke vil ha nevneverdig innvirkning på vegetasjon med

hensyn tilslitasje.

Føre-var  §  9

Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen

både mht antall turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil transport i dette omfanget ikke

skade naturmangfoldet.

Økosystemtilnærming og samla belastning §  10

Snøskutertransporten det er søkt om  i  dette tilfellet er  i  et så begrensa omfang at det ikke vil medføre

for stor belastning på området.

Kostnadene ved miljøforringe/se skal bæres av tiltakshaver  §  ll

Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til

miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte  i  denne saken.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  §  12

Ikke aktuelt  i  denne saken.

Ferdselen er nyttetransport. Den kan løses på annen måte, bl a kan materialer bæres eller bruk av båt

på sommeren.

Etter en helhetsvurdering velger Rådmannen å innstille på at dispensasjon gis som omsøkt.

Geir Mikkelsen

rådmann



 
 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 100/20 Vedtak: 

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


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/15833     
 Arkiv sakID.: 20/2003 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
129/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 

 
 
Gnr 119/1/362 - Andreassen, Bodø - Søknad om dispensasjon for transport av 
borerigg til hytte - boring etter vann 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 
Kathrine Meyer Andreasssen og Bjørn Egil Østbye Andreassen, Bodø, dispensasjon for kjøring 
med borevogn tur/retur fra parkeringsplassen ved Sulitjelma Fjellandsby til hytte på gnr 
119/1/362, ca 450 m, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur. 
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager i tidsrommet 18. 

november 2020 – 1. september 2021. 
· Transporten skal skje så skånsomt som mulig for terrenget – det skal legges 

plater/gummimatter eller kvister foran beltene dersom det kjøres på bar mark.slik at 
disse ikke skader terrenget. 

· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det 
medfører å utbedre skaden. 

· Fester av gnr. 119, bnr. 1, fnr. 236 må varsles. 
· Eventuelle skader og ulemper for tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende 
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker. 

 
 
Vedlegg: 
17.09.2020 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - Boremaskin 

fra parkeringsplass til hytte 
1453071 

17.09.2020 E-post 1453072 

06.11.2020 Andreassen, gnr 119-1-362 1456968 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad om dispenssjon for transport av borerigg ifbm boring etter vann 
fra Kathrine Meyer Andreasssen og Bjørn Egil Østbye Andreassen, Bodø. Søknaden gjelder fra 
parkeringsplassen ved Sulitjelma Fjellandsby til hytte i Kong Oskarveien 53, 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 om kjøring på frossen/snøsdekt mark, ca 450 m i terrenget fra parkeringsplassen ved 



Sulitjelma Fjellandsby til Andreassens hytte.  
 
En borevogn går på belter og kan sammenlignes med en minigraver. Det skal kjøres fra 
parkeringsplassen og fram til hytta, jfr vedlagt kart over trase. De ønsker å følge nylig opparbeidet 
skiløypetrase. 
 
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 eller at det legges 
matter/plater/kvister foran kjøretøyet når det kjøres i terrenget/på barmark. 
 
Saken er sendt på høring til Statskog og til Balvatn reinbeitedistrikt. Fra Statskog er det gitt følgende 
svar: 
 
«Statskog gir tillatelse til frakting av borerigg over gnr. 119, bnr. 1 fram til gnr. 119, bnr. 1, fnr. 362 i 
trase som inntegnet på vedlagte kart, på følgende vilkår: 
 

· det må brukes matte/duk i forbindelse med transporten, eventuelt transport på frossen mark 
· festere av gnr. 119, bnr. 1, fnr. 236 må varsles 
· all boring skal skje innenfor festetomten 
· ved terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det medfører å utbedre 

skadene 
· eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av transporten er Statskog 

uvedkommende 
· nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker.» 

 
Balvatn reinbeitedistrikt sier det er OK for dem. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
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, etter 
skiløypetrase som nylig er etablert. Det søkes om ferdsel på frossen mark/snødekt mark, men det er 
også mulig at ferdselen må skje på barmark.  
Det 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 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 i terrenget. Ferdselen skal foregå etter en nylig anlagt løypetrase, ca 450 m, 
samt at det skal legges plate/gummimatte dersom det kjøres på barmark.  
 
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. 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



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) 

ormål fr. forskriftene vt. 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 av grunneier 
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



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 eiekjøring 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


Fra: Kathrine Meyer Andreassen <k_meyer7@hotmail.com> 
Sendt: onsdag 16. september 2020 22:45 
Til: Postmottak 
Emne: Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark, §6  
Vedlegg: søknadmotorferdsel.pdf 
 
Vedlagt ligger kartutsnitt med merket trase og søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 

utmark. 
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Tegnforklaring



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/16010     
 Arkiv sakID.: 20/2235 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
130/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 

 
 
Gnr 119/1/459 - ISE Nett AS - Søknad om dispensasjon til graving av grøft til 
strømkabel - hytte i Sulitjelma 
 
 
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/graving av grøft for 
strømkabel fra  strømfordelingsskap og fram til hytte, gnr 119-1-459,  som ligger like ved 
Kjelvassveien. Trase for graving er ca 70 m, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Arbeidet må utføres mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager og må være utført 
innen 1. september 2021. 

· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det 
medfører å utbedre skaden. 

· 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: 
16.10.2020 ISE Nett AS - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 1455982 

16.10.2020 Kartskisse 1455983 

06.11.2020 Gnr 119-1-459 1457038 
 
Sammendrag: 
ISE Nett AS søker om dispensasjon for bruk av gravemaskin til nedgraving av strømkabel fra 
fordelingsskap til hytte som ligger like ved Kjelvassveien.  
 
Saksopplysninger: 
ISE Nett AS søker om dispensasjon for bruk av gravemaskin til nedgraving av strømkabel fra 
fordelingsskap til hytte. Traselengde fra fordelingsskap til hytte er ca 70 m . Hytta ligger like øst for 
Kjelvassveien, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 
Saken må behandles etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Det 
må eventuelt gis dispensasjon til selve gravingen da den 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. 
 



Saksbehandlers vurdering: 
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. I dette tilfellet et det snakk om graving av grøft for 
strømkabel. Arbeidet 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 graving av grøft for strømkabel. 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 
løses på annen måte, f eks ved at det graves for hånd, men etter ei totalvurdering innstiller Rådmannen 
på at dispensasjon innvilges.  
 
Det settes vilkår i dispensasjonen som søker må oppfylle. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Fra: Jan Johansen <jan.johansen@isenergi.no>
Sendt: torsdag 15. oktober 2020 13:36
Til: Postmottak
Kopi: Lise Gunn Hansen
Emne: Søknad om dispensasjon for Motorferdsel i utmark
Vedlegg: Kartskisse.jpg

I henhold til ISE Nett AS sin områdekonsesjon søker herved ISE Nett om å få grave strømkabel fra
kabelskap til hytte på festetomt 119/1/459.
Adresse er Kjeldvassveien 11.
Hytta tilhører Stein T. Kristoffersen.
Gravingen vil bli utført ved bruk av gravemaskin på barmark.
Hvis det på grunn av mangel på kapasitet eller sein behandlingstid vil gravingen bli utført sommeren
2021.

Vedlagt kartskisse.

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
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kT1YC-00042t-3a&i=57e1b682&c=JJh0_pSX9DEjtNeHPDQ3gRCmMkhGqEL8R2oHu0un48O8mWrCHJDcx3lvoXFQK9UNK6_2owNBF1UZ2s2NlSazRYuD0qj4rHdl66bgIqA5pI6s6v4L_qB0PAp8J76XwMkhX8Zux3F3vetGF48D6Ozem6GNFOPVO2nkq_acqVkjzrwXyQ56JH61rakGC0gjNzFkyLmezc-zALSpC3D4UBrf9DCsZBb81jw7B8IuZfHnJsE
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/15916     
 Arkiv sakID.: 20/2116 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
131/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 

 
 
Gnr. 119/1/35 - Sverre Haugland, Bodø  - søknad om dispensasjon for framkjøring 
av borerigg - vannboring 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 
Sverre Haugland, Bodø, dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur fra utkjørsel ca 400 m 
nord for Såkikrysset til hytte på gnr 119/1/35, ca 300 m vest for Jakobsbakkveien, jfr. vedlagte 
kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur.  
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager i tidsrommet 18. 

november 2020 – 1. september 2021. 
· Transporten skal skje så skånsomt som mulig for terrenget – det skal legges 

plater/gummimatter eller kvister foran beltene dersom det kjøres på bar mark. 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det 

medfører å utbedre skaden. 
· Fester av gnr. 119, bnr. 1, fnr. 188 må varsles 

· Eventuelle skader og ulemper for tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 
kommune uvedkommende 

· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker. 

 
 
 

 
Vedlegg: 
05.10.2020 Sverre Haugland - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 

utmark 
1454636 

05.10.2020 kart balvass 1454638 

06.11.2020 Haugland, gnr 119-1-35 1456984 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad om dispenssjon for transport av borerigg ifbm boring etter vann 
fra Sverre Haugland, Bodø. Søknaden gjelder fra utkjørsel ca 400 m nord for Såkikrysset og til hytte, ca 
300 m 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.  
 



En borevogn går på belter og kan sammenlignes med en minigraver. Det skal kjøres fra utkjørsel nord for 
Såkikrysset og fram til hytta, jfr vedlagt kart over trase. Underlaget er hardt og terrenget småkuppert . 
Traseen skal gå stort sett langs eksisterende sti. 
 
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 eller at det legges 
matter/plater/kvister foran kjøretøyet når det kjøres i terrenget. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
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, etter gangsti 
med hardt underlag i noe kuppert terreng, ca 300 m.  
Det 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 i terrenget. Ferdselen skal foregå etter en sti, ca 300 m, samt at det skal 
legges plate/gummimatte foran beltene dersom det kjøres på barmark.  
 
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. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



i lFauske Kommune
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"x.y"! postmottak@tauskekommuneno

SØKNAD  OM  DISPENSASJON  FOR  BRUK  AV  MOTORKJØRETØY  I  UTMARK

Navn  og adresse

Sverre Haugland
Myrabakken 7
8020 BODØ

Tlf. E-post

0924442 sverre.haugland@gjensidige.no

Tidsrom  for  dispensasjon

DHCI sesong Særskilt tidsrom (dato start/slutt) oktober 2020-mai 2021 Flerårig (maks 5  ér)‘:l

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader

Loyvekjoring § Sa Oppgi  område

Funksjonshemmede 9‘ 5b Krav til legeerklæring. Se  *  på  neste side.

Bagasje og utstyr til egen hytte § Sc Gjelder egen hytte  +  nær familie

Utmarksnæring for  fastboende § 5d Utleiehytter og lignende

Transport  av ved § Se Hogsttillatelse av grunneier

J  Særskilt  behov (unntaksparagrafen) å  6 Spes.  Oppdrag og barmarkskjoring

Beskriv formålet  for  bruki henhold  til  anførte  g—
§6:  Boring av  vann, og frakt  av  borerigg og nødvendig utstyr  på  kortest mulig trasé  fra  bilvei.

Navn  på  hytteeicr. gnr/bnr evt.  fnr

Eiin  og Sverre Haugland  gnr  119, bnr 1. fnr 35  i Fauske kommune

Beskrivelse  av  trasé. Legg ved  kart.

korteste trasé  fra  Jakobsbakkveien  til  Balvassveien  4  (hytta), ca 220 m.  Småkuppert, hardt  underlag.
Traseen  vil  være delvis langs eksisterende sti.  Kart  er  vedlagt.

Sted/dato Underskrift

,

Bodø 5/10  2020 u: Ir;

a



FORSKRIFTENES § 5

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snoscooter/motorkjoretøy for

§5a

§5b

§50

§5d

§5e

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

funksjonshemmede

eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mel lom bilvei og hytte, som ligger
minst 2,5 km fra brøytet bilveg, når det  i  området ikke er mulighet for leiekjøring etter
bokstav  a

kjøring i  utmarksnæring for fastboende

transport av ved utover det som følger av denne forskrifts 9‘ 3g

Kommunestyrets  myndighet etter denne  paragrafen  kan delegeres til et folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann.

FORSKRIFTENES  §  6

] unntakstilfeller, kan kommunestyret  -  eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret
bestemmer  -  etter  skrifili  g soknad, 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.

For eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper  i  forhold
til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.

*  NB! Legeerklæring m—å inneholde:

-  Har søker en kronisk sykdom

-Er sykdom relatert til alder

-Si noe om søkerens evne til å gå på ski

Søknaden sendes til:

Fauske kommune, Postboks 93, 8201  F  auske

postmottak@fauske.kommune.n0

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert.



 



26.10.2020Dato:
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Sak nr.   Dato 
132/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 

 
 
Gnr 119/579 - Per Harald Ottestad - Søknad om framkjøring av borerigg til hytte i 
Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 
Per Harald Ottestad, Narvik, dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur fra Naustbuktveien 
til hytte på gnr 119/579, ca 50 m, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Naustbuktveien til hytte på gnr 119/579 
beliggende ca 50 m fra veien. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager i tidsrommet 18. 
november 2020 – 1. september 2021. 

· 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 for 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: 
31.08.2020 Oversendelse av søknadsskjema - Søknad om dispensasjon for bruk av 

motorkjøretøy i utmark 
1450989 

10.11.2020 Ottestad, gnr  119-579 1455199 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Per Harald Ottestad, Narvik, om kjøring t/r med borevogn fra 
Naustbuktveien og fram til hytte beliggende ca 50 fra veien, jfr. vedlagte kartutsnitt. Det skal bores etter 
vann. 
 
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 om kjøring på barmark, ca 50 m i terrenget fra Naustbuktveien til Ottestads hytte.  
 
En borevogn går på belter og kan sammenlignes med en minigraver. Det skal kjøres fra Naustbuktveien 
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 eller at det legges 
matter/plater/kvister foran kjøretøyet når det kjøres i terrenget. 
 
 
Saken er sendt på høring til bl a Statskog.  Svaret fra dem er som følger: 

· Ved terrengskader skal søker utbedre disse, evt dekke kostnader det medfører å utbedre disse 
· Eventuelle skader og ulemper på tredje person som følge av transporten er Statskog SF 

uvedkommende 
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker 
· All boring skal skje på egen tomt 

 
 

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 terrenget, etter gangsti, 
ca 50 m.  
Det 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 50 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 gangsti, ca 50 m, 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.  
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



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


07.10.2020Dato:

Ottestad, gnr 119-579

1:1500Målestokk: Koordinatsystem: UTM 33N

© 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap
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133/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 
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042/20 Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020 
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 Kommunestyre  

 
 
Møteplan 2021 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og omsorgsutvalg - Oppvekst- 
og kulturutvalg - Formannskap - Kommunestyre 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg.  

 
 
Vedlegg: 
05.11.2020 møteplan-21 1457951 

02.11.2020 Planleggingskalender for utvalgsmøter 2021 - Versjon 4 1457591 
 
Sammendrag: 
Vedlagt følger forslag til møteplan 2021, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 
kjenner til. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                                         MØTEPLAN 1. HALVÅR 2021 

 

Utvalgets leder 

 

Telef. priv/arb. Utvalg Januar Februar Mars  April Mai Juni Juli 

Ordfører Marlen Rendall Berg /04018/99322633 Kommunestyre  25.  15. 20. 17.  

Varaordfører Ronny Borge //97112595 Formannskap/ 

Klagenemnd/ 

Valgstyre 

 9. 23.  4. 8.  

  Partssammensatt 

utvalg 

       

Ketil H. Skår //90148468 Plan- og 

utviklingsutvalg 

 1. 9. 21. 31.   

Veronika I. Ormåsen //95290399 Helse- og 

omsorgsutvalg 

  10.  26.   

Kassandra E. B. Petsas //98460927 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

 4.   27.   

Odd-Harald Larsen //48106516 Eldrerådet        

Elias Trones //  Ungdomsrådet        

Audun Krarup Jonassen //91758003 Komm. råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

       

Jørn Stene //90095805 Kontrollutvalget        

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 
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UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                           MØTEPLAN 2. HALVÅR 2021 

 

Utvalgets leder 

 

Telef. Priv/arb. Utvalg August September Oktober November Desember 

Ordfører Marlen Rendall Berg /04018/99322633 Kommunestyre  30.  4. 10.* 

Varaordfører Ronny Borge //97112595 Formannskap/ 

Valgstyre 

 15. 21. 23.*  

  Partssammensatt 

utvalg 

     

Ketil H. Skår //90148468 Plan- og 

utviklingsutvalg 

 7. 12. 9.  

Veronika I. Ormåsen //95290399 Helse- og 

omsorgsutvalg 

  13. 10.  

Kassandra E. B. Petsas //98460927 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

 22.  15.  

Odd-Harald Larsen //48106516 Eldrerådet      

Elias Trones  Ungdomsrådet      

Audun Krarup Jonassen //91758003 Komm. Råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

     

Jørn Stene //90095805 Kontrollutvalget      

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 

        
*- Møte hvor budsjettet behandles 



TIDSPLANLEGGER FOR ARRANGEMENT 2021   
  

PROSJEKT/ARRANGEMENT UTVALGSMØTER 

ASSISTENT FAUSKE KOMMUNE 
Valgstyre: 15.093 

PART: 23.03, 20.04, 01.06.05.10, 30.11 (versjon 4 

Skoleruta: Skolestart etter juleferie 04.01, Vinterferie 01.-05.03, Påskeferie 29.03-06.04, 

Elevfri 14.05, Siste skoledag 18.06, Skolestart 23.08, Høstferie 06.-08.10, Elevfri 19.11, 

Siste skoledag før jul 21.12 

SR: 29.01 (styre), 18.-19.02, 19.03 (styre), 07.05 (styre), 03.-04.06, 27.08 (styre), 16.-17.09, 

05.11 (styre), 25.-26.11 

Fylkesting: 22.-24.02, 26.-28.04, 14.-16.06, 18.-20.10, 06.-09.12 

  
 

PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 

Salten regionråd [Velg dato] [Velg dato] 

Skoleruta [Velg dato] [Velg dato] 

Eldrerådet [Velg dato] [Velg dato] 

Fylkestinget [Velg dato] [Velg dato] 

FUN [Velg dato] [Velg dato] 

LVK [Velg dato] [Velg dato] 
 

PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 

Kommunestyre [Velg dato] [Velg dato] 

Formannskap [Velg dato] [Velg dato] 

Plan- og omsorgsutvalg [Velg dato] [Velg dato] 

Helse- og omsorgsutvalg [Velg dato] [Velg dato] 

Oppvekst- og kulturutvalg [Velg dato] [Velg dato] 

 [Velg dato] [Velg dato] 
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