
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 26.01.2021 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 fra kommunedirektør 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 1/2021 
Sak nr. Sakstittel  
001/21 Godkjenning av møtebok  
002/21 Delegerte saker i perioden  
003/21 Referatsaker i perioden  
004/21 Detaljregulering for Sjåheia  
005/21 Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark  
006/21 Fastsetting planprogram - detaljregulering deponi Ågifjellet  
007/21 Retningslinjer for søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder 

2021 - 2024 
 

008/21 Forespørsel Nordland fylkeskommune om innspill til regional 
transportplan 

 

009/21 Ståle Furnes -  Klage på avslag på søkand om dispensasjon - 
Oppføring av carport nærmere en 15 meter fra kommunal vei. 

 

010/21 Turistløypa - forslag om avkortet lengde - åpning sesong 
2021 

 

011/21 Barkhald og Pedersen Kjøreskole as - Dispensasjon for bruk 
av motorkjøretøy i utmark i forbindelse med gjennomføring av 
obligatorisk opplæring i klasse S - snøskuter - 2021 

 

012/21 Gnr. 63/83 - Henry Tune, Valnesfjord - Søknad om 
dispensasjon for bruk av motorkjøretøyer i utmark 

 

013/21 Fauske kommune v/Viltforvaltningen - Dispensasjon for bruk 
av motorkjøretøy i utmark 

 

014/21 Gnr. 119/1/226 - Fred Arne Nystad, Fauske - Søknad om 
dispensasjon om bruk av minigraver ved hytte i Sulitjelma 

 

015/21 Br Takst AS - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark 

 

016/21 Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) - Søknad om 
dispensasjon for bruk av motorkjøretøyer i utmark - Transport 
til foreningens hytter. 

 

 
Fauske, 19.01.21 
 
 
Ketil Skår 
Utvalgsleder 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/19300     
 Arkiv sakID.: 20/2730 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
001/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Kommunediektørens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2020 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
17.11.2020 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 17.11.2020 1459037 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 17.11.2020 Fra kl. 09:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 7/2020 Til kl. 12:45 Møtested: Kommunestyresalen, 
administrasjonsbygget 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Ketil Skår H 
Kirsti Ellingsen SP 
 
Varamedlemmer Parti 
Einar Thomassen R 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Orientering vedr. vedlikeholdsstatus formålsbygg v/kommunalsjef 

Orientering vedr. sikring av bygg Sandnes - Sulitjelma v/kommunalsjef 

Det var ingen merknader til dagsorden. 

 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 17.11.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Ketil Skår 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr           den 

  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Saksnr. 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 

 

134/20 52/56, 53/32 - Ståle Furnes - Svar på søknad om 
dispensasjon for oppføring av carport i tilknyting til 
eksisterende garasje. 
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111/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2020 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 111/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 6/2020 godkjennes. 

 
 
 
112/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 112/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
113/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 113/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
114/20: Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 og § 4-1 fastsettes Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
PLUT- 114/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 og § 4-1 fastsettes Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 
 
 
115/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 115/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

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. 
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116/20: 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.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 116/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 vedtas og fastsettes planprogram for 
detaljregulering - Kosmo boligområde.  

 
 
 
117/20: 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.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 117/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 
planprogrammet for detaljregulering Finneidgata 19 og 19B.  

 
 
 
118/20: 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. 
 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 118/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
 
 
119/20: 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. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Leif Lindstrøm (FRP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning. 
 
FRP's utsettelsesforslag ble vedtatt med 4 (1AP, 1FRP, 1H, 1R) mot 1 (1SP) stemme. 
 
PLUT- 119/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning. 
 
 
 
120/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 120/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune avslår søknad om dispensasjon fra planformål i reguleringsplan Fauske 
Østre del 2, for bruksendring av del av næringsbygg - Vikaveien 62. 

 
 
 
121/20: 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.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 121/20 Vedtak: 
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.  

 
 
 
122/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 122/20 Vedtak: 
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. 

 
 
 
123/20: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) fremmet følgende forslag: 
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 29 %.  
I medhold av plan og bygningslovens § 20-4 innvilges søknad om oppføring av frittliggende 
garasje, men med maksimalt 58 m2 BYA, i Kirkeveien 53, Fauske. 
 
Skulle det i forbindelse med byggearbeidet oppstå problemer med grunnforholdene må arbeidet 
stanses umiddelbart og geotekniker/geolog kontaktes. 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 123/20 Vedtak: 
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Vedtak: 
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 29 %. 
  
I medhold av plan og bygningslovens § 20-4 innvilges søknad om oppføring av 
frittliggende garasje, men med maksimalt 58 m2 BYA, i Kirkeveien 53, Fauske. 
 
Skulle det i forbindelse med byggearbeidet oppstå problemer med grunnforholdene må 
arbeidet stanses umiddelbart og geotekniker/geolog kontaktes. 

 
 
 
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 
 
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. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 124/20 Vedtak: 
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. 

 
 
 
125/20: 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 



Side 10 
 

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.” 

 
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 125/20 Vedtak: 
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.” 
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126/20: 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. 
 

  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren foreslo følgende endring i pkt. 1: 
... for inntil 6 turer pr. sesong ... 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 126/20 Vedtak: 
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 pr. sesong.   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.  
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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. 

 
 
 
127/20: 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. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 127/20 Vedtak: 
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. 
 
 
 
128/20: Byggmakker Gunvald Johansen, Fauske  - Klage på avslag på søknad om 
dispensasjon  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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Klagen tas ikke til følge.  Vedtak i sak PLUT 100/20 opprettholdes. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 128/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge.  Vedtak i sak PLUT 100/20 opprettholdes. 
 
 
 
129/20: 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. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 129/20 Vedtak: 
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. 
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· 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. 

 
 
 
130/20: 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. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Han er styreformann i ISE. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6.1.e). 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
PLUT- 130/20 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/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 
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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. 

 
 
 
131/20: 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. 

 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 131/20 Vedtak: 
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 
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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. 

 
 
 
132/20: 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. 

 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 132/20 Vedtak: 
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. 
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· 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. 

 
 
 
133/20: 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.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 1. februar flyttes til 26. januar. 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 31. mai flyttes til 25. mai. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
PLUT- 133/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg med følgende 
endring: 

Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 1. februar flyttes til 26. januar. 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 31. mai flyttes til 25. mai. 

 
 
 
134/20: 52/56, 53/32 - Ståle Furnes - Svar på søknad om dispensasjon for oppføring av 
carport i tilknyting til eksisterende garasje. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 avslås søknad om dispensasjon fra 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel §3.1.2 Nærhet til vei og §5.1.2 nærhet til 
dyrket mark.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 134/20 Vedtak: 
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Vedtak: 
I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 avslås søknad om dispensasjon fra 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel §3.1.2 Nærhet til vei og §5.1.2 nærhet til 
dyrket mark.  

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 21/945     
 Arkiv sakID.: 20/2730 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
002/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
250/20, Fradeling av areal til nausttomt fra gnr. 83, bnr. 5 - Straumøyra Naustområde. 
 

 

 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av et areal på 57 kvm fra kommunal tomt gnr. 83, bnr. 5, Skysselvika naustområde. 

 
 

 
263/20, Gnr 119/1/401 Morten Vinje Arntsen - 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:  

 

Morten Vinje Arntsen, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte. gnr 119/1/401. Kjøringa skal foregå fra 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.  

 

 
269/20, Gnr. 90/1, 91/20 og gnr 119/1/166 - Bror Arne Nilsen - 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:  

 

Bror Arne Nilsen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte og hytter han disponerer på Øvre Fjell og i Skofferdalen, gnr gnr 90/1, 
91/20 og gnr 119/1/166. 

Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Tveråmoen, jfr. kartutsnitt. 

  

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

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 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.  

 

 
271/20, Gnr. 119/1/192 - Egil Inge 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:  

 

Egil Inge Pedersen, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte. gnr 119/1/192. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta el 
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 10.11.2020 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.  

 

 
272/20, Gnr. 90/19 - Bjørn Robert  Jensen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy 
i utmark 
VEDTAK: 

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

 

Bjørn Robert Jensen, Sulitjelma,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte. gnr 90/19. 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 10.11.2020 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.  

 

 
273/20, Gnr. 119-1-70 - Per Øyvind Kristiansen - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark -  transport av ved 
VEDTAK: 

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



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

 

Per-Øyvind Kristiansen, Fauske,  gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Stordalen, 
Sulitjelma, til egen hytte, beliggende v/Kjelvatn, gnr. 119/1/70, jfr. kartutsnitt. Det kan kjøres inntil 
4 dager tilsammen. 

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.04.2021. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 

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

 

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

 

 

 
274/20, Gnr. 119-1-134 - Hanne Lill Karlson - 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:  

 

Hanne Lill Karlson, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/134.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta eller 
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 10.11.2020 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.  

 

 
275/20, Gnr. 119/602 - Arne-Jørgen Abelsen  - 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:  

 

Arne-Jørgen Abelsen, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/602. 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 10.11.2020 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.  

 

 
276/20, Gnr. 119/1/352 - Bjørn Opheim - 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:  

 

Bjørn Opheim, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte, gnr 119/1/352. 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 10.11.2020 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.  

 

 
277/20, Gnr. 119/1/511 - Ronny Werningsen - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark- transport av ved - § 5 e) 
VEDTAK: 

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

 

Ronny Werningsen, Neverdal, gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Stordalen, Sulitjelma, 
til egen hytte, beliggende i Daja,  gnr. 119/1/511,  jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 4 dager 
tilsammen. 

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.04.2021. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 

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

 

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

 

 

 
278/20, Gnr. 58/15/1 - Tom Erik Tofte - 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:  

 

Tom Erik Tofte, Valnesfjord, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 58/15/1. Kjøringa skal foregå fra hjemgården på gnr. 58/36, 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 10.11.2020 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.  

 

 
279/20, Gnr. 119/1/522 - Lars Arne Ellefsen - 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:  

 

Lars Arne Ellefsen og Anniken Fagermo, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/522. 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 10.11.2020 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.  

 

 
280/20, Gnr. 88/15   - Trine Skogvoll - 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:  

 

Trine Skogvoll, Mo i Rana,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 88/15. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/FV830 til Sjønstå 
Gård, 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 10.11. 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.  

 

 
281/20, Gnr. 119/1/109 - Ragnar Larsen - 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:  

 

Ragnar Larsen, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/109. 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 10.11.2020 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.  

 

 
282/20, Gnr. 119/573 - Jørgen Kampli  - 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:  

 

Jørgen Kampli, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte, gnr 119/573. 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 10.11.2020 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.  

 

 



283/20, 103/1562 - Coop Nordland SA - Innvilget tillatelse til oppføring av reklameskilt - 
Terminalveien 5, Fauske 
VEDTAK: 

Med medhold i plan- og bygningslovens § 20-1 i) innvilges tillatelse til å oppføre reklameskilt og 
virksomhetsskilt på Terminalveien 5, «Fauske Handelspark, Fauske, gårdsnummer 103 
bruksnummer 1562, som omsøkt. 
 

Følgende foretak har erklært ansvar i saken: EuroSign AS. 

 
284/20, 112/34 - Lars Erik Navjord - Innvilget søknad om etablering av fylling for framtidig 
opparbeidelse av landbruksareal, Holtanveien 409, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 k) innvilges søknad om tillatelse til etablering av 
fylling for framtidig opparbeidelse av landbruksareal i Holtanveien 409, Fauske gnr.112 bnr.34 som 
omsøkt. 

 

Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens § 7 jfr. §§ 8-12 i samme lov. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

 

· Det må kun plasseres rene, naturlige masser i fyllingsområdet. 

 

· Beskrivelse av overvannshåndtering i anleggsperioden og etter oppfylling må sendes 
inn, snarest og senest innen 20.11.2020. 

 

· Kart med koordinater som markerer fyllingsområdet må innsendes snarest, og senest 
innen 20.11.2020. 

 

· Kjøring av masser må skje i tidsrommet mellom kl.7.00 - 23.00 på hverdager. 

 

· Før fyllingen ferdigstilles må det søkes om nydyrking av arealet i henhold til 
Nydyrkingsforskriften. 

 



· Den som er ansvarlig må utvise aktsomhet, og så langt som mulig hindre at tilføringen 
av masser får uheldige følger for det biologiske mangfold, jfr. Naturmangfoldlovens 
kapittel IV-Fremmede organismer, § 28. 

 

· Skulle det i forbindelse med utfyllingen oppstå problemer med grunnforholdene må 
arbeidet stanses umiddelbart og geotekniker/geolog kontaktes. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: PK Strøm AS og Salten Consult AS. 

 

 
285/20, 103/387 - Napoli 2 AS - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av et areal på 35 kvm fra Gnr. 103, Bnr. 387, Rådhusgata 4 i Fauske kommune. 

 
287/20, Gnr. 119-1-477 - Knut-Otto Jordbro - 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:  

 

Knut-Otto Jordbro, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/477. Kjøringa skal foregå fra Stordalsveien eller 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 20.11.2020 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.  

 

 
289/20, Gnr. 119/1/573 -  Terje Kristoffersen - Avslag på søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - § 5 c) 
VEDTAK: 

 

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark fra Terje Kristoffersen, Bodø, avslås.  
Begrunnelsen er at bygningene ved Muorki er å betrakte som naust og dispensasjon etter § 5 1. 
ledd bokstav c) kan dermed ikke innvilges. 

 

Turistløype fra Daja til riksgrensen til Sverige kan benyttes ifbm med transport til naustene. 

 

 

 
290/20, Gnr. 119/618 - Gry-Janne Rugås - 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:  

 

Gry-Janne Rugås, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/618. 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 20.11.2020 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.  

 

 
292/20, Gnr. 119/1/479 -  Åge Jørgensen  - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy 
i utmark - Lomivatnet - § 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:  

 

Åge Jørgensen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte, gnr 119/1/479. Kjøringa skal foregå fra Daja eller Sulitjelma, jfr. kartutsnitt. 

  

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

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 20.11.2020 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.  

 

 
293/20, Gnr. 119/1/554 - Olaf Kyrre Jørgensen - 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:  

 

Olav Kyrre Jørgensen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/554. 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 20.11.2020 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.  

 

 
294/20, Gnr. 119/1/370 - Tor-Eivind Karlsen -  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:  

 

Tor-Eivind Karlsen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/370. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Kjelvasskrysset eller fra 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 20.11.2020 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.  

 

 
295/20, Gnr. 119/437 - Roar Hansen - 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:  

 

Roar Hansen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte, gnr 119/437. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Kjelvasskrysset el 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 20.11.2020 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.  

 

 
296/20, Gnr. 119/514 -Lars Jonny Lundeng - 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:  

 

Lars Jonny Lundeng, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/514. Kjøringa skal foregå fra Daja, 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 20.11.2020 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.  

 

 
297/20, Gnr. 119/1/466 - Anita Helgesen/Ken Andre Johansen - Innvilget søknad om 
dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - §5c) 
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:  

 

Anita Helgesen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte, gnr 119/1/466.  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 23.11.2020 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.  

 

 
298/20, Gnr. 119/1/500 - Finn Moan - Innvilget søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - § 5c) 
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:  

 

Finn Moan, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte, gnr 119/1/500. 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 23.11. 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.  

 

 
299/20, Gnr. 119/1/371  - Lill Marit Kampli-Hansen - 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:  

 

Lill Marit Kampli-Hansen, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/371. Kjøringa skal foregå fra snøskuterparkeringa i Daja, 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 23.11.2020 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.  

 

 
300/20, Gnr. 67/7 - Saltdal kommune  - Tore Fauli - 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: 

 

Tore Fauli, Fauske, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/7.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   



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

 

Vilkår for dispensasjonen: 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  23.11.2020 (forutsetter snødekt mark) 
tom 11.05.2025. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

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

 

 
301/20, Gnr. 119/1/511 - Ronny Nilsen Werningsen - 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:  

 

Vivian Nilsen Werningsen, Neverdal, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/511. Kjøringa skal foregå fra Stordalveien, 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 23.11.2020 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.  

 

 
302/20, Transport til Saltdal kommune - Bård Dahlberg - Innvilget søknad om dispensasjon for 
bruk av motorkjøretøy i utmark - § 5 c) 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Bård Dahlberg, Fauske,  innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, 
jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   

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

 

Vilkår for dispensasjonen: 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  23.11.2020 (forutsetter 
snødekt mark) tom 11. mai 2025. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 



oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

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

 

 
303/20, Gnr. 91/11 - Svein H Nilsen - Innvilget  søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - § 5c) 
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:  

 

Svein H. Nilsen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte,  gnr 91/11. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen på Tverråmoen, 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 23.11.2020 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.  



 

 
304/20, Gnr. 119/1/480 -  Øystein Kilen - 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:  

 

Øystein Kilen, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte, gnr 119/1/480. 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 23.11.2020 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.  

 

 

 
305/20, Gnr.119/1/206 -  Henning E. M. Iversen - 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:  

 

Henning E M Iversen, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/206. 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 23.11.2020 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.  

 

 
307/20, Gnr. 119/395 - Trond Mosti - Innvilget søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - § 5 e) 
VEDTAK: 

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

 

Trond Mosti, Fauske, gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Stordalen, Sulitjelma, til egen 
hytte, beliggende v/Rundvatnet, gnr. 119/395  jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 4 dager 
tilsammen. 

 

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



tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.04.2021. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 

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

 

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

 

 

 
308/20, Gnr. 119/1/135 - Tore Øhlund - Innvilget søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - 5c) 
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:  

 

Tore Øhlund, Sulitjelma gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte, gnr 119/1/135. 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 23.11.2020 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.  

 

 
309/20, Gnr. 119/476 - Per Kristian Lund - 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:  

 

Per K. Lund, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte, gnr 119/476. 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 23.11.2020 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.  

 

 
310/20, Gnr. 67/2-19 - Saltdal kommune - Ruth og Aage Olsen - 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: 

 

Ruth og Åge Olsen, Fauske, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/2-19. Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   

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

 

Vilkår for dispensasjonen: 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  23.11.2020 (forutsetter snødekt mark) 
tom 11.05.2025. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

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

 



 
311/20, Gnr. 119/544 - Ove/Marit Faldaas - 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:  

 

Marit Faldaas, Bodø,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte, gnr 119/544. 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 23.11.2020 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.  

 

 
312/20, 119/1 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny festegrunn over 10 år 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling til opprettelse av 3 nye festegrunner i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 
b.nr. 1, avgrenset som på situasjonsplan. 

Senter av sirkler:            2)          N 7441738 Ø 546724 



                              4)          N 7441870 Ø 546571 

                              7)          N 7442177 Ø 546550 

Sirkeldiameter = 30 meter. 

 
 

 
313/20, Gnr. 119/585 - Rune Solbakk - Innvilget søknad om dispensasjon for motorferdsel 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:  

 

Ragnhild Bernhardsen og Rune Solbakk, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr 
med snøskuter på vinterføre til egen hytte, gnr 119/585. 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 24.11.2020 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.  

 

 



314/20, Gnr. 119/1/32 - Magne Pettersen - Innvilget søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - 5c) 
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:  

 

Magne Pettersen, Bodø gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte, gnr 119/1/32. 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 24.11.2020 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.  

 

 
315/20, Gnr. 67/15 - Saltdal kommune - Torstein Setså - Innvilget søknad om dispensasjon for 
bruk av motorkjøretøy i utmark - § 5 c) 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Torstein Setså, Fauske, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/15.   



Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   

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

 

Vilkår for dispensasjonen: 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  24.11.2020 (forutsetter snødekt 
mark) tom 11. mai 2025. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker 

 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

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

 

 
316/20, Transport til Saltdal kommune - Raymond Osbakk og  Kjell Larsen - Søknad om 
dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - tilsyn jervbås. 
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 b) og delegasjon, gis 
følgende tillatelse: 

 

Raymond Osbakk og Kjell Larsen, Fauske  innvilges dispensasjon til bruk av snøskuter på 
vinterføre til Saltdal kommunes grense i forbindelse med tilsyn med jervbås og utlegging av åte. 
Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

Denne dispensasjonen gjelder kun tilsyn med jervbås og utlegging av åte, all annen kjøring er ikke 
tillatt. 



 

Vilkår for dispensasjonen: 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  24.11.2020 (forutsetter 
snødekt mark) tom 16.02.2021. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker 

 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

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

 

 
318/20, 84/20 - Kjell Rune Pettersen - Søknad om fradeling av grunneiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 5.1.1 for fradeling av omsøkte tomt 
på inntil 0,2 dekar med eksisterende vognskjul/løe  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 2 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på  inntil 0,2 dekar med eksisterende vognskjul/løe som tilleggsareal 84/75 fra 
g.nr 84 b.nr. 20 syd av E6 mellom Bådsvik og Hamnvika i Fauske kommune. 



 
 

 
320/20, 103/1647 - Nordvik Eiendom AS - Innvilget søknad om tillatelse til 
opparbeiding/utvidelse av parkeringsplass - Bergverksveien 9, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 l) innvilges tillatelse til opparbeiding av 
parkeringsplass på gnr. 103 bnr. 1647 i Bergverksveien 9, Fauske som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvar i saken: Rambøll Norge AS og Larssen Maskin AS. 
 

 
321/20, Gnr. 119/467 - Even Mathisen - Innvilget 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:  

 

Even Mathisen, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/467. 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 02.12.2020 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.  

 

 
322/20, Gnr. 119/1/181 - Ørjan og Yanka Soffi Wårheim -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:  

 

Ørjan og Yanka Soffi Wårheim, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/181. 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 02.12 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.  

 

 
323/20, Gnr. 119/531 - Tore Okkenhaug - 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:  

 

Tore Okkenhaug, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/531. 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 02.12.2020 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.  

 

 
324/20, Gnr. 119/543 - John-Wilhelm Iversen - 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:  

 

John-Wilhelm Iversen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/543. 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 02.12.2020 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.  

 

 

 
325/20, Gnr. 119/1/23 - Rainer Lund og Anita Pedersen - 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:  

 

Rainer Lund og Anita Pedersen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/23. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Sulitjelma Fjellandsby i Daja, 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 03.12. 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.  

 

 
326/20, Gnr. 76/231 - Marit Fagerheim Pedersen/Tor E. Aalstad - 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:  

 

Tor Einar Aalstad, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 76/231. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/RV80, 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 04.12. 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.  

 

 
328/20, Gnr. 119/1/28 -  Per Arne Karlsen - 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:  

 

Per Arne Karlsen, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte, gnr 119/1/28. Kjøringa skal foregå fra FV 7482, 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 04.12. 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.  

 

 
329/20, Gnr 119/1/433   - Ola Dobakk - 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:  

 

Ola Dobakk, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte, gnr 119/1/433. 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 04.12. 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.  

 

 
330/20, Gnr. 119/1/561 - Ole Kristensen - 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:  

 

Ole Kristensen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte, gnr 119/1/561. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplass v/Sulitjelma 
Fjellandsby/snøskutergarasjen, 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 04.12. 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.  

 

 
331/20, 103/1335 - Henriksengården AS - Søknad om fradeling av tomt til garasje/ lager 
VEDTAK: 

Med hjemmel i plan-og bygningsloven § 20-1, samt delegasjon, gis det tillatelse til fradeling av 1 
tomt på ca. 172 kvm til garasje- / og lagerformål på gnr. 103/1335 i Fauske kommune, som 



omsøkt. 

 

 

 

 
 

 
332/20, 76/3 - Olaug Ellen Furnes - Søknad om deling av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjermmel i plan- og bygningsloven §19 – 2 og delegasjon 
innvilges det ikke dispensasjon fra kommunedelplanens bestemmelse § 5.1 for fradeling av tomt 
til fritidsbebyggelse fra g.nr. 76 b.nr. 3 

 
 

 
333/20, 119/1 - 119/417 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 417  i Fauske kommune med en parsell, ca 436 m2, 
avgrenset som på situasjonsplan.  

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20-1 
innvilges fradeling fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 1  i Fauske kommune med to parseller, 140 m2 og 
ca 95 m2, som tilleggsareal til nye tomter avgrenset som på situasjonsplan.  



 

VILKÅR: 

Fradelte tilleggsarealer fra 119/1 skal sammenføyes med tilliggende areal på 119/417 og ny 
opprettet matrikkelenhet utgått fra 119/417 
 

 
335/20, Transport til Saltdal kommune - John Gunnar Olsen - 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: 

 

John Gunnar Olsen, Sulitjelma, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/25.   

Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta/Kjelvasskrysset, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

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

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 



1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  08.12.2020 (forutsetter snødekt 
mark) tom 11.05.2025. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker 

 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

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

 

 
336/20, 103/1583   - Fauske Storbilsenter AS - Svar på søknad om rammetillatelse for 
oppføring av nytt næringsbygg, BYA 700 m2, Truckstopp 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §20-1 a) meddeles rammetillatelse for 

oppføring av næringsbygg på gnr. 103 bnr. 1585 som omsøkt. 

 

Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før det gis igangsettingstillatelse. 

 
 

 
338/20, 104/578 – Klara Johansen – Innvilget søknad om tillatelse til etablering av ny avkjørsel 
til 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 l) innvilges søknad om etablering av ny avkjørsel fra 
Tjeldveien til enebolig i Terneveien 20, som vist på situasjonsplan og som omsøkt. Det settes følgende 
vilkår for tillatelsen: 

· Det anlegges dobbeltvegget veirør i plast, med dimensjon Ø300 mm, i veigrøft mot Tjeldveien. 
· Det etableres snuplass på egen eiendom. 

 



 

 
339/20, 73/10 - Eva Engerud - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett- tomt til 
eksisterende bolighus 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordlovens §12 og delegasjon gis det tillatelse 
til fradeling fra eiendom g.nr.73 b.nr. 10 som omsøkt med om lag 1,8 daa.  

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 2 og 
delegasjon gis det tillatelse til fradeling fra  g.nr. 73 b.nr. 10 som omsøkt med om lag 1,8 daa. 

 

Vilkår: 

Ny matrikkelenhet må avstå veirett til ovenfor liggende eiendommer.  

Restareal inklusiv uregistrert jordsameie skal avhendes som tilleggsareal til annen landbruksenhet. 

Tinglysing av veirett, opprettet ny matrikkel og avhending av restareal 73/10 inklusiv uregistrert 
jordsameie, må skje samtidig. 

 
 

 
341/20, 103/1583 -  Fauske Storbilsenter AS - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse for 
grunn-/terrengarbeide og støping av plate for .....BYA 700 m2, Truckstopp plassen, Fauske 
VEDTAK: 

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

grunn-/terreng arbeide, samt støping av betongplate for servicebygg på Truckstopp, Fauske, gnr. 
103, bnr. 1583, som omsøkt. 



 

Oppdatert gjennomføringsplan må innsendes fortløpende ved endringer. 

 

Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales kommunen (Regning vil bli 

tilsendt). 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse datert 11.12.202, sak 336/20. 
 

 
342/20, Gnr. 119/1/380 - Kitt Testad, Rognan -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:  

 

Kitt Testad, Rognan, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte, gnr 119/1/380. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta el 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 17.12. 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.  

 

 
344/20, Gnr. 119/1/180 - Marit Karlson - 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:  

 

Marit Karlson, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/180. 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 17.12. 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.  

 

 
345/20, Gnr. 119/413 - Per Kristen Løkås - 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:  

 

Per Kristen Løkås, Valnesfjord, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/413. 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 17.12. 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.  

 

 
346/20, Transport til Saltdal kommune - Rolf Holand - 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:  

 

Rolf Holand, Fauske, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Risevatnet i Saltdal kommune. 

Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.  

  



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

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  17.12.2020 (forutsetter snødekt mark) 
tom 11. mai 2025. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

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

 

 
347/20, Transport til Saltdal kommune - Anton Vidar Kolden - 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: 

 

Anton V. Kolden, Fauske, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

 

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



 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  17.12.2020 (forutsetter snødekt mark) 
tom 11.05.2025. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

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

 

 
348/20, Transport til Saltdal kommune - Sonja Svensson/Jan Ivar Olsen - Innvilget søknad om 
dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - § 5c) 
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: 

 

Sonja Svensson/Jan Ivar Olsen, Sulitjelma, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr 
med snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr. 67/30. Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta/Kjelvasskrysset, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   

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

 

Vilkår for dispensasjonen: 



 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 17.12.2020 (forutsetter snødekt mark) 
tom 11.05.2025. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

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

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

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

 

 
349/20, 103/1137 - Anders Dahle og Ina Mari A Bjur - Innvilget søknad om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av tilbygg BRA 10 m2 til bolighus i Hauanveien 21, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra bestemmelsenes § 2 e) i 
reguleringsplan Nedre Hauan i forhold til byggegrense.  

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-4 innvilges søknad om oppføring av tilbygg til bolighus i 
Hauanveien 21, Fauske gnr.103 bnr.1137 som omsøkt. 

 

Kommunen fraskriver seg ansvar for evt. skader på tilbygget som følge av veivedlikehold og 
brøyting. 

 
352/20, Gnr. 119/1/486 - Egil Olsen - 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:  



 

Egil Olsen, Valnesfjord, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte, gnr 119/1/486. 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 18.12. 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.  

 

 
353/20, Gnr. 119/1/34 - Synøve Strand Johansen - 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:  

 

Synøve Strand Johansen, Straumen,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/34. 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 18.12. 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.  

 

 
354/20, Gnr. 119/1/378 - Tor-Eivind Karlsen - 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:  

 

Tor-Eivind Karlsen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/378. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta el. 
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 18.12. 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.  

 

 
001/21, 83/1 - Karl Gunnar Strøm / Jeanette Aronsen - Innvilget søknad om tillatelse til nytt 
våningshus - Ytter-Leivset 22, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til oppføring av nytt våninghus 
på gnr. 83 bnr. 1 i Fauske kommune. Den nye boligen tildeles samtidig adresse Ytter-Leivset 24 av 
kommunen. 

 

I medhold av byggesaksforskriftens § 6-8 første ledd innvilges personlig ansvarsrett som 
selvbygger for hele tiltaket til Karl Gunnar Strøm. 

 

Skulle det oppstå bevegelser i grunnen under arbeidet med tiltaket skal geolog straks undersøke 
tiltaket og området rundt for tegn på ustabilitet i grunnen. Kommunen skal også straks varsles hvis 
bevegelser i grunnen skulle oppstå. 

 

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

 

Vilkår: 

Før ferdigattest kan gis skal eksisterende våningshus med adresse Ytter-Leivset 22, bygningsnr. 
188866433 søkes bruksendret fra våningshus til en annen bygningstype enn bolighus. 
 

 
002/21, 103/337 - Kim Falch - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av påbygg BRA 9 m2 
og veranda 23 m2, fasadeendring og bruksendring kjeller i Storgaten 19 B, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan og bygningslovens § 20-1 a), c) og d) innvilges søknad om oppføring av påbygg, 
veranda, fasadeendring og bruksendring av kjeller i Storgaten 19 B, Fauske gnr.103 bnr.337 som 



omsøkt. 

 

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

 
003/21, 58/30 - Herseth Eiendom AS - Søknad om deling av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av tre 
parseller med avmerkede tomtegrenser i reguleringsplan for parsell tomt nr. 1 med om lag 800 
m2, tomt nr. 2 med om lag 1000 m2 og tomt nr 3 med om lag 1200 m2 fra g.nr. 58 b.nr. 30 i 
Fauske kommune. 

 

 

 



005/21, 56/3 - 56/61 - 56/57 - Odd Tore Solbakk - Innvilget søknad om tillatelse tilgrunn- og 
terrenginngrep for vann-, avløp- og overvannstrasé - Bjørkåsveien, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til anlegging av VA-grøft og VA-anlegg for 
framtidig byggefelt i Bjørkåsveien, Valnesfjord, gnr. 56 bnr. 57 med tilhørende inngrep på gnr. 56 bnr. 3 bnr 
61 og bnr. 24 som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvar for tiltaket: Solbakk Gård og Maskin og Rørproffen Salten AS. 
 

 
006/21, 119/1 - Statskog SF - Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning - Ny 
grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og 
delegasjon gis det tillatelse til fradeling av tomt fra g.nr. 119 b.nr. 1 som vist på kart, som 
tilleggsareal til g.nr. 119 b.nr. 248 

 

 

 
 

 
007/21, 103/2 og 103/1085 - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse-2 for grunnarbeider 
tomt for teknisk driftsbygg og blålysbygget, Terminalveien Krokdalsmyra, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 k) innvilges igangsettingstillatelse for grunnarbeider i 



tomt for teknisk driftsbygning og blålysbygg i Terminalveien Øst/Krokdalsmyra, gnr.103 bnr.2,1085 
som omsøkt. 

 

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

 

Utført geoteknisk prosjektering legges til grunn for arbeidet. 

 

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

 

Det vises for øvrig til innvilget rammetillatelse datert 02.09.2020 i sak 187/20 og 
igangsettingstillatelse-1 datert 18.09.2020 i sak 234/20. 

 

 
008/21, 103/1562 - Coop Nordland SA - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse for tett bygg 
med tekniske installasjoner - tilbygg til forretningslokaler i Handelsparken, Terminalveien 5, 
Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges igangsettingstillatelse for tett bygg med 
tekniske installasjoner i tilbygg til forretningslokaler 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, Salten Transportsentral AS, GK Inneklima AS, Aktiv Sprinkler AS, Ovesen Elektriske 
AS, Sweco Norge AS, Tata Steel Norway Byggesystemer AS, Rørleggern Fauske AS, Nordland Tak 
AS, Siv Ing Helge Andreassen AS, Indira AS og Toten Bygg og utleie AS. 

 

Det vises for øvrig til innvilget rammetillatelse datert 04.09.2018, i sak 095/18 og 
igangsettingstillatelse-1 datert 07.10.2020 i sak 252/20. 
 

 
010/21, Forslag til endring av detaljregulering for Charlottatippen boligområde 
VEDTAK: 

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag til 
endring av detaljregulering for Charlottatippen boligområde ut til offentlig ettersyn. 



 
 

 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Referat fra møte i FTF 021220 og sammenstilling av saksliste for 2020 
 
 
2, Klagebehandling - PLUT sak 100/20 - Motorferdsel i utmark - Avslag - Byggmakker Gunvald 
Johansen - Fauske 
 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
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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 I FTF 2. DESEMBER 2020  
 
Tilstede:    

Erik Alvestad    Skolefaglig rådgiver og leder for barnehage 
Lena Holmström   Folkehelserådgiver 
Liss-Ane Simonsen  Sekretær/areal- og samfunnsplanlegger 
Kaare Barkhald  Kjøreskolene 
Per Arnt Ludvigsen  Politiet  
Evy Pedersen    Statens vegvesen 
Tore Jeremiassen   Trygg Trafikk 
Sigve Stien    Ungdomsrådet 
Anette Korneliussen  Ungdomsrådet 
Bjørn Thomas Hansen Kommunalt foreldreutvalg 
John.Harald Løkås Kommunalt råd for personer med 

funksjonsnedsettelse 
 
Møtested: Fauske kommune, Administrasjonsbygget, Kommunestyresalen (underetasje)  

Møtetid: Torsdag 4. juni 2020 kl. 13:00 – 15:00 

Møteleder: Liss-Ane Simonsen  

 Ingen merknader til forrige møtes referat.  

 Forumet har fått to nye medlemmer fra Ungdomsrådet. De ønskes velkommen!  

 Sekretær forteller kort om befaring med Dan Håkon Kjerpeseth og enhet VVA. Saken 

har vært til diskusjon i forumet i juni 2020. Referat fra befaring legges ved (vedlegg 1) 

 Sekretær og folkehelserådgiver informerer om befaring de har hatt i 

Buen/Buveien/Jernbanegata. Det referes til sak som FTF tidligere har diskutert. 

Referat fra befaring legges ved (vedlegg 2).  

 
Sak 13/20  Trafikksikkerhetsmidler for fysiske tiltak  

Tidligere i år søkte Fauske kommune om midler for fire tiltak. Det ble gitt tilsagn om tilskudd til 

følgende prosjekt fra Nordland trafikksikkerhetsutvalg (NFTU):  

1. Bygging opphøyd gangfelt m/ lys på Vestmyra, tilsagn om inntil kr. 252 000,-. 

2. Byggeplan fortau fra Erikstad til badestranda på Lund, tilsagn om inntil kr. 300 000,-.  

Det ble ikke tildelt midler for etablering av belysning på Skaft og i Tortenlia. Leder i KFU har 

etterspurt hvorfor disse ikke ble tildelt. Trygg Trafikk meddeler at fylket og Nordland fylkes 

trafikksikkerhetsutvalg er blitt restriktive når det kommer til støtte til belysning. Dette kan 

komme av vedtak fra NFK tidligere i år, som ikke lenger betaler for mange av lysene på deres 

egen vei.  
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Sak 17/20 Refleksdemonstrasjon 2020 

Skolefaglig rådgiver og politiet orienterte kort om gjennomføringen som politistudente 

gjennomførte med 2. og 3. klassingene i kommunen. Oppleves som et godt subsitutt for det 

ordinære tiltaket som i år måtte utgå. Det enes om at vi til neste år må være tidligere ute i 

planleggingen, gjerne på forumets siste møte før sommeren.  

Sak 25/20  Holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler  

Fauske kommune ble bevilget midler til holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid.  

- Gjennomføring av trafikkofrenes dag 2021 – 20 000,- 

- Gjennomføring av refleksdagen 15. oktober 2020 – 10 000,- 

Det ble kort orientert om refleksdagen 2020. Det er leder for Frivillighetssentralen som har 

ansvar for gjennomføring av trafikkofrenes dag, som er 20. januar 2021. Trygg Trafikk ønsker 

å være en del av markeringen. Sekretær setter de i kontakt med Frivillighetssentralen.  

Sak 21/20 Regional transportplan (RTP) 

Arbeidet med revidering av regional transportplan er nå startet opp. Fauske kommune skal i 

møte med Nordland fylkeskommune og få en orientering om prosessen. 

Sekretær ønsker innspill fra Faglig Trafikkforum Fauske, som videreformidles til ordfører og 

andre i kommunen som er involert i revidering av RTP:  

- Det stilles spørsmål omkring hvordan vegstrekninga mellom Fauske og Tverlandet 

prioriteres. FTF syntes strekningen bør prioriteres og gjøres noe med. Statistisk sett er 

den også farlig. Det er viktig å få politisk engasjement på dette punktet.  

- Krysset ved Scania. Krysset er viktig å få dimensjonert slik at den er tilpasset dagens 

trafikkbilde. En rundkjøring her må på plass. Det er ikke en god trafikksikkerhet i 

området per dags dato. Som fotgjenger er det farlig å gå til fots fra Statens vegvesen 

og til Fauske Handelspark ekspelvis. Å få til en sikker løsning bør være høyst 

prioritert, da dette området og nå blir en del av en utrykningsstrekning (ref. utbygging 

av Krokdalsmyra og oppføring av Blålysbygget).  

- Strekning Strømsnes – Fridalen (særlig Strømsnes – Helskog-feltet) har behov for 

gang- og sykkelveg. Dette er fylkesveg 7470. 

- Sulitjelma: Lensmannen har frontet ønske om å få satt ned fartsgrense i Sulitjelma, fra 

80km/t til 60 km/t. Dette har og Fauske kommune ønsket i forbindelse med 

detaljregulering på Charlottatippen.Dette er en sak vi kan fronte generelt, men men 
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ikke nødendigvis en sak for Regional transportplan. Sekretær kobler på Trygg Trafikk. 

Dette er fylkesveg 830. 

- Strekningen fra Sulis-krysset – Nervatn (Vatnbygdveien). Behov for gang- og 

sykkelvei (Fylkesveg 830). 

- Behov for gang- og sykkelveg i Sulitjelma. 

Sak 26/20 Revidering av handlingsdelen til kommunedelplan for trafikksikkerhet  

Fauske kommune skal revidere handlingsdelen i løpet av 2021. Alle oppfordres til å lese 

nåværende plan. FTF oppfordres til å komme med innspill til hvordan de skal bringes inn i 

prosessen, og om det er noen særlige strekninger eller tiltak som bør innlemmes i ny 

handlingsdel. Sekretær ber FTFs medlemmer tenke på saken, og hente inn tilbakemeldinger 

fra utvalgene/arbeidsgiveren/rådene de representerer.  

Sak 27/20   Søknad om holdningsskapende trafikksikkertsmidler 2021 

Alle oppfordres til å kommunisere ut om dette, og eventuelt søke selv dersom man ønsker å 

sette i gang småe tiltak. FTF vil ikke søke noen midler, men Fauske kommune vil muligens 

søke støtte til gjennomføring av tiltak. Forslag til tiltak bes bringes inn. Søknadsfristen for 

midlene bruker å være omkring februar/mars. Forumet medlemmer oppfordres til å informere 

om tilskuddsordningen gjennom sine kanaler. 

Sak 28/20 Gjennomgang av saker i 2020 

Sekretær har utarbeidet en sammenstilling av saker som forumet diskuterte i 2020 (vedlegg 3) 

Sak 29/20 Årsplan 2021  

Forumet skal i henhold til mandatet møtes 4. ganger i året. I 2021 ønsker forumet å møtes i 

forkant av møtene til plan- og utviklingsutvalget. Det enes om at forumet kan treffes tre uker 

før de politiske møtene, slik at referatene kommer med til de. Deler av forumet kan og 

aktiveres utenom disse møtene. Møtetidspunktene som er brukt i 2020 syntes FTF er OK 

(13/13:30 – 15:00). Sekretær lager møteplan så snart møteplanen for de politiske utvalgene er 

godkjent i uke 50/51. 

Sak 30/20  Forkjørsveg Rognveien  

Barkhald har tidligere etterspurt informasjon om hvorfor Rognveien ikke ble til forkjørsveg. 

Han opplyser at det var tidligere til diskusjon, og endring av fartsgrensen fra 50 km/t til 40 

km/t ble diskutert i den sammenhengen. Sekretær har fått opplyst at begrunnelsen bak at det 

ikke ble anlagt forkjørsveg den gang, var frarådning fra Statens vegvesen. Sekretær sjekker 

opp om dette stemmer. FTF ønsker at Fauske kommune vurderer å gjøre om Rognvegen til 
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forkjørsveg. Dette vil gjøre at fotgjengerene som skal krysse kjørevegene vil få en bedre 

trafikksikkerhet. I dag er det høyre-regel i området, og bilene som kjører ut, har ikke vikeplikt 

dersom de skal kjøre mot Fauske sentrum. Finneid FAU har tidligere spilt inn at de ønsker 

tiltak som bidrar til at farten til bilistene når de kjører ut på Rognvegen minskes, da det 

oppstår trafikkfarlige situasjoner. Det påpekes at dersom dette vedtas, må skiltene plasseres 

før gangfeltene/der fotgjengere krysser. Det påpekes og at dette er en del av en skoleveg. 

Sekretær tar med innspillet til leder for plan og utvikling, og gir forumet tilbakemelding på 

neste møte i 2021.  

 

 
 
 
9. desember 2020 
Liss-Ane Simonsen  
Sekretær, Faglig Trafikkforum Fauske                     
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Referat fra befaring med Dan Håkon Kjerpeseth 301120  
 
Undertegnede møter Kjerpeseth v/ Fauske handelspark kl. 10. Det vises til tidligere 
henvendelser til FTF, som omhandler flere vegstrekninger/punkt i kommunen. Det er to 
steder som skal befares 30.11.20.  
 

1. Gang- og sykkelveg ved Fauske Handelspark  
Tilstede fra Fauske kommune: Liss-Ane Simonsen, Frank Zahl og Evald Solbakken.  
      Dan Håkon Kjerpeseth  
 
 

 
 
Kjerpseth ytrer bekymring over grøften langs gang- og sykkelvegen, og fallhøyden dersom 
en faller/sykler utenfor. Solbakken forteller om tidligere prosess, og vurderingene som ble 
gjort den gang da, når gang- og sykkelvegen ble etablert. Det drøftes forslag til løsninger.  
Ved å planere ut skråningen må det legges rør. Dette er kostbart, og ikke en løsning Zahl 
anbefaler.  
Dersom det skal etableres sikringstiltak, anbefaler Zahl at dette bør være i form av autovern. 
Andre former for rekkverk har liten holdbarhet, på grunn av brøyting.  



 
Det informeres om at Fauske kommune ikke har anledning å sette opp noen form for 
sikringstiltak, uten støtte i form av trafikksikkerhetsmidler fra Nordland fylkeskommune (NFK) 
og Nordand fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU). 
 
Undertegnede og Zahl enes om følgende:  

- Kommunalsjef Heimtun orienteres om befaring, og det må tas en beslutning på om 
tiltaket priorieres omsøkt for neste års tildeling av trafikksikkerthetsmidler 
(søknadsfrist juli 2021). Dette gjøres våren 2020, når en har oversikt over andre tiltak 
som skal søkes. 

- Enhet VVA lager prisestimat for hva oppføring av sikringstiltak (autovern) vil koste.  
- Simonsen orienterer Faglig Trafikkforum Fauske (FTF) om befaringen.  

 
 

2. Strandpromenaden – strekningen nedenfor Coop Mega 
Tilstede: Liss-Ane Simonsen og Dan Håkon Kjerpeseth  
 

Kjerpeseth viser strekningen han mener er den utsatte strekningen langs strandpromenaden. 
Her er det ingen rekkverk eller sikring, og det er store steiner utenfor promenaden, før 
vannet. Deler av strekningen har rast ut tidligere, men dette er tettet igjen. Det er sted på 
strekningen som mangler «kantsten».  
 
Undertegnede er enig med Kjerpeseth at strekningen kan oppleves skummel i mørket, og 
særlig når det er glatt. Det orienteres om at Fauske kommune ønsker å søke midler for å 
utbedre akkurat denne delen av promenaden. Kjerpeseth orienteres om at det er 
planutvalget som vedtar endelig søknadsforslag, og at det er usikkerhet om tiltaket vil bli 
prioritert til neste år.  
 



 
 
Undertegnede tar meg seg innspillene til de respektive enhetslederne med ansvar for 
tiltakene. Også kommunalsjef orienteres. Faglig Trafikkforum mottar kopi av referat. 
Kjerpeseth sendes og referat.  
 
 
Liss-Ane Simonsen 
Areal- og samfunnsplanlegger 
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Referat fra befaring 021220  
 
Tilstede:  

- Liss-Ane Simonsen (samfunnsplanlegger og sekretær i Faglig trafikkforum Fauske - 
FTF) 

- Lena Holmström (folkhelserådgiver) 
- Frid Helgesen (klager) 
- Miljøarbeider i Buveien.  

 
Vi treffes i Buveien 2. desember kl. 12 for å gjennomgå trafikksikkerheten i området, og de 
punktene Helgesen har kontaktet Fauske kommune og Faglig trafikkforum om tidligere. 
 
Opplysninger om saken: Helgesen har ved flere anledninger vært i kontakt med Fauske 
kommune, FTF og Statens vegvesen angående trafikksikkerheten i området. Begrunnelsen 
for hennes særlige interesse, er at hun er pårørende til beboer i borettslaget/bofellesskap i 
Buveien. Flere av de som bor her fysisk- og/eller psykisk utviklingshemmede. Det nevnes at 
noen av de er kortvokste, og ikke er spesielt synlige i trafikkbildet. Dette er en gruppe 
mennesker som det behov for å ta spesielle hensyn til, når det kommer til trafikksikkerhet. 
Jernbanegata er en del av E6, og faller dermed inn under Statens vegvesens 
ansvarsområde. 
 
Kart over området: 

 



 
Punkt 1: gangoverfelt Buveien / Jernbanegata 

 Gangfeltet oppleves farlig – da det ikke er noen oppførte lyspunkter 
(gatelys/belysning) på siden av vegen. I mørket er det vanskelig å se om det er noen 
som står å venter og skal krysse vegen. Forslag til løsning: Oppføring av 1 lyspunkt. 

 De som kommer kjørende fra Hauan og Hauanbrua, vil ha vanskeligheter med å se 
om det er noen fotgjengere som skal krysse/krysser, på grunn av trær og busker. 
Forslag til løsning: Det bør gjøres noe avskoging/klipping langs vegen.  
 

 

  



 
Punkt 2: Kryssing av veg / innkjøring til Jernbanestasjonen  

 Det stilles spørsmål til hvorfor det ikke er gangoverfelt her. Sekretær påpeker at 
gangfelt ikke er definert som et trafikksikkerhetstiltak, men et fremkommelighetstiltak. 
Det påpekes at strekningen er en del av en skoleveg, og mye benyttet av andre som 
skal til/fra jobb og fritidsaktiviteter.  

 Sekretær sjekker med Statens vegvesen og VVA om begrunnelsen bak hvorfor det 
ikke er anlagt.  

 
 

 
 



Punkt 3: Kryssing av Jernbanegata ved ankomst fra Buveien  
 Dette er klagers store bekymring. Når en kommer fra Buveien, og skal krysse vegen, 

eksisterer det i dag ingen sikker krysning. På vinterstid er det ikke mulig å gå på 
gresset langs vegen, og fotgjengere blir da tvingt ut i veibanen. Fartsgrensen på 
stedet er 50 km/t, og det er mye trafikk i området.  

 Forslag til løsning: 1) Etablering av ekstra gangoverfelt i kryss, og «ventesone». 
Eller 2) dialog med grunneier i det hvite huset (Jernbanegata 10), erverv/kjøp av areal 
for etablering av fortatu/gangsti etc, slik at fotgjengere trygt kan komme seg til 
allerede etablert fotgjengerovergang.  

 Det påpekes og at det til fordel kan brøytes på en måte at det vil være enklere å 
bevege seg trygt langs vegen i området, i påvente av eventuelle tiltak.  
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Sekretær tar med seg følgende spørsmål videre, til de respektive enhetsledere i kommunen:  

- Har man vurdert å gjøre Buveien til en enveiskjørt gate/altså stenge utkjøringen som 
er øverst? Hvorfor, hvorfor ikke? 

- Hva er begrunnelsene bak følgende: fartshumpene i Buen: hva er grunnen til at det 
ikke er en fartshump mellom E6 og innkjøring til Buveien? (Sekretær påpeker at dette 
kan ha noe med brøyting å gjøre, men tar med seg spørsmålet videre).  
 

Helgesen mottar kopi av referat. Referat sendes og Statens vegvesen og Faglig trafikkforum 
Fauske.  
 
Liss-Ane Simonsen 
Areal- og samfunnsplanlegger 
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Sak 1/20: Orientering om FTFs rolle og ansvar  
Det ble utarbeidet et skriftlig mandat til Faglig Trafikkforum Fauske. Alle referat sendes plan- 
og utviklingsutvalget.  
 
Sak  2/20: Godkjenningsordningen Trafikksikker kommune   
Fauske kommune ble 14. september 2020 godkjent som Trafikksikker kommune. Forumet har 
gjennom flere runder vært orientert om arbeidet mens det pågikk, og flere av forumets 
medlemmer har vært involvert i arbeidet. 
 
Sak 3/20: Plansak – Furnes vest 
FTF kom med innspill til detaljreguleringsplanen. Innspillet ble tatt med i endelig vedtatt 
plan, og resulterte i rekkefølgebestemmelser som bedre kan ivareta trafikksikkerheten i 
området.  
 
Sak 4/20: Trafikksituasjonen rundt Vestmyra skole  
Kiss and ride-sonen er under utarbeiding. Ny reguleringsplan for området ble vedtatt høsten 
2020. FTF har vært orientert om arbeidet, og har også hatt muligheten til å komme med 
innspill til planarbeidet. Særlige viktige problemstillinger fra forumet har vært videreformidlet 
til planens saksbehandler mens planarbeidet pågikk. 
 
Sak 5/20: Holdningsskapende midler for 2020  
Det ble informert om muligheten til å søke trafikksikkerhetsmidler.  
 
Sak 6/20: Godkjenning av møteplan for 2020   
Ingen merknader. 
 
Sak 7/20: Ønske om redusering av fartgrense og oppføring av belysning på Helskog  
Henvendelse ble videresendt Nordland fylkeskommune som rette mottaker, med FTFs innspill 
angående oppføring av belysning og redusering av fartsgrense. Sekretær følger opp svar fra 
Nordland fylkeskommune, og tar med seg punktet inn i revidering av kommunedelplan for 
trafikksikkerhet, og innspillsrundene til revidering av regional transportplan. 
 
Sak 8/20: Fartsgrense Sulitjelma 
FTF kom med innspill om å redusere hastigheten på strekningen forbi Charlottatippen. 
Medførte ingen endringer. Reguleringsplanen for Charlottatippen er under utarbeiding, og det 
legges inn bestemmelser som skal ivareta trafikksikkerheten. Trygg Trafikk ønsker å se 
nærmere på saken, og sekretær setter de i dialog med arealplanlegger/saksbehandler.  
 
Sak 9/20: Detaljregulering – bussholdeplass Shell  
FTF kom med innspill til planarbeidet om medvirkning og involvering. Planarbeidet står nå i 
bero på grunn av midler fra Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen.  
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Sak 12/20: Oversendte saker til Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen   
Oppsetting av skilt ved fylkesveg 530 i Solvik 
Sekretær har vært i dialog med NFK. De avventer svar fra Boreal angående saken, og 
kommunen vil orienteres når svar i saken foreligger.  
 
Trafikksikkerheten ved krysningen av Buen/Jernbanegata   
Sekretær er i dialog med Statens vegvesen og klager. Det er avtalt befaring med klager 
02.12.20 kl. 12. Det vises til referat fra befaring (se vedlegg 2 fra referat av møte 02.12.20). 
Fauske kommune følger opp saken med Statens vegesen, og forumet orienteres ved behov. 
 
Sak 13/20: Søknad om fysiske trafikksikkerhetsmidler  
Etablering av gang- og sykkelveg Strømsnes – Helskog 
Fauske kommune svarte dette ved ønske om å søke fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 
for dette tiltaket: «Det vurderes det i denne omgang at det ikke søkes trafikksikkerhetsmidler 
på fylkesveg. Dersom Nordland fylkeskommune (NFK)  vurderer at det er behov for tiltak på 
deres veg, så er de nødt å iverksette tiltak, og stå for drift ogvedlikehold. Dette begrunnes i 
kommunens økonomiske situasjon. Henvendelsene som omhandler trafikksikkerhetstiltak på 
fylkesveg vil videresendes NFK, med mindre det er noen særlig begrunnelse til at Fauske 
kommune bør involveres i utarbeiding/opparbeiding av tiltak». Forumet hadde ingen 
merknader, men påpekte viktigheten av å arbeide mot dette.  
 

Endelig tildeling 
Tidligere i år søkte Fauske kommune om midler for fire tiltak. Det ble gitt tilskudd til 
følgende prosjekt fra Nordland trafikksikkerhetsutvalg (NFTU):  
 
1. Bygging opphøyd gangfelt m/ lys på Vestmyra, tilsagn om inntil kr. 252 000,-. 
2. Byggeplan/prosjektering - fortau fra Erikstad til badestranda på Lund, tilsagn om inntil kr. 
300 000,-.  
 
Følgende prosjekt har ikke fått tildelt midler:  
3. Oppføring av belysning i Tortenlia.  
4. Oppføring av belsyning på Skaft. 
 
Sak 14/20 Detajlregulering  - fortau fra Erikstad til Lund  
Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 2020. FTF kom ikke med merknader til planarbeidet.  
 
Sak 16/20: Standariserte «vis hensyn – barn leker»-skilt  
Folkehelserådgiver har fremmet ønske om å drøfte muligheten for å innføre standardiserte 
skilt. Arbeidet tas med når kommunen går i gang med lekeplassnorm. Folkehelserådgiver er 
ansvarlig for eventuell oppgfølging. 
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17/20: Refleksdemonstrasjon høst 2020  
Demonstrasjonen ble gjennomført november 2020 av politistudenter, for 2. og 3. klassingene i 
kommunen. Det oppleves at gjennomføringen (til tross for smittevernhensyn og ingen «ute-
undervisning»), fungerte bra. 
 
18/20: Vikepliktsproblematikk - Vestmyra 
Det er klarlagt at vegen er betegnet som en vanlig kjøreveg, og dermed er det høyreregel. 
KFU etterspør vikepliktskilt. Fauske kommune kommer ikke til å sette opp vikepliktskilt.  
 
19/20: Innspill angående trafikksikkerhet fra Dan Håkon Kjerpeseth  
Problemområdene som er på statlig eller/og fylkeskommunal vei videresendt riktig instans. 
Sekretær og enhet VVA var på befaring med innsender 30.11.20, og forumet orienteres. Det 
vises til vedlegg 1 i referat fra møte 02.12.20. Fauske kommune følger opp saken, og forumet 
orienteres ved behov. 
 
Sak 20/20:  Henvendelse om nedsatt fartsgrense og ytterligere belysning i Tortenlia  
Det er mottatt innspill om redusering av fartsgrensen i Tortenli. Enhet plan og utvikling og 
enhet skole har hatt møter angående saken. Fauske kommune vil endre fartsgrensen i området, 
og arbeidet påbegynnes når Fauske kommune har kapasitet til å behandle saken. 
 
Sak 21/20:  Regional transportplan  
Arbeidet med revidering av regional transportplan er nå startet opp. Fauske kommune har 
vært i møte med Nordland fylkeskommune og få en orientering om prosessen. Forumet 
oppfordres til å komme med innspill om strekninger som bør prioriteres. Det er enda uvisst 
om Fauske kommune vil sende et eget innspill, i tillegg til regionrådets innspill (der ordfører 
og er representert). Sekretær sammenfatter innspill fra forumet, og ser til at de blir videsendt 
riktig instans uavhengig av dette.  
 
Sak 26/20 Revidering av handlingsdelen til kommunedelplan for trafikksikkerhet  
Fauske kommune skal revidere handlingsdelen i løpet av 2021. Alle oppfordres til å lese 
nåværende plan. FTF oppfordres til å komme med innspill til hvordan de skal bringes inn i 
prosessen, og om det er noen særlige strekninger eller tiltak som bør innlemmes i ny 
handlingsdel. Sekretær ber FTFs medlemmer tenke på saken, og hente inn tilbakemeldinger 
fra utvalgene/arbeidsgiveren/rådene de representerer.  
 
Sak 22/20:  Klipping av hekk og busker – kartlegging av uoversiktlige kryss   
Det har vært drøftet noen kryss og krysningspunkter som oppleves trafikkfarlige på grunn av 
overgrodde hekker, busker og trær. Det ble opplyst om en brosjyre som tidligere ble sendt ut 
til alle husstander i kommunen. Det foreslås å dele denne på sosiale medier og på 
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kommunenes hjemmeside. Sekretær og folkehelserådgiver følger opp med enhet VVA og 
enhet park og idrett.  
 
Sak 23/20:  Sykkel-kampanje – lysbruk og sykkelhjelm  
Kommuneoverlegen har ytret ønske om fokus på bruk av sykkelhjelm. 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, som vil bli aktuelt å gjennomføre våren 2021. Gjennomføres ved kapasitet. KFU har 
og vært oppfordret til å være pådriver/utfører av tiltak. 
 
Sak 24/20  Sak om skoleskyss - elev i 2. klasse   
FTFs uttalelse ble oversendt skolefaglig rådgiver. 
 
Sak 25/20:  Søknad om holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler   
Fauske kommune ble bevilget midler til holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid.  

- Gjennomføring av trafikkofrenes dag 20. januar 2021 – 20 000,- 
- Gjennomføring av refleksdagen 15. oktober 2020 – 10 000,- 

 
Sak 27/20   Søknad om holdningsskapende trafikksikkertsmidler 2021 
Alle oppfordres til å kommunisere ut om dette, og eventuelt søke selv dersom man ønsker å 
sette i gang småe tiltak. FTF vil ikke søke noen midler, men Fauske kommune vil muligens 
søke støtte til gjennomføring av tiltak. Forslag til tiltak bes bringes inn. Søknadsfristen for 
midlene bruker å være omkring februar/mars. Forumet medlemmer oppfordres til å informere 
om tilskuddsordningen gjennom sine kanaler. 
 
Sak 28/20 Gjennomgang av saker i 2020 
Sekretær sender ut sammenstilling av saker, og sender til forumet.  
 
Sak 29/20 Årsplan 2021  
Forumet skal i henhold til mandatet møtes 4. ganger i året. I 2021 ønsker forumet å møtes i 
forkant av møtene til plan- og utviklingsutvalget. Det enes om at forumet kan treffes tre uker 
før de politiske møtene, slik at referatene kommer med til de. Deler av forumet kan og 
aktiveres utenom disse møtene. Møtetidspunktene som er brukt i 2020 syntes FTF er OK 
(13/13:30 – 15:00). Sekretær lager møteplan så snart møteplanen for de politiske utvalgene er 
godkjent i uke 50/51. 
 
Sak 30/20  Forkjørsveg Rognveien  
FTF ønsker at Fauske kommune vurderer å gjøre om Rognvegen til forkjørsveg. Dette vil 
gjøre at fotgjengerene som skal krysse kjørevegene vil få en bedre trafikksikkerhet. I dag er 
det høyre-regel i området, og bilene som kjører ut, har ikke vikeplikt dersom de skal kjøre 
mot Fauske sentrum. Finneid FAU har tidligere spilt inn at de ønsker tiltak som bidrar til at 
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farten til bilistene når de kjører ut på Rognvegen minskes, da det oppstår trafikkfarlige 
situasjoner. Det påpekes at dersom dette vedtas, må skiltene plasseres før gangfeltene/der 
fotgjengere krysser. Det påpekes og at dette er en del av en skoleveg. Sekretær tar med 
innspillet til leder for plan og utvikling, og gir forumet tilbakemelding på neste møte i 2021.  
 
 
 
Sekretær, Faglig Trafikkforum Fauske  
Liss-Ane Simonsen  
8. desember 2020 
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Klagebehandling - PLUT sak 100/20 - Motorferdsel i utmark - Avslag - 
Byggmakker Gunvald Johansen - Fauske 

 
Statsforvalteren viser til kommunens oversendelse av 18. november 2020. 
 
 
 
Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak om å avslå søknad om en generell tillatelse til 
å transportere byggevarer til hytter i Sulitjelmaområdet. Det er etter 
motorferdselregelverket ikke adgang til å gi en slik tillatelse. 
 
 
Sakens bakgrunn 
Byggmakker Gunvald Johansen Fauske søkte 4. august 2020 om tillatelse etter 
motorferdselforskriften § 6 for å benytte snøscooter til transport av solgte byggevarer til kjøpere i 
Sulitjelma. Det er viktig for dem og for kundene deres å kunne tilby en helhetlig transport av solgte 
varer fra butikken og helt frem til kundens hytte. Sulitjelma er Saltens største hytteområde, og et 
stort marked for dem. Leiekjøringen i Sulitjelma fungerer etter deres oppfatning ikke som et 
alternativ for en slik transport. Det er i søknaden gitt følgende beskrivelse når det gjelder trasé: 
«Fauske kommune, området Sulitjelma. De løyper og traséer som vil være mest hensiktsmessig for hvert 
enkelt oppdrag. Det søkes om bruk av 2 stk snøscootere pga sikkerhet til de som skal utføre transport 
oppdrag, og at transport, lasting og lossing av tunge byggevarer kan en ikke utføre med en scooter og 
alene». Det er søkt om en flerårig dispensasjon. 
 
Plan- og utviklingsutvalget fattet i møte 8. september 2020 i sak 100/20 følgende 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, 
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samt at å innvilge en slik søknad, vil skape presedens for behandlingen av liknende 
søknader.  

Byggmakker Fauske har i brev av 23. september 2020 klaget på kommunens vedtak. Bakgrunnen for 
søknaden er at de i flere år har mistet salg, og dermed inntekter, på levering av byggevarer til 
hyttefolk i Sulitjelmaområdet. Dette på grunn av at den eksisterende leiekjøringen som regel 
avslutter sin sesong siste helgen i april/første helgen i mai. Det er redegjort for problemer med å få 
ordnet med leiekjøring, og opplyst at de har hatt flere tilfeller der kunden har måttet avbestille varer 
fordi de ikke fikk transport. Klageren har redegjort for de ulemper dette har påført dem. Det er vist 
til det tidligere er gitt tillatelse i lignende saker, der leiekjøring skulle ha vært brukt. De har i alle år 
hatt levering av mye byggevarer til folk i Sulitjelma, og ønsker å kunne levere en pakkeløsnings som 
består av at de hendler varene fra butikk og helt frem til kundens hytte. De er ikke ute etter å gå 
leiekjøringen i næringen, men har et ønske om å innfri kundenes behov. 
 
Plan- og utviklingsutvalget behandlet klagen i møte den 17. november 2020, som sak 128/20. Klagen 
ble ikke tatt til følge, og det tidligere vedtak ble opprettholdt. Saken ble etter dette sendt til 
Fylkesmannen for klagebehandling. 
 

Statsforvalterens lovforståelse, vurdering og forståelse av faktum i saken  
Statsforvalterens avgjørelse bygger på de opplysninger som er framkommet i det skriftlige 
materialet som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger som de 
opplysninger klager har framlagt.  
 
Statsforvalteren kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi skal 
vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold som ikke er berørt i 
klagen. Vi skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, 
se forvaltningsloven § 34 annet ledd. Vi skal i henhold til forvaltningsloven § 17 påse at saken er så 
godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 
 

Vilkårene for å behandle klagen 
Kommunens vedtak etter motorferdselforskriften § 6 kan i henhold til forskriftens § 7 tredje ledd 
påklages til fylkesmannen, nå statsforvalteren. 
 
Kommunens vedtak er et enkeltvedtak, Byggmakker Gunvald Johansen Fauske har klagerett og 
klagen er fremmet innenfor klagefristen. Vilkårene for å behandle klagen er derfor oppfylt. 
 

Statsforvalterens vurdering 
Lov av 10. juni 1977 om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag har som formål "ut fra et 
samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å 
verne om naturmiljøet og fremme trivselen", jf. § 1. Lovens utgangspunkt er at motorisert 
ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, dersom ikke annet følger av loven selv eller vedtak 
gjort med hjemmel i loven, jf. § 3. 
 
Motorkjøretøyer kan i henhold til lovens § 4 a i utmark og på islagt vassdrag bare brukes i samsvar 
med forskrift gitt av departementet. 
 
Etter nasjonal forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag (motorferdselforskriften) § 6 kan kommunen i unntakstilfelle gi tillatelse til kjøring utover   
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§ 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan 
dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige 
skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Forskriftens § 6 er ment å fange opp spesielle tilfeller. Det skal i henhold til Miljøverndepartementets 
rundskriv T-1/96 stilles meget strenge krav til «særlig behov» og til at behovet ikke skal kunne dekkes 
på annen måte.  
 
Det er i kommunens avslag vist til at det er mange muligheter for å få fraktet materialer fram til 
hytter i hytteområdet i Sulitjelma. Det kan benyttes leiekjøring og 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. 
Kommunen mener derfor at det ikke er behov for å innvilge dispensasjon til dem som selger 
byggematerialer. Det er dessuten vist til at vil skape presedens for lignende saker dersom 
dispensasjon gis. 
 
Klageren mener at leiekjøringsordningen ikke fungerer tilstrekkelig til at behovet for transport 
dekkes. Kommunen skriver ved sin forberedende klagebehandling at det er klart at transport av 
denne art kan løses på andre måter enn 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. 
 
Kommunen kan bare gi tillatelse dersom behovet ikke kan dekkes på annen måte. Dette følger 
direkte av motorferdselforskriften § 6.  
 
Statsforvalteren er enig med kommunen i at behovet her kan dekkes på annen måte.  
 
Videre legger vi vekt på at det her ikke er snakk om et unntakstilfelle. Det er søkt om en generell 
tillatelse, der det vil kunne bli snakk om relativt omfattende kjøring og der kommunen som 
motorferdselmyndighet ikke har mulighet til å vurdere mulige skader og ulemper. Vi viser for øvrig til 
det som er sagt ved kommunens forberedende klagebehandling når det gjelder dette. 
 
Det er etter vår oppfatning ikke adgang til å gi en tillatelse som den det her er søkt om. Kommunens 
vedtak stadfestes. 
 
Når det gjelder klagerens henvisning til at det tidligere er gitt tillatelse til et annet firma, der det 
burde vært henvist til leiekjøring, er vi enige med kommunen i at det ikke er snakk om 
sammenlignbare saker. Vi viser til det som er sagt ved kommunens forberedende klagebehandling, 
og bemerker i tillegg at det i den andre saken var snakk om et begrenset antall turer til en bestemt 
hytte og med en begrenset varighet. 
  

Vedtak  
Statsforvalteren stadfester Plan- og utviklingsutvalgets vedtak av 8. september 2020 i sak 100/20. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag § 6 og i samsvar med forvaltningsloven §§ 28 og 34. 
 
Avgjørelse kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28. 
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Sakens parter er underrettet ved kopi av dette brev. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Vatne (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Hanne M. K. Hanssen 
seniorrådgiver 
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Sak nr.   Dato 
004/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 
 Kommunestyre  

 
 
Detaljregulering for Sjåheia 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre 
det framlagte forslag til revidert detaljregulering for Sjåheia.  
 
Nye veinavn i planområdet er Vårlyngveien, Solbærveien, Blokkebærveien og 
Ripsbærveien. 

 

 
Vedlegg: 
13.01.2021 Planbestemmelser 1463624 

13.01.2021 Plankart Sjåheia 1463625 

13.01.2021 Planbeskrivelse Sjåheia 1463626 
 
 
 
Saksopplysninger: 
  
2. gangs behandling 
 
Fauske kommune gjør en endring av reguleringsplan for boligområdet Sjåheia med planid. 1980001; 
herunder Sjåheia - endring med planid 1983001, Kantlyngveien med planid 2005002, Greplyngveien 
med planid 2007007, samt deler av Finneidlia 2 med planid 2004007. I tillegg er del av etablert lysløype 
inkludert i utvidelse av reguleringsplanen for Sjåheia. Det er også gjort en utvidelse i forbindelse med 
tilrettelegging av ny avkjørsel fra Rognveien i nordøstre del av planområdet. 
 
Fauske kommune har ikke flere selvbyggertomter/leilighetstomter å tilby i Fauske sentrum.  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av bolig og leiligheter, lekeplass, friområde, 
park, turvei, friluftsområder, barnehage, parkering, VA-anlegg, energianlegg, kjøreveg, fortau og gang- 
sykkelveg samt areal i forbindelse med overvannshåndtering. 
 
Arealformålene vil hovedsakelig opprettholdes i tråd med gjeldene planer bortsett fra øvre boligområde 
som tas ut med hensyn til reindrift og friluftsliv. Kommuneplanens arealdel er retningsgivende for 
utnyttelse av planområdet. 
 
Gjennom planområdet går det en flyttlei for rein. Planavdeling i Fauske kommune har i etterkant av 
innsigelse fra Fylkesmannen hatt flere møter med Duokta reinbeitedistrikt for å få til en god løsning.  
 
Revidert planforslag er betydelig endret i forhold til opprinnelig planforslag som tidligere har vært ute 



på høring. 
 
 Oversikt over de mest primære endringene:  

· Øvre del av boligfeltet er nå avsatt til friluftsområde med hensynsone for reindrift  
· Det foreslåtte næringsareal innenfor ny boligbebyggelse er fjernet for å minimere trafikk langs 

Vårlyngveien  
· Det er lagt inn nye areal for fordrøyning av overflatevann. 
· Eksisterende sti gjennom friluftsområde blir ivaretatt med direkte kobling til gang- og sykkelvei 

gjennom eksisterende og nytt boligområde.  
· Opprinnelig adkomst/kjørevei til fremtidig bebyggelse er endret til gang- og sykkelvei.  
· Ny adkomst til øvre boligfelt er justert med hensyn til eksisterende bebyggelse, samt at fortau er 

plassert på motsatt side mot bebyggelsen.  
· Kobling mellom Krøkebærveien og Vårlyngveien er fjernet.  

 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 01.10.20 – 13.11.20.  
Det er innkommet 5 uttalelser til planforslaget. Det framkommer ingen innsigelse fra offentlige 
myndigheter.  
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet. Det er deretter gjort en vurdering/anbefaling angående 
problemstillingen slik den framstår.  
 
 
Opplysningsvesenets fond, 07.10.20 
 
Vi takker for varsel om høring. Dersom det skal opparbeides vei og/eller parkeringsareal (SPA3) på OVFs 
grunn, må det tas kontakt for erverv av grunn. Utover dette har vi ikke bemerkninger til planforslaget. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Parkeringen SPA3 er allerede etablert gjennom reguleringsplanen for Finneidlia 2 med planid. 2004007. 
Endringen i denne planen innebærer ny adkomst fra Vårlyngveien. 
 
 
Sametinget, 14.10.20 
 
Vi viser til deres brev av 01.10.2020. 
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 planen. 
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. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Ivaretatt i planbestemmelsens § 2.13 Kulturminner. 
 
 



 
NVE, 27.10.20 
 
Vi viser til andre gangs offentlig ettersyn datert 01.10.2020 og vår uttalelse til første gangs offentlig 
ettersyn datert 22.04.2020.  
 
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.  
 
Bakgrunn  
I forbindelse med første gangs offentlig ettersyn kom det mange merknader og innsigelse til 
planforslaget. Detaljreguleringsplanen er derfor betydelig endret i forhold til opprinnelig planforslag og 
sendes ut på nytt offentlig ettersyn. I vår forrige uttalelse datert 24.02.2020 sa vi blant annet følgende:  
 
Vassdrag og overvann Det renner et par mindre elver gjennom planområdet hvor området rundt disse er 
avsatt som grøntstruktur og friluftsformål, det er bra. Ellers synes vi det er positivt at det vises en bevist 
holdning til temaet overvann ved at det er avsatt områder til overvannstiltak, GOV 1 og 2, og at områder 
avsatt til grøntstruktur tilrettelegges for uteoppholdsareal og fordrøyning, GAA 2. Vi viser i den 
forbindelse til følgende publikasjoner: 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 
 
NVEs vurdering av revidert planforslag  
I nytt planforslag tas område BKB ut og erstattes med areal til fordrøyning av overvann, område BG. NVE 
synes det er positivt at det vises en bevisst holdning til temaet overvann og at det avsettes mer areal til 
fordrøyning av overvann.  
Vi har ikke ytterligere merknader til revidert planforslag detaljregulering for Sjåheia – Fauske kommune. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. 
 
 
Fylkesmannen i Nordland 02.11.2020 
 
Fylkesmannen viser til vår uttalelse med innsigelse til detaljreguleringsplan for Sjåheia av 19. mai 2020. 
 
Forslag til revidert reguleringsplan imøtekommer hensynet til reindriftsinteressene og flyttleias 
funksjon. Kommunen kan med det egengodkjenne den reviderte reguleringsplanen. 
 
Vi påpekte videre i vår uttalelse planfaglige mangler knyttet til planbeskrivelsen og dens behandling av 
temaene friluftslivsinteresser og barn og unges interesser. Videre ble klima etterlyst som tema i 
planbeskrivelsen. Det oppdaterte forslaget til planbeskrivelse gir etter vår oppfatning dekkende 
beskrivelse av disse temaene. 
 
Flyttleia 
I det oppdaterte forslaget til reguleringsplan er området i den nord østre del av feltet nå avsatt til 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen


friluftsområde med hensynssone til reindrift, hvor det i opprinnelig forslag var boligbebyggelse. 
Dette forslaget til løsning er utarbeidet i dialog med reinbeitedistriktet og vil sikre flyttleias funksjon. 
Denne løsningen innfrir våre krav, og kommunen kan egengodkjenne reguleringsplanen for Sjåheia. 
 
Friluftsliv 
Friluftslivsinteressene, herunder registrerte friluftslivsområder, ivaretas på en bedre måte i forslaget som 
nå foreligger. Videre har kommunen i planbeskrivelsen foretatt en vurdering av området benevnt som 
gapahuk og registrert som leke- og rekreasjonsområde og de interesser som der foreligger. 
 
Barn og unge 
Det er svært positivt at barn og unge nå har vært gitt anledning til å medvirke, ved at det er 
gjennomført møte med blant annet medlem fra ungdomsrådet og elev fra videregående skole, der 
revidert planforslag har blitt gjennomgått. 
Revidert planbeskrivelse og forslag til bestemmelser tilsier at hensynet til barn og unges 
oppvekstmiljø ivaretas i planforslaget. 
 
Tilgjengelighet og gode atkomstmuligheter til arealer og anlegg for daglig fysisk aktivitet og friluftsliv i 
nærmiljøet er tilstrekkelig sikret. Det er i forslaget til bestemmelser tatt inn minimumskrav til hva nye 
lekeplasser skal inneholde, og det er knyttet rekkefølgebestemmelser til etablering av disse. 
 
Klima 
Planbeskrivelsen inneholder nå et punkt om klima og energi. Det er der bl.a. sagt at man ved 
utbygging av det fremtidige boligområdet kan restaurere myrinngrep ved å bruke utgravde 
torvmasser til rehabilitering av myrer i nærområdet. 
Kommunens intensjoner her er bra. Det bør imidlertid presiseres at massene som graves ut skal 
brukes til å stoppe vannlekkasje fra tidligere drenerte områder, ved at grøftene i disse områdene fylles 
igjen. 
 
Forslaget til reguleringsbestemmelsene sikrer ikke at myrmassene vil bli brukt på den beskrevne måten, 
og kommunen kan derfor ikke tillegge intensjonen stor vekt ved vurderingen av om reguleringsplanen 
skal vedtas. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. 
 
 
Nordland fylkeskommune, 13.11.2020 
 
 
Vi har mottatt til høring og offentlig ettersyn revidert forslag til detaljregulering for Sjåheia, i Fauske 
kommune. 
 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for økt antall boliger og leiligheter, lekeplasser, 
friområde, park, turveier, friluftsområder, barnehage, parkering, overvannshåndtering og tilhørende 
infrastruktur. Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplanens arealdel. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune uttalelse. 
 
Merknader 



Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regionale interesser slik det blant annet 
fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. 
 
Planforslaget ser ut til å ivareta reindriftsinteresser, helhetlige grønnstrukturer, trafikksikkerhet, 
naturlig overvannshåndtering og tiltakenes innvirkning på klima med tanke på utslipp fra myr. Vi 
ser på det som positivt at kommunen lager en plan basert på god medvirkning fra berørte parter og at 
innspill fra høringsrunder blir ivaretatt videre i planarbeidet. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 
arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er 
delegert forvaltningsansvar for. Fylkeskommunen er tilfreds med at gravhaug id 37591 er gitt 
hensynssone H730 og med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er 
omtalt i planbestemmelsene. 
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 
 
Veiledning 
Det er positivt at planforslaget ligger tilgjengelig i Nordlandsatlas. Det gir en god oversikt over 
arealforvaltningen og bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet. 
 
Planbestemmelser 
I planbestemmelsene under 3.1.1. a), er det anvendt * som merknad. Det bør tydeliggjøres hva som 
menes med «kun ved sammenslåing av eiendommer» og henvisning til B24 og B31. 
Boligområde B24 og B31 er nevnt to ganger under 3.1.1. a), er dette rett? Boligområde B29 er ikke nevnt 
i planbestemmelsene, det skal det. 
 
I planbeskrivelsen vises det til at torvmyr som eventuelt tas bort for å bygge bolig etc., vil bli anvendt for 
å rehabilitere myrer i nærområdet. For å sikre at dette blir gjennomført, anbefaler vi at det legges til en 
bestemmelse i tråd med § 12-7 nr.3 i plan og bygningsloven, hvor det vises til at miljøkrav kan stilles. 
Forslag til formulering; torvmyr som tas ut skal anvendes for å rehabilitere myrer i nærområdet så langt 
dette er mulig, eller at, oppgravd myrjord skal disponeres på en slik måte at utslipp av klimagasser 
minimaliseres. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Føringer for feltene B1 – B37 inkludert B29 er beskrevet under punkt 3.1.1 i planbestemmelsen.  
Følgende er tatt inn i bestemmelsene under punkt 5.1: 

Ved utbygging av feltet skal eventuelt oppgravd myrjord disponeres på en slik måte at utslipp av 
klimagasser minimaliseres. 

 
 
Eldrerådet, 01.12.2020 
 
Eldrerådet ønsker at det legges til rette for etablering av bofellesskap for eldre i reguleringsplan for 
Sjåheia. Vedtaket er enstemmig. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Det er flere felt innenfor planområdet som egner seg til tilrettelegging av bofellesskap. B24, B26, B30, 



B31 og B32. 
 
 
 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Bestemmelser detaljregulering for Sjåheia 
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Godkjent kommunestyret: 

Planid: 2019003 

 

1. Planens hensikt 
Hensikten med planarbeidet er primært å legge til rette for boliger med tilhørende teknisk infrastruktur, 
friluftsområder, reindrift, parkering, vann- og avløpsanlegg og felles leke- og uteoppholdsareal.  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 Planområdets arealformål og hensynssoner (PBLs §§ 12-5 og 12-6) 
Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse: Området er regulert til boligbebyggelse. (B) 
- Barnehage (BBH) 
- Lekeplasser (BLK) – felles eierform 
- Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
- Energianlegg (BE) 
- Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
- Vannforsyningsanlegg (BVF) 
- Uteoppholdsareal (BUT) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Veg (SV) – felles eierform 
- Kjøreveg (SKV) – offentlig eierform 
- Fortau (SF) 
- Gang/sykkelveg (SGS) 
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

 
 

Grønnstruktur 
- Blågrønnstruktur (BG) 
- Turveg (GT) 
- Friområde (GF) 
- Park (GP) 



- Overvannstiltak (GOF) 
- Kombinerte grønnstrukturformål (GAA) – skiløype/turvei 

 
Landbruksformål 
 

- Friluftsformål (LF) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

- Friluftsområde i sjø og vassdrag 
 
Hensynssoner  

- Faresone – høyspenningsanlegg 
- Angitt hensynsone - hensyn reindrift 
- Båndlegging etter lov om kulturminner 

 

2.2 Situasjonsplan 
Vedlagt søknad om rammetillatelse eller ved et trinns søknad skal det følge en situasjonsplan i 
passende målestokk som viser planlagt bebyggelse med plassering og høyder, evt. 
tomteinndeling, eksisterende og fremtidig terreng, atkomst, herunder gangatkomst og 
parkering. Overvann skal hvor mulig løses på egen tomt gjennom infiltrasjon, dersom 
geotekniske forhold tillater det. Det skal etableres minst mulig tette overflater. 

2.3 Støy 
Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442 skal legges til grunn for utforming av bebyggelsen innenfor planområdet. 
Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 gjøres 
gjeldende for planen. 

2.4 Universell utforming 
For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i byggeteknisk forskrift. 

2.5 Arkitektur og estetikk  
Planlagt bebyggelse skal utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning i forhold 
til omgivelsene. Bebyggelsen skal ha en god estetisk utforming. 

2.7 Lekeareal 
Felles lekeareal skal være lett tilgjengelig, ha gode solforhold samt være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

2.8 Kabelanlegg 
Det skal tas hensyn til evt. kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging etc. må avklares med 
den enkelte eier på et tidlig tidspunkt. 

2.9 Avfallshåndtering 
Avfallshåndtering løses på egen tomt.  

2.10 Energi 
Energibehovet i planområdet vil bli dekt med elektrisitet.  
Energiforsyningen i boenheter kan dekkes av annen ressurs enn elektrisitet/fossile brensler. 
Det oppfordres til at framtidig og eksisterende bebyggelse knyttes opp mot fornybare 
energiressurser som f.eks. bergvarme, vannbåren varme og/eller bruk av solceller. Valgte 
løsninger skal ikke være til sjenanse for naboer i forhold til støy, lukt og estetikk 

 



2.11 Bygge- og anleggsfasen 
Det skal utarbeides en egen tiltaksplan for hvordan farer og ulemper for beboere i nærområdet 
skal håndteres i anleggsfasen. Det gjelder spesielt transport og trafikk, støy, støv og rystelser. 
Ulemper for offentlig transport og trafikkavvikling skal også utredes.  

2.12 Grunnforhold 
For området BVF skal det dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til 
omsøkt tiltak.  

2.13 Kulturminner 
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturminneavdelingen i Nordland 
fylkeskommune og Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

2.14 Utnyttelsesgrad (B1 – B37) 
Boligbebyggelse (B1 – B37) 
Maksimal utnytting er 35 % BYA for hver tomt. Alle bygninger og parkering inngår i 
beregningen. 
 

2.15 Tomtegrenser 
Der tomtegrenser er vist i planen, er disse bindende for oppdeling av byggeområdene. Er 
tomtegrenser ikke vist, kan planutvalget fastsette disse ved mindre vesentlig 
reguleringsendring dersom tidligere oppmåling ikke foreligger eller er i strid med intensjonene i 
reguleringsplanen. Det tillates sammenslåing av boligtomter innenfor B24 og B31. 
 

2.16  Kjøp av byggeklare boligtomter 
Entreprenører kan kjøpe opptil 5 boligtomter samtidig. Tomtene må være påbegynt innen ett 
år fra tinglysning.  

Kriterier før det kan kjøpes flere tomter: 

- 80% av tidligere kjøpte tomter må være påbegynt. 
- Minimum 40% av tidligere kjøpte tomter må være ferdigstilt. Med dette menes 

ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. 

 

2.17  Adkomst til utmarka 
Skogeiere/grunneiere og andre har adkomst til utmarka fra Rognveien, Vårlyngveien og 
Blokkebærveien der disse veiene ikke løper langs bebyggelsen. 

 

2.18  Kjørevei 
Kjøreveier brøytes av Fauske kommune. Dette gjelder ikke stikkveier (veg). Veiene skal 
etableres med bredde som vist i plankart. 

  

 

 



3. Bestemmelser til arealformål 

3.1  Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
3.1.1  Boligbebyggelse (B1 – B37) 

Innenfor områdene benevnt B tillates det etablering av ene- og flermannsboliger med 
tilhørende leke- og uteoppholdsareal, interne atkomstveier, parkering, garasje/carport. Det 
skal tilrettelegges for et uteoppholdsareal på minimum 35 m2 pr. boenhet innenfor området. 
Områdene B1 – B23 består av allerede etablert bebyggelse. 

Ved utforming av området skal det tas hensyn til at henting av avfall, brøyting o.l.  foregår på 
en god måte. 

a) Boligområde B26, B30 og B32 
Her tillates det kun etablering av tomannsboliger, tremannsboliger eller firemannsboliger. 
Bygninger kan føres opp med inntil 2 etasjer med maks gesimshøyde 7 m og maks 
mønehøyde 8,6 m målt fra gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks 
gesimshøyde 7,8 m målt fra gjennomsnittlig terreng. Det tillates * - kun ved sammenslåing 
av eiendommer). 
 
Boligområdene B15, B18, B22, B24, B29, B31, B33, B35 og B37 
Innenfor området tillates det etablering av ene- og tomannsboliger. Bygninger kan føres 
opp med inntil 2 etasjer med maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 8,6 m målt fra 
gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks gesimshøyde 7,8 m målt fra 
gjennomsnittlig terreng. For områdene B24 og B31 kan det etableres tremannsboliger 
eller firemannsboliger ved tomtesammenslåing. 
 
Boligområdene B1-B9, B12-B14, B16, B17, B19-B21, B23, B25, B27, B28, B34 og B36 
Her tillates det kun etablering av eneboliger. 
Boligen kan føres opp med inntil 2 etasjer med maks gesimshøyde 7 m og maks 
mønehøyde 8,6 m målt fra gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks 
gesimshøyde 7,8 m målt fra gjennomsnittlig terreng. I skrått terreng kan det innredes bolig 
i sokkeletasje. 
 

b) Garasje 
Frittstående garasje på boligeiendommen kan innredes for varig opphold/beboelse i andre 
etasje. Mønehøyden på garasjen skal ikke overstige boligens møne og skal maksimalt 
være 5,6 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasjen skal tilpasses 
bolighuset mht. materialvalg, form og farge. 
 
Enebolig: Garasjen kan ha et bebygd areal (BYA) på maksimalt 60 m2.  
Tomannsbolig: det kan settes opp felles frittstående garasjerekke på maksimalt 100 m2 

BYA. 
Tremannsbolig: det kan settes opp felles frittstående garasjerekke på maksimalt 120 m2 

BYA. 
Firemannsbolig: det kan settes opp felles frittstående garasjerekke på maksimalt 160 m2 

BYA. 
 

c) Byggegrenser 
Der byggegrensen ikke fremgår i plankartet, er den sammenfallende med formålsgrensen. 
For øvrig gjelder Plan og bygningslovens bestemmelser i forhold til minimumsavstand til 
naboeiendom, med mindre annen privatrettslig avtale foreligger. 
 

d) Parkering 



Boliger: Det skal avsettes minimum 1,4 parkeringsplasser pr. boenhet. 
For boenheter < 50 m2 skal det avsettes minimum 1 parkeringsplass. 

 

3.1.2  Barnehage (BBH1 og BBH2) 
Innenfor området kan det oppføres bygninger med opptil 2 etasjer, samt andre innretninger 
innenfor samme formål. Utnyttelsesgrad settes til % BYA = 40 %. Maks gesimshøyde 7 m og 
maks mønehøyde 9 m målt fra gjennomsnittlig terreng. 

3.1.3  Energianlegg (BE) 
Innenfor området BE1-BE6 kan det etableres anlegg i tilknytning til energiforsyning 
(trafo/nettstasjon). 

3.1.4  Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
 Området er avsatt til kommunalt VA-anlegg. 

3.1.5  Vannforsyningsanlegg (BVF) 
 Området er avsatt til kommunalt vannforsyningsanlegg. 

3.1.6  Lekeplasser (BLK1-10) 

Område benevnt BLK skal brukes som felles leke- og uteoppholdsareal for områdene benevnt 
B. Lekeplassene kan ha delvis fast dekke. De nye lekeplasser skal som minimum inneholde 
sandkasse og benk. 

Det er satt rekkefølgekrav i forhold til etablering av lekeplasser jfr. § 5.1.  

BLK2-BLK8 er eksisterende lekeplasser. BLK3 består av en eksisterende grusbane. 

3.1.7 Uteoppholdsareal (BUT1-4) 

Område benevnt BUT kan benyttes som felles uteoppholdsareal for boligområdene.  

 

3.2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
3.2.1  Kjørevei (SKV)  

Kjøreveier innenfor planområdet er markert med veinavn. Atkomst til nye og eksisterende 
boliger er vist med avkjørselspiler. Det tillates ikke direkte avkjørsel fra bolig mot Vårlyngveien. 
Veien skal etableres med bredde iht. plankartet. Eierform er offentlig. Kjøreveier brøytes av 
Fauske kommune. Dette gjelder ikke stikkveier (vei for felles adkomst). 

3.2.2  Vei (SV)  
Adkomstvei til vannforsyningsanlegg. Intern kommunal vei, ikke til offentlig bruk. Veien skal 
være sperret med bom i tråd med plankartet. 

3.2.3  Offentlig parkering (SPA1 og SPA2, SPA3) 
 SPA2 er tilhørende parkering for barnehage o_BBH2. 

SPA1 er tilhørende parkering til parkanlegg og for tilkommende som vil benytte 
nærturområdene. 

SPA3 er eksisterende p-plass for adkomst i marka. SPA3 kan benyttes ved skogsdrift som 
lunneplass. 

3.2.4  Annen veigrunn – grøntareal (SVG) 
Områder benevnt SVG1-SVG8 kan benyttes til grøfter, fyllinger, skjæringer, snøopplag, 
plassering av gatelys. 

3.2.5  Gang- og sykkelvei (SGS) 
Områder benevnt SGS1-SGS16 reguleres til gang- og sykkelvei med bredde iht. plankartet. 
Eierform er offentlig. 



3.2.6  Fortau (SF) 
 Områder benevnt SF1-SF7 reguleres til fortau med bredde iht. plankartet. Eierform er offentlig. 

 

3.3  Grønnstruktur 
3.3.1  Turveg (GT1-GT12) 

GT1-GT4, GT7-GT9 og GT11 er eksisterende sti/turveg. Nedre del av GT8 blir justert ved 
opprettelse av Vårlyngveien. 

3.3.2  Park (GP) 
Areal avsatt til parkanlegg. Området kan opprettes som aktivitetspark. 

3.3.3  Friområde (GF1-GF10) 
Benyttes som grønn frisone i forbindelse med gang- og sykkelvei. Områdene kan gis en 
parkmessig behandling. 

3.3.4  Overvannstiltak (GOV1-GOV3) 
Områdene benyttes til grøft for håndtering av overvann. 

3.3.5 Blågrønnstruktur BG 

 Del av et myrområde som er avsatt til fordrøyning. 

3.3.6  Kombinert skiløype og turveg med lys (GAA1) 
Eksisterende tur- og skiløype. Mindre justering av løypetrase er tillatt. Ved endring skal det i 
størst mulig grad tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer og fyllinger. 
Mest mulig av eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares. 

 

3.4  Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 
3.3.1  Friluftsformål (LF) 

1. Innenfor området regulert til friluftsformål er det ikke tillatt med motorisert ferdsel. Det 
tillates etablering/opprettholdelse av gapahuk/grillhytte i forbindelse med 
skiløypetrase. 

2. Områdene er avsatt til uteopphold for rekreasjon og opphold for allmennheten, og kan 
benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven. 

4. Bestemmelser til hensynssoner (§ 12-6) 

4.1 Faresone - høyspenningsanlegg (H370) 
Hensynsone for høyspentanlegg. Bygninger og andre innretninger kan ikke oppføres nærmere 
enn 9 m, målt horisontalt fra ytterste fase. 

4.2 Båndleggingssone - kulturminne (H730) 
Verneområde fornminne. Innenfor området benevnt H730 tillates ingen tiltak.  

4.3 Hensynsone - reindrift (H520) 
Hensynsone for reindrift/flyttlei. I perioder med flytting av reinsdyr skal annen virksomhet 

vike, og det skal tas tilbørlig hensyn til reindriftens behov og interesser. Turveier eller 

skiløyper skal ikke endres til hinder for reindrifta. 



5. Rekkefølgebestemmelser  

5.1 Utbygging og fradeling 
 
Det er ikke tillatt å fradele eller bebygge noen tomt innenfor planområdet før nødvendig 
opparbeiding av kjørevei, fortau, gang- og sykkelvei, lekeplass, vannforsyning og avløp har 
funnet sted. 

Før nye boliger innenfor B24-B36 kan utbygges skal følgende være etablert: 

o SGS14 
o Lekeplass BLK9 

Før nye boliger innenfor B37 kan utbygges skal følgende være etablert: 

o Lekeplass BLK1 

Ved etablering av sørlige del Vårlyngveien mot Rognveien skal følgende tiltak utføres: 

o Flytting av sørlige del av GT8 i henhold til plankart.  
o Etablering av GT10. 
o Etablering av adkomst til SPA3 fra Vårlyngveien. Eksisterende adkomst fra Rognveien 

skal da fjernes/blokkeres. 

Ved utbygging av feltet skal eventuelt oppgravd myrjord disponeres på en slik måte at utslipp 

av klimagasser minimaliseres. 

5.2 Rammetillatelse / Igangsettingstillatelse 
 
Ved søknad om rammetillatelse eller ved et trinns søknad skal det legges ved situasjonsplan 
som viser plassering av atkomst, bygninger, hovedinnganger, bil‐ og sykkelparkering, 
avfallshåndtering og beplantning. Planen skal vise høydekoter og hvordan universell utforming 
er ivaretatt. 

Vei, vann og avløp skal være etablert til den enkelte boligtomt før ramme eller 
igangsettingstillatelse kan gis. 
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1 Bakgrunn 
 

1.1 Hensikten med planen 

Fauske kommune gjør en endring av reguleringsplan for boligområdet Sjåheia planid. 1980001; 
herunder Sjåheia - endring med planid 1983001, Kantlyngveien med planid 2005002 og 
Greplyngveien med planid 2007007. I tillegg er del av etablert lysløype inkludert i utvidelse av 
reguleringsplanen for Sjåheia samt ny avkjørsel fra Rognveien. 
 
Fauske kommune har ikke flere selvbyggertomter/leilighetstomter å tilby i Fauske sentrum.  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av bolig og leiligheter, lekeplass, 
friområde, park, turvei, friluftsområder, barnehage, parkering, VA-anlegg, energianlegg, kjøreveg, 
fortau og gang- sykkelveg samt areal i forbindelse med overvannshåndtering. Arealformålene vil 
hovedsakelig opprettholdes i tråd med gjeldene planer bortsett fra øvre boligområde som tas ut med 
hensyn til reindrift og friluftsliv. Kommuneplanens arealdel er retningsgivende for utnyttelse av 
planområdet. 

Et sentralt mål i planarbeidet er å tilrettelegge for god folkehelse, tilrettelegging for reindrift, tilrettelagte 
areal for barn og unge, trafikksikkerhet og framkommelighet, bevaring av viktige friluftsområder, 
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håndtering av overvann og videreføring/tilrettelegging av allerede etablerte turløyper for eksisterende 
innbyggere og nye tilflyttere. 

1.2 Eierforhold 
Nytt boligområde omfatter gnr. 102/320, tilhørende Fauske kommune.  

1.3  Tidligere vedtak i saken 
Opprinnelig planforslag har vært ute på offentlig ettersyn i perioden 24.02.20-13.04.20. Det foreligger 
ellers ingen tidligere vedtak i saken.  

1.4 Krav om konsekvensutredning  
Tiltaket innebærer en oppdatering av eksisterende planer. Formålene er i tråd med rammene i 
gjeldene reguleringsplaner/kommuneplanens arealdel og planarbeidet vurderes ikke å falle inn under 
§ 6, herunder vedlegg I, heller ikke under § 8, herunder vedlegg II i forskrift om 
konsekvensutredninger.  Planforslaget vurderes derfor ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 

2 Planprosessen 

2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart. Innspill til plan. 
Igangsatt planarbeid for området ble annonsert i Saltenposten den 26.01.19 
og på kommunens hjemmeside den 18.01.19. Brev til offentlige myndigheter ble sendt 25.01.19. En 
feil med saksbehandlersystemet gjorde at brevene ikke ble ekspedert ut. Fauske kommune beklager 
dette. Avklaring rundt reindrift kunne vært løst på et mye tidligere tidspunkt hvis kommunen hadde fått 
en tilbakemelding fra Fylkesmannen ved planoppstart. 
 
Det opprinnelig planforslag ble sendt ut til offentlig ettersyn i perioden 24.02.2020 – 13.04.2020.  
 
Revidert planforslag er endret betydelig. Blant annet er øvre del av fremtidig boligbebyggelse fjernet 
med hensyn til reindrift og friluftsliv. 
 
Innspill fra offentlig ettersyn er oppsummert og merknadsbehandlet innen fristene som ble gitt. 
 

Person/Etat Dato Innspill Merknader 
Odd-Harald 
Larsen 

02.03.20 Tilbakemeldingen angår følgende:  
1. Veinavn  
Med erfaring for at Moselyngveien til 
tider forveksles med Mosemyrveien, 
vil jeg tro samme vil skje når vi fra 
før har Bærlyngveien i Hauan.  
Bærlyngveien ligger veldig nært opp 
til Berglyngveien og frarådes av den 
grunn.  
Tillater meg å foreslå Snøbærveien 
eller Solbærveien hvis disse navn 
ikke er valgt bort tidligere eller 
allerede benyttet.  
2. Boliger for eldre  
Som leder for eldrerådet i Fauske vil 
jeg foreslå at det i prosjektet legges 
til rette for boliger som utformes i en 
kombinasjon av fellesareal og egne 
oppholdsrom. F.eks. som i en 
stjerneformasjon med fellesrom i 
midtkjernen og egne oppholdsrom 
rundt.  

 
Revidert planforslag 
innebærer at øvre del av 
boligområdet har fått endret 
formål til friluftsområde med 
hensynsone reindrift. 
Veinavnet Berglyngveien er 
derfor utgått. 
 
Det er avsatt et boligareal 
B24 der boenheter samles i 
en mindre klynge. 
To tomter kan slås sammen 
for å danne et bofellesskap, 
eller det kan tilrettelegges 
for en eller to boenheter pr. 
tomt avhengig av behov. 
Innenfor området B32 kan 
det også etableres et 
bofellesskap. 



6 
 

Da tror jeg eldre i større grad kan bo 
hjemme lengre slik det er et politisk 
ønske om og gir mange andre 
positive effekter ved bevisst å 
blande unge og eldre i boligfelt.  
Fellesboliger for eldre vil kunne 
effektivisere ift. hjemmetjeneste, 
redusere ensomhet og berike 
bomiljøet.  
Det krever imidlertid at tomter 
tilrettelegges for slike boformer og at 
det er politisk vilje til å prioritere 
dette!  
Vil spille dette inn til politiske partier 
i Fauske, men håper dette tas med 
som innspill i planprosessen.  
Forøvrig ser det ut til å bli et 
spennende prosjekt hvor bl.a. 
turstien bevares! 

Se for øvrig punkt 5.4 i 
planbeskrivelsen. 

Sametinget 10.03.20 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 
planen. 
Skulle det likevel under arbeid i 
marken oppdages gjenstander eller 
andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses og melding sendes 
Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles 
videre til dem som skal utføre 
arbeidet i marken. 
Vi minner om at alle samiske 
kulturminner eldre enn fra 1917 er 
automatisk freda ifølge kml. § 
4 annet ledd. Samiske kulturminner 
kan blant annet være bygninger, 
hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt 
ildsted og voll omkring), 
teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg 
brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift 
eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det 
knytter seg sagn til. Denne 
oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er 
fortsatt ikke funnet og registrert av 
kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme 
freda kulturminne, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt 

Tatt til orientering.  
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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. 

Frank og Sharon 
T Karlsen 

10.03.20 Vil herved melde innsigelse på 
planforslaget til Sjåheia boligfelt. Vi 
ser at hovedferdselsveien til 
boligfeltet ligger mellom Greplyngvn 
og Moltebærveien.  
Vi mener at denne veitraseen vil bli 
for trang mellom tomtene med tanke 
på den trafikk det vil bli. 
Mesteparten av trafikken vil gå på 
denne veien fordi størsteparten av 
beboerne vil kjøre mot sentrum for 
jobb, skole, kollektiv eller handling. 
Det er også planlagt barnehage i 
kort nærhet som også vil øke 
trafikktettheten. Stor trafikk i et så 
trangt område vil øke sjansen for 
ulykker samt uholdbar støy. Vi ber 
Fauske kommune om se på andre 
alternativer for adkomst til Sjåheia. 

Det er bare berørte statlige 
og regionale myndigheter 
som kan fremme innsigelse 
til forslag til reguleringsplan 
dersom planforslaget er i 
strid med nasjonale eller 
vesentlige regionale 
interesser innenfor 
myndighetenes 
ansvarsområde.  
 
Opprinnelig planforslag fulgte 
gjeldene reguleringsplan for 
Sjåheia med planid 1980001 
og reguleringsplan for 
Finneidlia 2 med planid 
2004007. 
 
Revidert planforslag 
innebærer at øvre del av 
boligområdet har fått endret 
formål til friluftsområde med 
hensynsone reindrift. 
 
Det er vurdert at det ikke er 
tilstrekkelig bredde for å 
videreføre en kjørevei med 
fortau videre inn mot 
Lilleheia. Gjeldene regulert 
vei er derfor erstattet med en 
gang- og sykkelvei som 
kobles sammen med 
eksisterende gang- og 
sykkelvei (SGS10 og 
SGS13). 
Denne splittes så videre mot 
fremtidig barnehage og 
boligområde ut mot 
eksisterende 
turvei/friluftsområde. 
 
Antall tomter er halvert i 
forhold til opprinnelig forslag 
samt at arealet avsatt til 
forretning er fjernet. Adkomst 
til nytt boligfelt i østre del av 
planområdet er videreført 
med noen justeringer. Fortau 
er blant annet plassert på 
motsatt side av veien slik at 
denne vender mot fremtidig 
boligbebyggelse og Finneid 
skole. 
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Maria og Ernst 
Piel 

12.03.20 I forbindelse med at Fauske 
kommune gjør store endringer av 
reguleringsplan for boligområdet 
Sjåheia, mener vi at Fauske 
kommune ikke godt nok har 
redegjort for de ulemper dette vil 
medføre for de som allerede er 
bosatt og benytter seg av fortauet 
langs Rognveien fra nedre Hauan 
og opp til Finneid skole, samt fra 
Finneidlia2 og ned til Vestmyra 
skole mm. 
Videre fremkommer det av 
overordnet planverk vedtatt 
22.03.2018 følgende: 
. Hensyn til barn og unge 
. Transport/ trafikksikkerhet og 
parkering. 
Gjennom de statlige retningslinjer, 
rammer og føringer under kulepunkt 
tre, fremkommer det at det 
skal foretas en konkret vurdering av 
den støybelastningen som denne 
nye detaljreguleringen vil 
medføre for allerede eksisterende 
bebyggelse langs Rognveien. 
 
Konkrete innsigelser 
Av pkt. 4.9 fremkommer det at det 
nye boligfeltet vil få atkomst via den 
allerede høyt belastede 
Rognveien, samt Fauske kommune 
viser i sin reguleringsplan til at det 
ikke foreligger noen oversikt 
over trafikkmengden langs 
Rognveien pt. Det antas kun ett 
estimat pålydende ÅDT mellom 
1000 - 
1500 i Fauske kommune sitt største 
boligfelt, og i Fauske kommune er 
det bosatt per 4. kvartal 2019 
9 739 innbyggere. 
Dette mener vi bør utredes bedre, 
og subsidiært bør det settes inn 
avbøtende støytiltak for de som 
allerede er bosatt langs Rognveien. 
Videre vil økt trafikkbelastning 
medføre økt risiko for 
utforkjøringer med påfølgende 
skaderisiko for de som er bosatt på 
nedsiden av Rognveien. Et 
avbøtende tiltak rundt denne 
risikoen vil kunne bli ivaretatt av 
f.eks. autovern, støyvegger el. 
Gjennom fremlagt ulykkesstatistikk 
vises det til hendelser før ny 
skolestruktur i kommunen ble 
vedtatt, og alle stikkveiene inn til 
Rognveien som krysser fortauet 
langs Rognveien utgjør allerede i 

Det er bare berørte statlige 
og regionale myndigheter 
som kan fremme innsigelse 
til forslag til reguleringsplan 
dersom planforslaget er i 
strid med nasjonale eller 
vesentlige regionale 
interesser innenfor 
myndighetenes 
ansvarsområde.  
 
Opprinnelig planforslag var 
hovedsakelig i tråd med 
gjeldene plan for Sjåheia. En 
stor endring vil derfor ikke 
være beskrivende for det 
opprinnelige planforslaget. 
 
Med bakgrunn i 
tilbakemeldinger fra offentlig 
ettersyn er det gjort 
endringer og tilpasninger av 
planforslaget.  
 
Dette innebærer bl.a. at den 
øvre del av det opprinnelig 
boligområdet har fått endret 
formål til friluftsområde med 
hensynsone reindrift. 
 
Antall tomter i det nye 
forslaget er halvert, noe som 
innebærer en reduksjon i 
forventet trafikk langs 
Rognveien. 
 
Opprinnelig forslått adkomst 
til fremtidig boligområde 
lengst mot vest er fjernet. Ny 
adkomst lengst øst i 
planområdet vurderes å gi en 
bedre spredningseffekt av 
kjøretøy der det blir mer 
naturlig å benytte adkomst 
fra Finneid. 
 
Vedtak fartsgrense 
 
Det ble i plan- og 
utviklingsutvalget 27.08.19, 
sak 068/19, vedtatt endringer 
av fartsgrense langs 
Rognveien, Terminalveien, 
Tinkeliheia, samt 
Bremsebakken mot 
jernbanestasjonen. Høyest 
tillatte hastighet der det er 
oppbygget fortau ble endret 
til 40 km/t, 30 km/t forbi 
skole/barnehage på Finneid 
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dag en betydelig 
trafikksikkerhetsrisiko for de aller 
minste som skal ferdes til og fra 
Finneid skole og 
Vestmyra skole. Her vil avbøtende 
tiltak kunne være skilting og merking 
med fotgjengerfelt i 
tilknytning til hver enkelt stikkvei, for 
å trygge barn og unges ferdsel 
bedre grunnet flere uoversiktlige 
kryss langs Rognveien. ' 
Av pkt. 4.15, 5.18 og 6.6 nedtegnes 
det at «noe støy fra trafikken langs 
Rognveien må påregnes». 
Dette mener vi ikke er godt nok 
utredet, og dette mener vi klart 
bryter med de overordnede 
målsetningene for kommunens 
endringer i denne arealplanen som 
sier at «1.1 Et sentralt mål i 
pIanarbeidet er å tilrettelegge for 
god folkehelse og miljø for 
eksisterende innbyggere og nye 
tilflyttere.» 
Videre bærer Rognveien med 
tilhørende fortau stort preg av 
betydelige setningsskader, og dette 
kan vitne om at grunnforholdene bør 
utredes oppimot den tiltenkte økning 
av bruken. 
Vi mener videre at økt 
trafikkbelastning i Rognveien over 
tid også vil kunne påføre 
nærliggende bebyggelse 
setningsskader grunnet 
veianleggets beskaffenhet. Et 
forslag til avbøtende tiltak vil her 
kunne være å legge en ny veitrasé 
ned fra øvre Hauan, f.eks. fra 
Granveien, ned gjennom 
Tistelhaugen/ 
Lilleskjåheia/Buvegheia ned til 
Holtanveien, eller styre 
trafikkbelastningen fra Øvre 
Hauan ned til Finneid via 
Tinkeliheia. 
Ta gjerne kontakt hvis noe skulle 
være uklart. 

og 50 km/t der veibane og 
gang/sykkelvei er adskilte. 
 
Rådmannen vurderer at 
disse tiltakene vil bedre 
trafikksikkerheten til myke 
trafikanter på 
jernbanestasjon/godsterminal 
og helt fram til Fylkesvei 
830/Vatnbygdveien. En 
fartsreduksjon i nedre del av 
Rognveien vil gi reduksjon i 
lydtrykknivå på 1.4 dB. 
 
Trafikkavlastning langs 
Granveien er vurdert, men en 
videre kobling ned mot 
Holtanveien vil være meget 
utfordrende grunnet 
områdets topografi. Videre vil 
en slik kobling måtte gå 
gjennom arealer til Hauan 
barnehage, noe som er 
meget uheldig. 
 
Videre er det i sammenheng 
med oppgradering av VA-
nettet langs Rognveien utført 
betydelig masseutskifte 
samtidig som nedre del av 
Rognveien har fått nytt 
toppdekke, inkludert nytt 
dekke på fortau. 
Veianleggets beskaffenhet 
vurderes som 
tilfredsstillende. 
 
 

Peter Skau og 
Katrin Kosmo 

22.03.20 Vi ønsker med dette å komme med 
innsigelse på reguleringsplan for 
Sjåheia. Hovedferdselsvei er 
planlagt mellom Greplyngveien og 
Moltebærveien. Dette innbærer at 
veien enkelte steder vil komme 
svært tett på bebyggelsen. Noe som 
vil føre til mye støy og være 
trafikkfarlig for husene som ligger 
langs veien.  
Ut fra reguleringsplan vil det komme 
både barnehage og butikk i 

Det er bare berørte statlige 
og regionale myndigheter 
som kan fremme innsigelse 
til forslag til reguleringsplan 
dersom planforslaget er i 
strid med nasjonale eller 
vesentlige regionale 
interesser innenfor 
myndighetenes 
ansvarsområde.  
 



10 
 

området, dette vil også føre til økt 
trafikk. Vi ber dere se på andre 
alternativer. 

Det er vurdert at det ikke er 
tilstrekkelig bredde for å 
videreføre en kjørevei med 
fortau videre inn mot 
Lilleheia. Gjeldene regulert 
vei er derfor erstattet med en 
gang- og sykkelvei som 
kobles sammen med 
eksisterende gang- og 
sykkelvei (SGS10 og 
SGS13). 
 
Det er vurdert at en 
dagligvarebutikk innenfor det 
fremtidige boligområdet vil gi 
for stor trafikkbelastning 
langs Vårlyngveien. 
Opprinnelig næringsareal tas 
derfor ut.  

Alexander 
Birkeland og 
Sunniva Alm 
Roman 

27.03.20 Viser til brev fra Enhet for 
Plan/Utvikling Fauske kommune 
24.02.2020 vedrørende 
detaljregulering for Sjåheia. 
- Til forskjell fra opprinnelig plan, er 
det det nå planlagt en ny 
hovedinnfartsåre til boligfeltet på 
dagens tursti øst for dagens 
bebyggelse med inngang ca ved 
dagens eksisterende 
 parkeringsplass. De planlagte 
endringene som er beskrevet 
medfører en trafikkert vei dette 
området, samt en ny 
parkeringsplass og næringstomt  
som vil grense til eksisterende  
tomter og boliger. Dette er helt 
forskjellig fra opprinnelig plan, og en 
slik endring vil medføre et betydelig 
tap i markedsverdi og bruksverdi, 
samt en god del støy og trafikk som 
de  
som har kjøpt tomter og bygd hus 
ikke har medregnet. Tvert imot er 
det det vel lite sannsynlig at de 
hadde valgt å bygge på disse 
tomtene, dersom den nye 
reguleringsplanen hadde vært kjent,  
da det gir et helt annet bilde. Ut fra 
disse endringene er det det 8-9 
husstander som har blitt direkte lurt 
av Fauske kommune. 
 
- Oppføring av næringstomt (BKB) 
og parkeringsplass (SPA1) er også 
planlagt oppført inntil eksisterende 
boligtomter og boliger, slik at også 
disse vil få påregnet et betydelig 
markedsmessig 
 og bruksmessig tap. Dette vil også 
være å gå bak ryggen på de som 

Revidert planforslag 
innebærer at øvre del av 
boligområdet har fått endret 
formål til friluftsområde med 
hensynsone reindrift. Antall 
tomter er derfor halvert i 
forhold til opprinnelig forslag. 
Adkomst til nytt boligfelt i 
østre del av planområdet er 
videreført med noen 
justeringer. Fortau er blant 
annet plassert på motsatt 
side av veien slik at denne 
vender mot boligbebyggelsen 
og Finneid skole. 
 
Det er vurdert at en 
dagligvarebutikk innenfor det 
fremtidige boligområdet vil gi 
for stor trafikkbelastning 
langs Vårlyngveien og er 
derfor fjernet i revidert 
planforslag. En bedre løsning 
vil være å etablere et 
næringsareal i direkte 
tilknytning til Rognveien.  
 
Det er også vurdert at det 
ikke er tilstrekkelig bredde for 
å videreføre en kjørevei med 
fortau videre inn mot 
Lilleheia. Gjeldene regulert 
vei er derfor erstattet med en 
gang- og sykkelvei som 
kobles sammen med 
eksisterende gang- og 
sykkelvei (SGS10 og 
SGS13). 
 
Trafikkmengden inn til nytt 
boligfelt regnes som svært 
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har kjøpt tomter og bygd hus i dette 
området ut fra opprinnelig 
reguleringsplan. Dette kan imidlertid 
 enkelt løses med at næringstomten 
og parkeringsplassen flyttes til B29 
eller B30. På den måten vil de som 
kjøper tomter grensende til dette 
området være vel vitende om hvem 
de får til naboer.  
Man slipper da også unna evt 
søksmål pga økonomisk tap ved 
reguleringsplan. Når det det gjelder 
næringstomten, bør det også 
presiseres at dette blir liggende rett i 
nærheten av et av Fauskes mest  
brukte friluftsområder. Det bør 
derfor  bygges på en slik måte, at 
det ikke skjemmer utsikten eller 
påvirker friluftsområdet negativt på 
noen måte. 
 
- Bygging av ny barnehage i 
området er på høy tid, da det lenge 
har vært dårlig barnehagedekning i 
området. Bør også være kommunal 
slik som foreslått, og unngå 
andelsordningen som preger 
eksisterende barnehager. På grunn 
av andelsordningen bidrar ikke 2 av 
de eksisterende barnehagene til 
dekning i området. Burde forøvrig 
vært avskaffet for lenge siden av 
kommunen.  
Dersom det fortsetter med tilflytning 
av flere barnefamilier i området, bør 
en også gjøre en vurdering mtp 
utvidelse av Finneid Skole tom 
mellomtrinnet, 5-7. trinn, slik at en 
slipper busstransport av en stor 
andel skolebarn. 

begrenset og det vil derfor 
ikke være sannsynlig at 
støynivået vil være til 
sjenanse for tilgrensede 
boliger. 
 
Det er ikke uvanlig at det 
oppstår behov for endringer i 
en plan som er 40 år 
gammel. Personer som 
etablerer seg i regulerte 
områder må til en viss grad 
påregne at det kan komme 
endringer i sammenheng 
med utbygging og fortetting 
av boligarealer. 
 
Friluftsområder og 
tilknytninger til disse er 
hensyntatt i revidert 
planforslag. Turvei fra 
opprinnelig parkeringsplass 
SPA1 vil bli justert i 
sammenheng med etablering 
av adkomst til boligområdet. 
 
I forbindelse med utbygging 
av Vestmyra skole ble det 
bestemt at Finneid skole 
skulle bestå av 1. – 4. trinn. 
Skolen ble utvidet for å ta 
imot elever fra tidligere 
Hauan skole som nå er lagt 
ned.  
 

Nordland 
fylkeskommune 

03.04.20 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. 
Vannforvaltning 
Vi kan ikke se at det er gjort noen 
vurdering om hvordan 
arealdisponeringen vil påvirke 
vannmiljøene som er tilknyttet 
arealdisponeringen. Vannforskriften 
§ 12 kan komme i bruk når det 
fattes enkeltvedtak om ny aktivitet 
eller nye inngrep i en 
vannforekomst. I 
reguleringsplansaker er det 
kommunen som sektormyndighet 
ifølge plan- og bygningsloven, som 
er ansvarlig for en slik vurdering. 

Vannmiljø er kommentert 
under punkt 5.15. 
FN-bærekraftsmål er 
kommentert i 
planbeskrivelsen. 
 
Deler av planområdet består 
av myrområder. Innenfor 
området BG er hensikten å 
benytte det eksisterende 
myrområdet som fordrøyning 
av overvann mot GOV1. Myr 
innehar flere funksjoner som 
filter, 
flomdemper, og ikke minst 
karbonlager. Det er avsatt et 
areal på nærmere 8.8 daa til 
dette formålet.  
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Veiledning til helhetlig 
vannforvaltning finnes på våre 
nettsider. Vi viser også til 
vannportalen for veiledning til bruk 
av § 12 samt vann-nett portal for 
informasjon om miljømål, risiko- og 
påvirkningsanalyse for aktuelle 
vannforekomster. 
Klimahensyn og bærekraftig 
utvikling 
Med klimaendringene og forventet 
økt nedbør, er det positivt at 
kommunen gjennom arealformål 
legger til rette for 
overvannshåndtering. Samtidig 
oppfordrer vi til at ingen bekker 
lukkes, da det å holde bekker åpne 
er et naturlig og effektivt tiltak for 
overvannshåndtering. 
Kantvegetasjon rundt bekker og 
permeable dekker kan bidra til 
håndtering av overvann. I tråd med 
klimatilpasningstiltak er det positivt 
at kommunen oppfordrer til fornybar 
energiforsyning gjennom 
planbestemmelsene. 
I tråd med nasjonale forventinger, 
forventer fylkeskommunen at FNs 
bærekraftsmål legges til grunn for 
samfunns- og arealplanleggingen. 
Det vises ikke til hvordan disse 
forventingene møtes i 
planbeskrivelsen. Vi forventer at det 
blir vist til hvordan planen er med på 
å bidra til en bærekraftig utvikling. 
Kulturminner og kulturmiljø 
Så langt vi kjenner til, er 
planforslaget med foreslått 
arealdisponering ikke i konflikt med 
kjente verneverdige kulturminner 
som fylkeskommunen er delegert 
forvaltningsansvar for. 
Det er registrert en gravrøys 
(Askeladden-id 37591) i nordvestre 
del av planområdet. Det fredete 
kulturminnet er godt ivaretatt i 
planforslaget. Korrekt SOSI-kode for 
hensynssonen er H730. Vi ber om 
at dette blir korrigert i plankart og -
bestemmelser. 
Alle kulturminner er ikke kjent og 
registrert. Fylkeskommunen er 
tilfreds med at tiltakshavers 
aktsomhets- og meldeplikt etter 
kulturminneloven er omtalt i 
planbestemmelsene. 
Uttalelsen gjelder ikke samiske 
kulturminner; det vises til egen 
uttalelse fra Sametinget. 
Veiledning 

Ved utbygging av det 
fremtidig boligområdet kan 
man restaurere direkte 
effekter av myrinngrep ved å 
bruke utgravde torvmasser til 
rehabilitering av myrer i 
nærområdet. Dette bidrar 
både til å redusere 
nedbrytingen av utgravde 
masser og reduserer 
nedbryting av eksisterende 
grøfter/drenert myr. Dette er 
et tiltak som kan gi dobbel 
effekt og kan føre til et 
negativt klimagassutslipp 
siden den utgravde myra tas 
vare på og hindrer allerede 
drenert myr i å nedbryte. 
 
Hensynsone for kulturminne 
er oppdatert til H730. 
 
Ny boligtomter vil ha en 
dreining mot sør/sørvest. Det 
er ingen terrenghindringer 
innenfor det avsatte 
boligarealet. Behovet for 
sol/skyggediagram vurderes 
derfor i denne sammenheng 
som mindre nødvendig.  
 
Gjennom planområdet går 
det en flyttlei for rein. 
Planavdeling i Fauske 
kommune har i etterkant av 
innsigelse fra Fylkesmannen 
hatt flere møter med Duokta 
reinbeitedistrikt. Det er 
innenfor deler av 
friluftsområdet avsatt 
hensynsone til reindrift i 
planforslaget. Plassering av 
hensynsonen er bestemt og 
godkjent av Duokta 
reinbeitedistrikt. 
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Planprogram og bestemmelser 
For at den planlagte 
boligutbyggingen ikke skal komme i 
unødvendig konflikt med viktig 
kartlagte friluftsinteresser, foreslås 
det å bruke 
rekkefølgebestemmelser for å styre 
utbyggingen av boligområdene. I 
planbeskrivelsen vises til at det er 
noen myr innenfor 
arealdisponeringen. Forringelse av 
myr bidrar til økte klimagassutslipp 
og det er også mange arter som har 
sitt naturlige habitat i denne 
naturtypen. Vi anbefaler derfor som 
avbøtende tiltak, at evt. 
rekkefølgebestemmelser for 
utbygging, utformes slik at myr-
områdene er de siste som bygges 
ut. Nye boligområder som spesielt 
berører myr er B40, B37, B36, B32, 
og B29. 
I tråd med planbestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel bør det 
gjennomføres sol- /skyggediagram 
før det gis byggetillatelser. Dette 
kravet kommer ikke frem i 
planbestemmelsene til denne 
detaljreguleringen. Vi foreslår at det 
legges til enda et nytt punkt under 
rekkefølgebestemmelser 5.3, som 
stiller dette kravet. 
For å sikre at arealdisponeringen 
ikke fører til forringelse av 
vannforekomster, anbefaler vi sterkt 
å legge til et krav i 
planbestemmelsene om nærmere 
undersøkelser og forhold som må 
redegjøres for i byggesøknad. 
Sikring og krav om opprettholdelse 
av kantvegetasjon langs bekker i 
planbestemmelsene, kan også 
fungere som et avbøtende tiltak for 
å ivareta vannmiljø og 
naturmangfoldet i området. 
 
Planbeskrivelsen viser til at et 
sentralt mål med planarbeidet er å 
tilrettelegge for god folkehelse og 
godt miljø. Tilrettelegging for sykling 
og sykkelparkering kan ses som et 
ledd i å tilrettelegge for god 
folkehelse. Trafikksikkerheten til 
myke trafikanter ivaretas gjennom 
arealdisponeringen. 
Planbestemmelsene legger kun opp 
til 1 plass for sykkelparkering pr. 
100 m2 i tilknytning til forretning. 
Minimumskravet til antall 
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sykkelparkeringer, kan med fordel 
økes. 
Medvirkning 
Fylkeskommunen ser på det som 
positivt at kommunen legger til rette 
for og gjennomfører aktiv 
medvirkning fra barn og unge. Selv 
om det ved tidligere regulering er 
lagt til rette for boligbygging av 
arealer som er satt av til flyttelei og 
høst og vinterbeiter for rein, 
anbefaler vi på det sterkeste at det 
aktuelle reinbeitedistriktet kontaktes 
slik at eventuelle avbøtende tiltak 
kan gjennomføres. Det å ta hensyn 
til reindriftens interesser i nye 
utbyggingsområder er i tråd med 
planbestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel til 
Fauske kommune. 
Digital plandialog 
Planforslagets publisering i 
Nordlandsatlas er positiv og kan 
bidra til mer aktiv og bedre dialog 
om arealdisponeringen. 

Tonje Cecilie 
Bergh Ellingsen 
og Per-Cato 
Stenhammer 

12.04.20 Vi har merknad på valgt av 
tilslutning av vei mellom 
Krøkebærveien og Vårlyngveien. I 
tillegg har vi merknad til valg av 
østlig trase Vårlyngveien til 
Rognveien som vil resultere i at vår 
eiendom Bringebærveien 5 
(Gnr:102/780) får vei på tre sider av 
tomtens 4 sider. Dette var vi ikke 
forespeilet ved kjøp an tomten og 
gjennomgang av daværende forslag 
til detaljeregulering. Oppsummert 
mener vi forslaget til 
detaljeregulering Sjåheia slik den 
fremstår nå vil gi økt lyd og lys-
forurensing av vår tomt med 
ledsagende forringelse av husets 
kvaliteter og verdi.  
Vi ber således om at disse 
merknader tas til følge og at 
detaljeregulering for Sjåheia 
omarbeides. 

Opprinnelig foreslått kobling 
mellom Krøkebærveien og 
Vårlyngveien er fjernet i 
revidert planforslag. 
 
Det er vurdert at en 
dagligvarebutikk innenfor det 
fremtidige boligområdet vil gi 
for stor trafikkbelastning 
langs Vårlyngveien og er 
derfor fjernet i revidert 
planforslag. 
 
Øvre halvdel av opprinnelig 
boligområdet er fjernet for å 
ta hensyn til reindrifta og 
bevare viktige 
friluftsområder. Antall nye 
tomter er derfor halvert i 
forhold til opprinnelig 
planforslag.  
 
Trafikken langs Vårlyngveien 
anses derfor å være 
betydelig redusert.  
Adkomst til nytt boligfelt i 
østre del av planområdet blir 
videreført. Det er gjort 
justeringer for å ta hensyn til 
allerede etablert bebyggelse. 
 
Trafikkmengden inn til nytt 
boligfelt regnes som svært 
begrenset og det vil derfor 
ikke være sannsynlig at støy- 
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og lysnivået vil være til 
sjenanse for tilgrensede 
boliger. 
 

Janne Paulsen 
Breimo og Rune 
Berntsen 

12.04.20 Hei, vi vil med dette melde vår 
innsigelse til ny reguleringsplan for 
Sjåheia planid 198001/ 1983001/ 
2007007. Vi er bekymret for at store 
deler av friluftsområdet rundt 
Fauskes største bydel forsvinner 
med denne reguleringsplanen. 
Området som tenkes utbygd er i stor 
grad brukt til rekreasjonsområde for 
befolkningen i bydelen, og av disse 
er det mange småbarnsfamilier. 
Dersom dette området blir bygget ut 
vil det være lite igjen av dette 
friluftsområdet og det er uheldig 
dersom folk må kjøre bil for å 
komme seg ut i skogen. I tillegg 
mener vi det er uheldig at 
innferdselsåren til dette nye 
boligfeltet legges rett gjennom et 
allerede eksisterende boligfeil (fra 
Moltebærveien). Det vil føre til mye 
trafikk, noe som er uheldig i et 
boligfelt med mange 
småbarnsfamilier. 

Det er bare berørte statlige 
og regionale myndigheter 
som kan fremme innsigelse 
til forslag til reguleringsplan 
dersom planforslaget er i 
strid med nasjonale eller 
vesentlige regionale 
interesser innenfor 
myndighetenes 
ansvarsområde.  
Øvre halvdel av opprinnelig 
boligområdet er fjernet for å 
vise hensyn til reindrift og 
bevare viktige 
friluftsområder. Antall nye 
tomter er derfor halvert i 
forhold til opprinnelig 
planforslag.  
 
Det er ikke tilstrekkelig 
bredde for å etablere en 
kjørevei med fortau videre 
inn mot Lilleheia. Gjeldene 
regulert vei er derfor erstattet 
med en gang- og sykkelvei 
som kobles sammen med 
eksisterende gang- og 
sykkelvei (SGS10 og 
SGS13). 
 
 
 

Tor-Erik 
Pedersen, Eirin 
Åsheim og Silje 
Askvik 

 Vi som har kjøpt boligtomt i den 
nyeste delen av Moltebærveien 
baserte kjøp på gjeldende 
reguleringsplan 2004007 Sjåheia. 
Nåværende reguleringsplan har et 
stort grøntareal i bakkant av våre 
tomter, noe som var avgjørende for 
kjøp av tomt nettopp i 
Moltebærveien. Vi ønsket nærhet til 
naturen, turstier og lysløype. Hadde 
vi hatt kjennskap til ny 
reguleringsplan ville vi sannsynligvis 
ikke valgt å bygge og bo på våre 
tomter i Moltebærveien. 
Vi har innsigelser til følgende punkt: 
- Punkt 3.1.2 som omhandler 
Bolig/forretning (BKB) i 
bestemmelser til arealformål 
tilhørende ny reguleringsplan. 
Oppføring av butikk, 
parkeringsplass og stort veinett vil 
medføre store kontraster til 
eksisterende plan med blant annet 

Det er vurdert at en 
dagligvarebutikk innenfor det 
fremtidige boligområdet vil gi 
for stor trafikkbelastning 
langs Vårlyngveien og er 
derfor fjernet i revidert 
planforslag. 
En bedre løsning vil være å 
etablere et næringsareal i 
direkte tilknytning til 
Rognveien. Et slikt areal vil 
bare være tilgjengelig sør for 
Rognveien utenfor 
planavgrensningen. En slik 
arealbruk må derfor løses 
gjennom en egen 
planprosess. 
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økt trafikk, støy, forsøpling og 
forurensning. 
Bygging av en matbutikk gjør at 
området omdefineres fra 
boligområde, til også å være et 
næringsområde. Kommunen har 
allerede flere veletablert 
næringsområder som ligger langs 
etablert veinett med enkel adkomst 
for forbrukeren. Planlagte 
næringsområde vil bli liggende midt 
i et boligfelt som vil føre til 
unødvendig mye trafikk inn i 
boligfeltet. I hovedsak er det 
barnefamilier som bygger hus og 
trafikksikkerheten vil bli svekket som 
følge av økt trafikktetthet. 
Boligområdet vil gå fra å være et 
trygt, barnevennlig boligfelt, til å bli 
et boligfelt med mange sannsynlige 
trafikkfeller, mer 
gjennomgangstrafikk og generelt 
mindre trygge omgivelser. 
En matbutikk bør ligge i umiddelbar 
nærhet til en større hovedfartsåre 
slik at mange får lettere tilgang til 
butikken uten å kjøre gjennom et 
boligfelt. Et naturlig sted å legge en 
slik butikk kunne den blitt lagt ved 
parkeringsplassen SPA3 mellom 
Finneidlia og Finneidlia 2. Alternativt 
kunne området B25 vært benyttet 
slik at ingen eksisterende boliger blir 
påtvunget en butikk som nærmeste 
nabo. 

Camilla Risvoll 
og Per Godø 

13.04.20 Vi viser til Fauske kommune sitt 
forslag til ny reguleringsplan for 
Sjåheia planid. 
198001/1983001/2007007, og vil 
med dette komme med våre 
innsigelser. Vi registrerer at det nå 
er planlagt et stort byggefelt i dette 
området. Vi ser og at en av to 
tilkomstveier er planlagt lagt 
gjennom eksisterende byggefelt 
(Moltebærveien). Dette er et område 
med mange småbarnsfamilier og et 
viktig friluftsområde for oss som bor 
her. Vi er bekymret for 
trafikkmengden utvidelsen vil 
medføre, da denne vil gå igjennom 
et eksisterende boligfelt. Vi vil derfor 
foreslå at den planlagte 
tilkomstveien 
(Moltebærveien/Greplyngveien) blir 
omgjort til en gang- og sykkelvei. Vi 
anser dette som naturlig da 
gangveien også vil grense til det 
innregulerte 
friområdet/grøntområdet. 

Øvre halvdel av opprinnelig 
boligområdet er fjernet for å 
ta hensyn til reindrifta og 
bevare viktige 
friluftsområder. Antall nye 
tomter er derfor halvert i 
forhold til opprinnelig 
planforslag.  
 
Det er ikke tilstrekkelig 
bredde for å etablere en 
kjørevei med fortau videre 
inn mot Lilleheia. Gjeldene 
regulert vei er derfor erstattet 
med en gang- og sykkelvei 
som kobles sammen med 
eksisterende gang- og 
sykkelvei (SGS10 og 
SGS13). 
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Vi er generelt svært bekymret for 
nedbygging av et viktig 
friluftsområde for store deler av 
Fauskes befolkning, noe vi mener er 
tilfelle med denne 
reguleringsplanen. 

Aina 
Bystadhaugen 

13.04.20 Etter å ha fått min tomt tilbake etter 
mange år vil jeg prøve å selge den 
og ser ikke at det er mulig når jeg 
ser endringer ....hvis jeg forstår rett? 
Med andre ord , jeg godkjenner ikke 
planen for endringer ...min tomt 
nr.102/77 

Deler av denne tomta er i 
gjeldene reguleringsplan for 
Sjåheia, vedtatt 11.12.1979, 
regulert til park og skiløype. I 
kommuneplanens arealdel er 
resterende areal avsatt til 
friområde/grønnstruktur. 
Disse formålene er videreført 
i revisjon av 
reguleringsplanen for 
Sjåheia. 
Grunneier kan etter vedtak 
av revidert plan kreve 
innløsning av tomtearealet 
etter Plan- og bygningsloven 
§ 15-2. Et eventuelt krav må 
være framsatt innen 3 år fra 
kunngjøringsdato og må 
framsettes skriftlig til Fauske 
kommune. 
 
 

Bård Are Ørnes 13.04.20 Ser kommunen jobber med et nytt 
og spennende felt med tanke på 
boligbygging/næring. 
Slik jeg ser det vil det være om lag 
90 tomter i første omgang, hvorav 
det kan bli etablert muligens 
130-140 boenheter. 
Fauske er i vekst, vært fall på 
boligfronten. 
 
Så med dette vil  jeg komme med 
en lnnsigelse å adkomst til det nye 
feltet. 
 
Som eier av Moltebærveien 5 ser 
jeg det svært uheldig med tanke på 
størrelsen av det feltet som 
kommer og frem i tiden at hovedvei 
skal gå mellom Greplyngveien og 
Moltebærveien. 
Dette er først med tanke på 
trafikksikkerheten. 
Etter felles kommunal veinorm 
kommer det frem veiens bredde ihh 
til Boligfeltets størrelse, her 
Stiller jeg spørsmål til adkomst 
mellom tomtene, og opplag for snø 
om vinteren. 
Jeg foreslår endring av vei mellom 
Greplyngveien og Moltebærveien til 
gang og sykkelsti. 

Det er ikke tilstrekkelig 
bredde for å etablere en 
kjørevei med fortau videre 
inn mot Lilleheia uten å 
erverve areal fra tomtene. 
Gjeldene regulert vei er 
derfor erstattet med en gang- 
og sykkelvei som kobles 
sammen med eksisterende 
gang- og sykkelvei (SGS10 
og SGS13). 
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Tonje Cecilie 
Bergh Ellingsen 

13.04.20 Jeg har innsigelser knyttet til 
reguleringsplanen for Sjåheia. 
For det første har Fauske kommune 
i første omgang lagt til rette for et 
fantastisk flott område for 
barnefamilier, med skogen så nært 
eiendommene. En bilvei som skiller 
eiendommene og skogen, vil gjøre 
området mindre attraktivt. Verdien 
av å kunne slippe barn ut i et trygt 
området verdsettes av samtidlige 
barnefamilier. En trafikkert vei vil 
ødelegge mye. 
Et slik voldsomt inngrep vil også 
utsette naturen og det naturlige 
dyrelivet for unødvendige 
ødeleggelser. En 
folkehelsekommune bør gå foran 
som et godt eksempel og ta vare på 
naturen som betyr så mye for så 
mange. Kilder til økt forurensning 
bør unngås så nært naturen da det 
er skadelig for økosystemet. 
Turstien fra parkeringsplassen er en 
perle her på Fauske og benyttes av 
folk i alle aldre, hver eneste dag. 
Uansett vær og årstid. Den er lett 
tilgjengelig og overkommelig for de 
eldste og de yngste. Den er til stor 
glede for så mange og bør ivaretas 
som den er! 
Plassering av eventuell nærbutikk 
bør ligge langs hovedveien med 
tanke på parkering og flyt i trafikk. 
Tilslutt vil jeg være personlig og si at 
vi føler oss lurt. Hadde vi visst om 
disse planene da vi kjøpte tomta i 
Bringebærveien 5, hadde vi aldri 
kjøpt den. 
Håper det er vilje til endring/ se etter 
andre muligheter for utbygging her 
på Fauske. 

Planen er en revisjon av 
gjeldene reguleringsplan for 
Sjåheia.  
Det er ikke tilstrekkelig 
bredde for å etablere  
kjørevei med fortau videre 
inn mot Lilleheia som tenkt i 
nåværende plan. 
Det er gjort endringer i 
planforslaget som begrenser 
antall boligtomter i fremtidig 
boligfelt. Butikkarealet 
mellom bebyggelsen er også 
fjernet for å minimere 
trafikken langs Vårlyngveien. 
 
Det er ikke uvanlig at det 
oppstår behov for endringer i 
en plan som er 40 år 
gammel. Generelt vil det 
innenfor regulerte 
boligområder kunne oppstå 
behov for endringer i 
sammenheng med utbygging 
og fortetting av boligarealer. 
Adkomst til nytt boligfelt i 
østre del av planområdet blir 
videreført. Likevel er det gjort 
tilpasninger for å ta hensyn til 
allerede etablert bebyggelse. 

Håvard Jensen og 
Nina L. Haugen 

13.04.20 Vi har innsigelser mot den nye 
detaljreguleringen for Sjåheia. Det 
som idag heter Lilleheiveien er tenkt 
som en hovedtilknytningsvei mot 
Rognveien, til det nye tenkte store 
boligfeltet. Her blir det tilrettelagt for 
barnehage, lokalbutikk og veldig 
mange nye husstander. Dette vil 
naturligvis innebære en stor økning i 
trafikkmengden. Desverre med 
påfølgende mye tungtrafikk, i tillegg 
til vanlige personbiler. Idag er det 
mange småbarnsfamilier i området 
rundt Lilleheiveien. En vei som blir 
veldig smal med tanke på den 
kommende trafikkmengden. Den 
andre tenkte tilknytningsveien til 
Rognveien er mellom Furulia og 

Det er bare berørte statlige 
og regionale myndigheter 
som kan fremme innsigelse 
til forslag til reguleringsplan 
dersom planforslaget er i 
strid med nasjonale eller 
vesentlige regionale 
interesser innenfor 
myndighetenes 
ansvarsområde.  
 
Det legges ikke opp til 
tungtrafikk i det fremtidige 
boligområdet. Opprinnelig 
forslag til næringsareal er 
fjernet i revidert planforslag. 
I planbestemmelsen er det 
satt krav til utarbeidelse av 
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Krøkebærveien. I den nye 
reguleringsplanen blir Lilleheiveien 
den korteste vei til sentrum, og 
dermed antageligvis den mest 
trafikerte. Hvorfor legge til rette for 
tungtrafikk og en enorm mengde 
personbiltrafikk igjennom et område 
som nesten er ferdig utbygd, på en 
vei som er mye myke trafikkanter og 
lekende barn på? Her håper vi 
kommunen tenker HMS, og stopper 
videre utbygging av Lilleheiveien 
mot det nye boligfeltet for biltrafikk, 
å istedet etablerer en 
gang/sykkelvei med tilknytning til 
Vårlyngveien. 
Vi foreslår å etablere en samlevei 
med oversiktlig kryss, gangfelt, og 
egen parkeringsplass for turgåere i 
den østre delen av feltet, mot 
Furulia. Da kan den nye veien som 
ennå ikke er påbegynt, tilrettelegges 
for den kommende trafikkmengden. 

tiltaksplan for hvordan farer 
og ulemper for beboere i 
nærområdet skal håndteres i 
anleggsfasen. Det gjelder 
spesielt transport og trafikk, 
støy, støv og rystelser. 
Ulemper for offentlig 
transport og trafikkavvikling 
skal også utredes. 
 
Det er vurdert at det ikke er 
tilstrekkelig bredde for å 
videreføre en kjørevei med 
fortau videre inn mot 
Lilleheia. Gjeldene regulert 
vei er derfor erstattet med en 
gang- og sykkelvei som 
kobles sammen med 
eksisterende gang- og 
sykkelvei (SGS10 og 
SGS13). 
Denne splittes så videre mot 
fremtidig barnehage og 
boligområde ut mot 
eksisterende 
turvei/friluftsområde. 
 

NVE 22.04.20 NVEs vurdering av planen 
Flom, erosjon og skred 
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. 
I henhold til NVE Atlas berøres ikke 
planområdet av aktsomhetskart for 
flom- eller skred. [ henhold til 
NGUs løsmassekart 
(kvartærgeologisk kart) består 
planområdet av varierende 
løsmasser: morene, torv 
og myr, bartfjell og havavsetninger. 
Ved havavsetninger kan det være 
fare for ustabile grunnforhold 
(kvikkleireskred), og det skal 
normalt gjøres en nærmere 
vurdering av om grunn- og 
terrengforholdene, 
jf. NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet 
moi kvikkleireskred, I dette tilfellet er 
imidlertid havavsetningene 

Tas til etterretning. Området 
BKB tas ut i revidert 
planforslag og erstattes med 
areal til fordrøyning av 
overvann BG. 
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kun innenfor områder avsatt til 
eksisterende bebyggelse, og ikke i 
områder avsatt til ny bebyggelse. 
NVE har derfor ikke ytterligere 
merknader til dette. 
 
Vi synes det er positivt at det i 
planbestemmelsene § 2.12 er stilt 
krav om grunnundersøkelser for 
planområdene BVF og BKB og at 
det i § 5.2 er stilt krav om at det i 
forbindelse med 
igangsettingstillatelse skal 
dokumenteres at grunnen har 
tilstrekkelig bæreevne. 
 
Vassdrag og overvann 
Det renner et par mindre elver 
gjennom planområdet hvor området 
rundt disse er avsatt som 
grøntstruktur og friluftsformål, det er 
bra. Ellers synes vi det er positivt at 
det vises en bevist holdning til 
temaet overvann ved at det er 
avsatt områder til overvannstiltak, 
GOV l og 2, og at områder avsatt til 
grøntstruktur tilrettelegges for 
uteoppholdsareal og fordrøyning. 
GAA 2. Vi viser i den forbindelse til 
følgende publikasjoner: Norsk 
Vanns veileder A162 — « 
Veiledning i klimalilpasset 
overvannshåndlering» og Norsk 
Vanns rapport 822 -« Vann og avløp 
i arealplanlegging og 
byggesaksbehandling», hu us: 
www.norskvann.no/index.php/kom 
etanse/va-bokhandelen. 
 
Energianlegg 
Et velfungerende system for 
produksjon og overføring av energi 
er avgi ørende for samfunnet. 
Planen 
skal derfor ta hensyn til anlegg som 
er planlagt eller har konsesjon etter 
energi- og vassdragslovgivningen. 
NVE synes derfor det er positivt at 
høyspentlinjen som går nordøst i 
planområdet er avsatt som 
hensynssone H370 tilknyttet 
bestemmelse som forbyr tiltak 
innenfor sonen. 
Oppsummering 
NVE mener våre saksområder er 
godt ivaretatt i plandokumentene og 
har ikke ytterligere merknader til 
detaljreguleringsplan for Sjåheia — 
Fauske kommune. 
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Fylkesmannen i 
Nordland 

19.05.20 Vi viser til oversendelse av 24. 
februar 2020, i forbindelse med 
høring av reguleringsplan for 
Sjåheia. 
Vi viser også til avtale om utsatt frist 
for å komme med vår uttalelse til 2. 
juni 2020. 
Fylkesmannen har ikke mottatt 
varsel om planoppstart. Dette er 
beklagelig, da det er vesentlige 
forhold som vi skulle hatt mulighet til 
å gi tidlig innspill om. Dette gjelder 
blant annet at 
reguleringsplanområdet som ble 
videreført i kommunedelplan for 
Fauske vedtatt 2018, ikke er 
avklart med flyttleia som går 
gjennom planområdet. Det vil være 
nødvendig med en overordnet 
avklaring av reindriftsinteressene før 
planarbeidet tas videre. 
Fylkesmannen forstår Fauske 
kommunes ønske og behov for å 
kunne tilby tomter i Sjåheia/Hauan. 
Fordi forholdet til flyttleia ikke er 
avklart, må Fylkesmannen likevel 
fremme innsigelse til 
reguleringsplanforslaget. Vi har 
også merknader til planutredningen 
som på flere plantema er 
mangelfull. 
Fylkesmannen har ikke mottatt 
innsigelser fra noen av de regionale 
statsetater vi samordner. 
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse 
til endring av reguleringsplan for 
Sjåheia av hensyn 
til flyttlei for rein. Både eksisterende 
reguleringsplan fra 1980 og 
gjeldende 
høringsforslag for reguleringsplan 
Sjåheia er ikke avklart opp mot 
flyttleia og 
reindriftslovens § 22. Forholdet til 
flyttleia må avklares før kommunen 
kan vedta 
planendringen og realisere 
utbyggingen. 
 
Fylkesmannens forslag til løsning 
Kommunen må avklare om det er 
mulig å bygge ut området 
ytterligere, og eventuelt i hvilket 
omfang, uten at det stenger 
flytteleia. Kommunen kan også 
avklare om det er mulig å legge om 
flyttleia, slik at 
reguleringsplanforslaget kan 

Igangsatt planarbeid for 
området ble annonsert i 
Salteposten den 26.01.19 
og på kommunens 
hjemmeside den 18.01.19. 
Brev til offentlige 
myndigheter ble sendt 
25.01.19. En feil med 
saksbehandlersystemet 
gjorde at brevene ikke ble 
ekspedert ut. Fauske 
kommune beklager dette. 
Avklaring rundt reindrift 
kunne vært løst på et mye 
tidligere tidspunkt hvis 
kommunen hadde fått en 
tilbakemelding fra 
Fylkesmannen ved 
planoppstart. 
 
Det er i revidert 
planbeskrivelsen tatt inn 
egne avsnitt for reindrift, 
klima og energi, friluftsliv, 
vannmiljø, bærekraftig 
utvikling. 
 
Medvirkning i forhold til barn 
og unge er redegjort i 
planbeskrivelsen. 
 
Gjennom planområdet går 
det en flyttlei for rein. 
Planavdeling i Fauske 
kommune har i etterkant av 
innsigelse fra Fylkesmannen 
hatt flere møter med Duokta 
reinbeitedistrikt. Dette har 
blant annet resultert i en 
grundig gjennomgang av det 
nordligste området innenfor 
planen. Gjennom befaring 
har Duokta vist hvor flyttleien 
er og hvilket arealer som må 
vernes/hensyntas for 
fremtiden. Befaringen ble 
utført sammen med 
kommunens 
oppmålingsingeniør for å få 
eksakte referanser i 
terrenget. Planavdelingen i 
Fauske kommune og Duokta 
reinbeitedistrikt har i ettertid 
hatt en gjennomgang av 
revidert planforslag. Duokta 
har da kommet med gode 
tilbakemeldinger og har 
godkjent den foreslåtte 
arealdisponeringen. 
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realiseres i sin helhet. Det er 
Landbruks- og 
matdepartementet (LMD) som har 
myndighet til å godkjenne 
omlegging av flyttleier etter 
reindriftslovens (rl) § 22. 
 
Vi ber kommunen om å opprette en 
dialog med oss og 
reinbeitedistriktet, for å avklare 
mulighetene for en omlegging av 
flyttleia eller delvis utbygging av 
området. Hvis kommunen får 
godkjent 
omlegging av LMD eller justerer 
planforslaget slik at det ikke stenger 
flyttleia, vil grunnlaget for 
innsigelsen ikke lenger være til 
stede. 
 
Begrunnelse og vurdering 
Det går ei flyttlei for rein gjennom 
den nordøstlige delen av 
planområdet. Endringsforslaget vil 
føre til at flyttleia blir stengt, og er 
dermed i strid med rl § 22. Også en 
realisering av gjeldende 
reguleringsplan fra 1980 vil være i 
strid med rl § 22. 
 
Forholdet til flyttleia er ikke avklart 
Forholdet til flyttleia er ikke avklart, 
verken i gjeldende plan eller i 
endringsforslaget. Vurderingen av 
om ei flyttlei er stengt, gjøres 
selvstendig ut fra reindriftsloven. 
Dette skjer uavhengig av vedtak 
etter 
plan- og bygningsloven om 
regulering, i de tilfeller hvor 
reindriftsutøvernes rett til å flytte 
mellom 
beiteområder blir hindret og ei flyttlei 
blir stengt. 
Når Fauske kommune endrer 
reguleringsplanen, er det med mål 
om å realisere planen. Vi mener at 
forholdet til rl § 22 må avklares før 
vedtak av planendringen. 
Kommunen må avklare om det er 
mulig 
å bygge ut området ytterligere, og 
eventuelt i hvilket omfang, uten at 
det stenger flytteleia. Spørsmål 
om en eventuell omlegging er det 
LMD som må avgjøre. 
 
 

Planavdelingen har hatt 
medvirkning med barn og 
unge i planleggingen. Se for 
øvrig punkt 4.11 i 
planbeskrivelsen. 
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I plan- og bygningsloven (pbl) § 11-
8 står det at det til kommuneplan 
kan fastsettes hensynssoner 
«f) hvor gjeldende reguleringsplan 
fortsatt skal gjelde uendret. Ved 
bruk av denne hensynssonen 
skal kommunen vurdere om 
reguleringsplanen er i samsvar med 
nasjonale og regionale interesser». 
Siste setning ble lagt til i 
lovendringen av 2017. I 
forarbeidene til lovendringen (Prop. 
121 L (2013- 
2014)) står det: 
Den tilføyde andre setningen 
synliggjør at kommunen i arbeidet 
med kommuneplanen skal gå 
gjennom gjeldende 
reguleringsplaner. (…) Hensikten 
med å ta inn en presisering som 
foreslått her 
er å sikre at eldre reguleringsplaner 
blir vurdert i forhold til gjeldende 
nasjonale og regionale 
interesser, og at reguleringsplaner 
som videreføres uendret er i 
samsvar med slike interesser. 
Kommunen gjorde ikke en slik 
vurdering i forbindelse med rullering 
av kommunedelplan for Fauske 
sentrum, vedtatt i 2018. Den 
opprinnelige planen er 40 år 
gammel. Forholdet til flyttleia burde 
vært 
avklart i forbindelse med rullering av 
kommunedelplanen. Når det ikke 
ble gjort er det nødvendig at 
kommunen gjør denne avklaringen 
nå, i forbindelse med revisjon av 
eksisterende reguleringsplan. 
Uavhengig av om Fylkesmannen 
hadde fremmet innsigelse eller ikke, 
vil det være i kommunens 
interesse å avklare planen opp mot 
berørte sektorlover før vedtak. En 
gyldig reguleringsplan gir 
søker rett til å få innvilget 
byggesøknader i tråd med planen. I 
ytterste konsekvens kan kommunen 
bli erstatningspliktig ovenfor 
reindriftsutøverne, hvis fremtidige 
byggetillatelser blir regnet som et 
inngrep i reindriftsretten som er i 
samsvar med de alminnelige 
ekspropriasjonsrettslige 
grunnsetningene, jf. rl § 4. Hvis 
kommunen gir byggetillatelser som 
senere må trekkes tilbake, kan 
det også gjøre kommunen 
erstatningspliktig ovenfor utbygger. 
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Langsiktig perspektiv 
Vi anbefaler at kommunen har et 
langsiktig perspektiv i arbeidet med 
å avklare flyttleia opp mot 
framtidig bebyggelse i området 
Sjåheia/Hauan/Finneid. Disse 
boligområdene grenser opp mot 
beiteområder på Finneidfjellet. 
Flyttleiene fra 
Fauskemyra/Fauskeeidet og 
østover har en viktig 
funksjon for å gi reinbeitedistriktet 
tilgang til beiteområdene mellom 
Fauske sentrum, Blåmannsisen 
og Rago. 
I tidligere saker rundt Fauskemyra 
har kommunen jobbet fram gode 
løsninger og avbøtende tiltak 
for flyttleiene over Stormyra og 
Åsmyra. Disse henger sammen med 
flyttleia forbi Sjåheia. Det er 
viktig at kommunen ser hele 
flyttesystemet rundt Fauske sentrum 
i sammenheng, og avklarer 
hvordan framtidig utvikling av 
Fauske sentrum skal sikre tilgangen 
til reindriftas beiteområder også i 
framtida. Denne vurderingen må 
være basert på kunnskap om faktisk 
behov for framtidige 
utbyggingsområder til ulike formål. 
Kommunen bør avklare en 
utbyggingsgrense som i størst mulig 
grad ivaretar både kommunens 
behov for utvikling og reindriftas 
behov for forutsigbar tilgang til 
beiteområder. 
Dialog om løsninger 
Vi ber kommunen om å opprette en 
dialog med oss og 
reinbeitedistriktet, for å avklare 
mulighetene 
for en omlegging av flyttleia eller 
delvis utbygging av området. Vi kan 
stille opp på en befaring og 
møter, om det er ønskelig. 
Vi minner om at Fylkesmannen og 
reinbeitedistriktet har ulike roller når 
det gjelder medvirkning om 
reindriftsinteresser i plansaker. 
Reindriftsretten er opparbeidet 
gjennom alders tids bruk, og er en 
rettighet på linje med 
grunneierretten. Reindriftsutøvernes 
rett til å få medvirke i planprosesser 
er av privatrettslig karakter. 
Fylkesmannen er statlig myndighet 
og fagorgan på reindriftsområdet. 
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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 og i 
avklaringen av løsninger på 
eventuelle interessekonflikter. 
 
Mangler ved planbeskrivelsen 
Alle forslag til planer skal ved 
offentlig ettersyn ha en 
planbeskrivelse som beskriver 
planens formål, 
hovedinnhold og virkninger, samt 
planens forhold til rammer og 
retningslinjer som gjelder for 
området. Dette følger av plan- og 
bygningsloven § 4-2 første ledd. 
Det er i Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) 
sagt bl.a. følgende om denne 
bestemmelsen: 
Regelen er grunnleggende, og i 
samsvar med alminnelige 
forvaltningsrettslige regler om krav 
til 
sakens opplysning og begrunnelse 
for et forvaltningsvedtak. Dette er en 
meget viktig bestemmelse 
for å sikre fornuftige og unngå 
vilkårlige planvedtak, hvor det tas 
hensyn til alle interesser når 
beslutningen skal tas. 
(…) 
Planbeskrivelsen skal inngå i 
planforslaget når dette sendes på 
høring. Den skal være så fyldig og 
presis at det er mulig å få et 
dekkende bilde av hensynene bak 
planen. Den må også vise hva 
planen vil medføre for berørte 
parter, interesser og hensyn. Det er 
dette som ligger i uttrykket 
"virkninger". Det er opp til 
planmyndighetene å vurdere om 
planbeskrivelsen er dekkende. 
Mangler 
ved planbeskrivelsen vil kunne være 
en saksbehandlingsfeil. 
Fylkesmannen mener at 
planbeskrivelsen datert 10. februar 
2020 ikke gir et dekkende bilde av 
hva planen vil medføre for berørte 
parter, interesser og hensyn. Vi 
tenker da særlig på at 
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reindriftsinteresser ikke er nevnt i 
planbeskrivelsen, samt at det som 
er sagt om friluftslivsinteresser 
og barn og unge fremstår som noe 
misvisende når det gjelder faktiske 
virkninger. 
Vi mener også klima skal være et 
tema i planbeskrivelsen. 
Klimagassutslipp er ikke nevnt eller 
vurdert, til tross for at det legges 
opp til å bygge på myr. Regjeringen 
forventer i henhold til 
Nasjonale forventninger til regional 
og kommunal planlegging 2019-
2023 bl.a. at kommunene 
vektlegger arbeidet med å redusere 
utslipp av klimagasser, inkludert 
utslipp fra 
arealbruksendringer. 
Krav om og til planbeskrivelse 
gjelder selv om det her er snakk om 
endring av en reguleringsplan 
som allerede legger til rette for 
utbygging i området. Det er her 
snakk om en 40 år gammel 
reguleringsplan, der nasjonale og 
regionale interesser som blir berørt i 
dag har et helt annet fokus 
enn da planen ble vedtatt. 
Dersom reguleringsplanen vedtas 
med den planbeskrivelsen som nå 
foreligger, vil dette etter vår 
oppfatning være en 
saksbehandlingsfeil som medfører 
ugyldighet. Dette da det er grunn til 
å regne 
med at feilen kan ha virket 
bestemmende på planens innhold, 
jf. forvaltningsloven § 41. 
 
Vi vil i det følgende redegjøre for de 
mangler vi mener foreligger når det 
gjelder beskrivelsen av 
friluftslivsinteresser og barn og 
unge. Manglene for 
reindriftsinteressene er beskrevet i 
begrunnelsen for innsigelsen. 
Dersom kommunen mener at det er 
grunnlag for å gå videre med 
planarbeidet i et eller annet 
omfang, må planbeskrivelsen 
oppdateres og fylles ut i tråd med 
det vi beskriver. Gjøres ikke dette, 
vil det etter vår oppfatning foreligge 
en planfaglig mangel. 
Friluftslivsinteresser 
Det er i planbeskrivelsen sagt at 
planforslaget ikke vurderes å være 
til ulempe for utøving av 
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friluftsliv, og at det vil legge til rette 
for økt bruk av nærområdene. 
Planområdet inneholder flere 
registreringer av svært viktige 
friluftslivsområder. Det er del av 
området Finneidfjellet, et større 
område angitt som markaområde. 
Utbyggingen berører en mindre 
del av dette området, og vi 
forutsetter at adkomster til marka 
ivaretas i planen. Også Lysløype 
Hauan ser ut til å bli ivaretatt. 
Vi er mer kritiske til at et område 
angitt som gapahuk og registrert 
som leke- og rekreasjonsområde 
foreslås nedbygd. Selv om også 
gjeldende plan legger opp til 
utbygging her, må konsekvensene 
av å bygge ned et slikt areal 
vurderes. 
Planbeskrivelsens vurdering når det 
gjelder rekreasjonsbruk i pkt. 6.8 
fremstår for Fylkesmannen 
som noe lettvint. Det kan etter vår 
oppfatning ikke legges til grunn at 
planforslaget ikke vil være til 
ulempe for utøving av friluftsliv. 
Vi antar at det er bruk etablert etter 
at gjeldende reguleringsplan ble 
vedtatt som ligger til grunn for 
kartleggingen av friluftslivsinteresser 
i området. Bruken må etter vår 
oppfatning uansett være med i 
vurderingen av nå foreliggende 
planforslag og de virkninger det får. 
Kanskje tilsier bruken av 
området at planene for utbygging 
må endres i forhold til det som ble 
akseptert i 1980. 
Kommunen skal i henhold til 
folkehelseloven § 4 andre ledd 
fremme folkehelse innen de 
oppgaver og med de virkemidler 
kommunen er tillagt, herunder ved 
lokal utvikling og planlegging, 
forvaltning og tjenesteyting. 
Vi forutsetter at kommunen vurderer 
om også andre deler av 
planområdet brukes i forbindelse 
med friluftsliv på en slik måte at de 
må ivaretas i planleggingen. 
Nasjonale forventninger sier at 
regjeringen forventer at kommunene 
identifiserer og tar hensyn til 
friluftslivsområder i 
planleggingen. 
Dersom en tenker at viktige områder 
for friluftsliv innenfor planområdet vil 
bli erstattet av andre 
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områder utenfor planen, må dette 
inngå i kommunens vurdering av 
planens virkninger når det 
gjelder friluftsliv. 
Barn og unges interesser 
Det følger av plan- og 
bygningslovens 
formålsbestemmelse (§ 1-1 siste 
ledd) at hensynet til barn og 
unges oppvekstvilkår skal ivaretas i 
planleggingen. 
Vi anbefaler kommunen å benytte 
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets 
veileder om barn 
og unge i plan og byggesak i det 
videre planarbeidet. 
 
Konsekvenser for barn og unge 
Kommunen skal i henhold til 
rikspolitiske retningslinjer for barn 
og planlegging pkt. 4 bokstav a 
vurdere konsekvenser for barn og 
unge i plan- og 
byggesaksbehandling etter plan- og 
bygningsloven. 
Fylkesmannen forutsetter at en 
under vurderingen av planens 
konsekvenser for barn og unge 
også vurderer betydningen av at 
områder registrert som svært viktige 
friluftslivsområder bygges ned, jf. 
det som er sagt ovenfor. 
Vi viser til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets 
veileder om barn og unge i plan og 
byggesak når det gjelder de 
vurderinger kommunen må gjøre. 
Det er under eksisterende forhold i 
planbeskrivelsen sagt at planen tar 
hensyn til områder som er av 
interesse for barn og unge slik det 
er i dag. Det legges opp til lett 
tilgjengelige friluftsområder, 
uteoppholdsareal og lekeplasser. 
Det etterstrebes sikre koblinger for 
myke trafikanter. 
Videre er det under 
virkninger/konsekvenser av 
planforslaget sagt at barns 
interesser i planforslaget ivaretas 
ved at det opprettes felles 
lekeplasser i tilknytning til 
boligområdene, samt at det er kort 
vei til både friluft og andre områder 
for lek. Det er opprettet knytninger 
med fortau/gang- og sykkelvei for å 
gi barna en sikrere skolevei. 
Endelig planforslag skal i henhold til 
planbeskrivelsen oversendes 
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barnas representant for ytterligere å 
bidra til barns medvirkning. 
Medvirkning 
Fylkesmannen kan ikke se at barn 
og unge har vært gitt anledning til å 
medvirke i planarbeidet. Vi minner 
om at kommunen i henhold til plan- 
og bygningsloven § 5-1 andre ledd 
har et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder 
barn og unge. 
Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i 
planleggingen skal legges til grunn 
ved kommunal planlegging. 
Formålet med disse rikspolitiske 
retningslinjene er å synliggjøre og 
styrke barn og unges interesser i 
planlegging. De skal gi kommunene 
bedre grunnlag for å integrere og 
ivareta barn og unges interesser og 
gi et grunnlag for å vurdere saker 
der barn og unges interesser 
kommer i konflikt med andre 
hensyn/interesser. 
Kommunen skal i henhold til de 
rikspolitiske retningslinjene pkt. 4 
bokstav d «organisere 
planprosessen slik at synspunkter 
som gjelder barn som berørt part 
kommer fram og at ulike grupper 
barn og unge selv gis anledning til å 
delta». Det er i departementets 
utfyllende kommentarer til denne 
bestemmelsen bl.a. sagt følgende: 
«Det er viktig at de personer, 
grupper eller instanser som kan 
representere barn og unges sak, 
også gis anledning til å fremme 
synspunkter. Dette bør imidlertid 
ikke komme som en erstatning for 
barn og unges egen mulighet for å 
delta og uttale seg. 
Krav til medvirkning og deltaking er 
også et krav barn og unge har etter 
FN's konvensjon for barns 
rettigheter (barnekonvensjonen). 
Konvensjonens artikkel 12 sier at 
barnet har rett til å si sin mening og 
bli hørt i alt som vedrører det». 
Når det her er snakk om utbygging i 
et område som åpenbart benyttes 
av barn og unge i dag, mener 
Fylkesmannen at kommunen må 
legge til rette for aktiv medvirkning 
fra disse. Det er ikke tilstrekkelig at 
barnas representant får anledning til 
å uttale seg. Personen som er pekt 
ut til å ivareta den særskilte 
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ordningen for å ivareta barn og 
unges interesser i planleggingen 
etter § 3-3 tredje ledd har kun 
ansvar for å se til at det blir 
gjennomført medvirkning med barn 
og unge i tråd med loven. 
Personen/representantens uttalelser 
kan ikke erstatte kravet til 
medvirkning, og vedkommende har 
ikke automatisk ansvar for 
gjennomføring av 
medvirkningsprosessen. Vi viser her 
til pkt. 3.2.7 i departementets 
veileder. Veiledningen inneholder 
under pkt. 4 informasjon om aktiv 
medvirkning av barn og unge.  
Arealer for barn og unge  
Nasjonale forventninger til regional 
og kommunal planlegging 2019-
2023 sier også at regjeringen 
forventer at kommunene ivaretar 
barn og unges interesser gjennom 
en samfunns- og arealplanlegging 
som skaper trygge, attraktive og 
aktivitetsfremmende by- og bomiljø.  
Det er i pkt. 5 i de rikspolitiske 
retningslinjene stilt krav til fysisk 
utforming. Barn er den gruppen i 
befolkningen som bruker 
utearealene mest, og for dem har 
nærmiljøet stor betydning. Fordi 
barns aksjonsradius er begrenset, 
er tilgjengelighet og gode 
atkomstmuligheter til arealer og 
anlegg for daglig fysisk aktivitet og 
friluftsliv i nærmiljøet særdeles 
viktig.  
Foreslått bestemmelse 3.1.6 krever 
som et minimum at lekeplassene 
skal skoges og planeres, samt 
opparbeides med grus/sand og/eller 
gress. Det er under 5.1 stilt krav om 
at angitte lekeplasser skal være 
etablert før nye boliger innenfor 
nærmere angitte felt kan utbygges.  
Fylkesmannen ser det som positivt 
at det er knyttet 
rekkefølgebestemmelser til 
etablering av lekeplasser, men ber 
kommunen vurdere å kreve at 
lekeplassene også skal inneholde et 
minimum av lekeapparater. Vi 
forutsetter også at kommunen 
vurderer om det er hensiktsmessig 
med et krav om skoging som ser ut 
til å innebære at det ikke vil bli noen 
trær igjen på lekeplassene. Dette gir 
ikke nødvendigvis den beste 
kvaliteten på arealene. 
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3 Planstatus og rammebetingelser 
 

3.1 Overordnede planer 
 
Kommuneplanens arealdel (vedtatt 22.03.2018)  
I gjeldende kommuneplan er planområdet angitt som område hvor gjeldende reguleringsplaner fortsatt 
skal gjelde. 

Følgende overordnede planer legges til grunn for planarbeidet:  

 Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-203 
 Fylkesplan for Nordland  
 Kommuneplanens arealdel for sentrum 
 Kommuneplanens samfunnsdel  

 

Forhold i overordnede planer som er vurdert i planarbeidet:  
- Vesentlige lokale og regionale interesser knyttet til friluftsliv  
- Allmennhetens tilgang og ferdsel ved utbygging i kystsonen  
- By- og tettstedsutvikling  
- Klima og klimatilpasning i forhold til utbygging, samt plassering og dimensjonering av viktig 
infrastruktur (infrastruktur for miljøvennlig transport)  
- Universell utforming og tilgjengelighet  
- Alternative energikilder  
- Hensynet til barn og unge  
- Stedets karakter/estetikk  
- Naturressurser, grønnstruktur og kulturminner  
- Transport / trafikksikkerhet og parkering  
 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Planområdet er i eksisterende planer regulert til bolig, barnehage, skole, lekeareal, forretning/kontor, 
fornminne, trafo, samt tilhørende veg, gangvei, skiløype og park. 
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Figur 1: Gjeldende reguleringsplaner/kommuneplanens arealdel. Planområdet er vist med rød linje.

3.3 Tilgrensende planer

Planen grenser mot detaljregulering for Finneidlia2 med planid. 2004007.

3.4 Temaplaner

Det foreligger ingen temaplaner som har relevans til dette planarbeidet.

3.5 Statlige planretningslinjer

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet
at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med
planforslaget er listet opp nedenfor:

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2013)
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016)
• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)
• Naturmangfoldloven (2019)
• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008)
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995)

4 Beskrivelse av planforslaget, eksisterende forhold
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4.1 Beliggenhet

Planområdet som er på ca. 654 daa ligger i øvre del av Hauan/Sjåheia, ca. 2 km fra Fauske sentrum,
som er det største boligområdet i Fauske kommune.

Figur 2: Planområdets beliggenhet markert med blå farge. Kartgrunnlag: kommunekart.com.

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Planområdet består av i dag av etablerte boligfelt, barnehage, løyper/stier, friluftsområdeog teknisk
infrastruktur. Deler av området er ubebygd og består delvis av åpne arealer og noe skog.

Omkringliggende områder er en kombinasjon av bebygde og ubebygde areal samt friluftsområde.

4.3 Stedets karakter

Området er forholdsvis tettbygd, hovedsakelig bestående av eneboligerfra 1975 og opp til dagens
dato. Det er også innslag av leiligheter og flermannsboliger. Bebyggelsen har hovedsakelig
tradisjonelt preg med saltak. Det er lett tilgang til friluftsområder.

4.4 Landskap

Nedre del av planområdet har en svak stigning mot nord. Arealeter forholdsvisflattmed brattere
terreng mot nord.
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Planområdet har generelt gode solforhold. 
 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Det er registrert et kulturminne i nordvestlige del av planområdet. Her tillates ingen tiltak. 
Varslingsplikten er ivaretatt i planbestemmelsene. 

4.6 Naturverdier 

 
Planområdet ligger i et eksisterende boligområde og det er ikke spesielle registreringer av dyreliv eller 
naturtyper i det aktuelle området eller i umiddelbar nærhet. Tiltakets art og dets forholdsmessige 
inngrep i naturmangfoldet, medfører at det kun er foretatt søk i Naturtypebasen og Artsdatabanken. 
Det er ikke registrert verken rødliste eller truede arter i planområdet eller i umiddelbar nærhet av 
planområdet. 

4.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder, friluftsliv 
 
Det er viktige friluftsområder i nordøstlige del av planområdet.  

Kommunedelplan for sentrum viser områder som er svært viktig for friluftsliv. I planforslaget er den 
øvre bebyggelsen fjernet og viktige frilufts-, reindrift og myrområder blir dermed ivaretar. 

 

Figur 3. Rød skravur viser områder som i kommuneplanens arealdel er markert som svært viktige for friluftsliv. 
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Planforslaget legger for øvrig opp til lett tilgjengelige ski og turløyper, samt at det er avsatt 
parkområde, lek- og uteoppholdsareal. Eksisterende turveier blir bevart og kobles sammen med gang- 
og sykkelvei gjennom boligområdene. Parkering SPA3 er et populært utfartssted for allmenn ferdsel, 
både sommer og vinter. Enhet VVA har fått tilbakemeldinger på at kapasiteten til tider er for liten. Det 
legges derfor opp til en ekstra parkering SPA1 i nær tilknytning til park og turvei.  

 

Figur 4. Eksisterende parkering SPA3 er en populær portal for allmenn ferdsel i området.  
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Figur 5. Oversikt over planområdet. Blå linjer marker eksisterende stier/traktorvei. Kilde FKB-TraktorvegSti. Disse 
er hensyntatt i planleggingen. 

Kartlagt friluftsliv 

Miljødirektørenes friluftslivkartlegging indikerer et leke- og rekreasjonsområde vist med grønn 
markering i figur 6. 

 

Figur 6. Indikert leke- og rekreasjonsområde i friluftslivkartlegging. 
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Befaring viser at området i dag preges av lite aktivitet. Nedre del består av forholdsvis tett 
blandingsskog. I øvre del stiger terrenget mot nord og har et fint potensiale som fremtidig lekeområde. 
Områdenavnet er i friluftskartleggingen kalt Gapahuk, men det er ingen fysisk gapahuk her. Imidlertid 
er det oppført en mindre uregistrert fritidsbolig av ukjent opprinnelse. 

 

Øvre del av indikert leke- og rekreasjonsområde. Bilde er tatt mot sør. Området er i planforslaget avsatt til 
friluftsformål. 

 

4.8 Landbruk 

 
Områdene vest og nord for dagens bebyggelse består delvis av lauvskog og barskog med lav til 
middels bonitet. Tilstøtende områder kan ha verdi i forhold til skogsdrift 
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Figur 7: Oversikt over treslag i planområdet. Mørk grønnfarge indikerer barskog, Lys grønn indikerer lauvskog. 
Ellers består område av blandingsskog. 

 

4.9 Reindrift 
 
Gjennom planområdet går det en flyttlei for rein. Planavdeling i Fauske kommune har i etterkant av 
innsigelse fra Fylkesmannen hatt flere møter med Duokta reinbeitedistrikt. Disse er oppsummert 
under: 

04.06.20: Gjennomgang av opprinnelig planforslag med avtale om befaring i området. 

11.06.20: Befaring i nordlige del av Sjåheia. Det ble da avtalt å fjerne øvre del av det foreslåtte 
boligområdet i tråd med oppmålte punkter i terreng. Nytt plankart skulle opparbeides og godkjennes av 
Duokta. 

10.07.20: Gjennomgang av revidert plankart. Flyttlei/hensynsone for reindrift markert i plankartet 
ble godkjent av Duokta reinbeitedistrikt. 
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Figur 8. Oversikt over flyttlei. Det er innenfor deler av friluftsområdet avsatt hensynsone til reindrift i planforslaget. 
Plassering av hensynsonen er bestemt og godkjent av Duokta reinbeitedistrikt. 

 

4.10 Trafikkforhold 
 

• Kjøreatkomst  

Det nye boligfeltet vil få atkomst fra Rognveien. Rognveien er en kommunal vei med bredde på ca. 6 
m og fartsgrense på 40 km/t fra Hauan brua og opp til kryss Rognveien/Granveien der fortau går over 
til gang og sykkel. Resterende strekning lang Rognveien har en fartsgrense på 50 km/t, med unntak 
av 30 km/t i nærhet av Finneid skole. 
 
• Veisystem 

Eksisterende og framtidig bebyggelse: kommunale veier med fartsgrense 30 km/t. 

• Trafikkmengde 

Det finnes ingen eksakt oversikt over trafikkmengden langs Rognveien. Det er ca. 400 husstander 
etter kryss Gryttingveien/Rognveien som benytter Rognveien. Det er totalt ca. 550 husstander som 
benytter Rognveien mellom Hauan brua og kryss Gryttingveien. Ved et estimat på 4 bilturer pr 
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virkedag pr husstand vil dette gi en ÅDT på 2200/1600 for Rognveien før utbygging. ÅDT er et uttrykk 
for antall kjøretøy i gjennomsnitt over året pr døgn. Ved full utbygging av fremtidig boligfelt (50 
boenheter) vil dette gi en estimert ÅDT på 2400/1800. 

 

Figur 9. Markerte eiendommer som benytter Rognveien fra kryss Gryttingveien. ÅDT vil reduseres etter hver 
avkjørsel i boligfeltet. Det er totalt 14 avkjørsler (inkludert nye avkjørsel) langs Rognveien. 

• Ulykkessituasjon 

Det er registrert en ulykke innenfor planområdet og en i umiddelbar nærheten av planområdet, begge 
langs Rognveien. 

Den ene ulykken innenfor planområdet markert med blå sirkel omhandler MC ulykke - avsvinging til 
venstre foran kjørende i motsatt retning. Alvorligste skadegrad: lettere skadd. Dato: 16.05.2008. 

Den andre ulykken like utenfor planområdet i sør markert med hvit sirkel omhandler sykkelulykke - 
avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning. Alvorligste skadegrad: lettere skadd. Dato: 
22.09.2003. 
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Figur 10: Trafikkulykker, jf. hvitog blå sirkel. Kartet viser hendelser lengst sør i planområdet. Planavgrensningen
er illustrert. Kartgrunnlag: vegvesen.no/vegkart.

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter

Det er etablert fortau/gang- og sykkelvei langs hele Rognveien fram til Finneid skole.

Gjennom barnetråkkregistreringeri forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel er det for
Hauan/Sjåheia boligområde etablert en tilpasset tilknytning mot Vestmyra skole (for elver fra 5. klasse
- 10. klasse). Eksempler på dette er etablering av skjermetgang-og sykkelvei gjennom
jernbaneområdet. Etablering av trafikklys over E6. Asfaltering og belysning av områder. Nedsatt
hastighet for nedre del av Rognveien der det er etablert fortau.

• Kollektivtilbud

Det er eksisterende bussholdeplasser langs Rognveien samt det er regulert inn en kantstopp i det nye
boligområdet langs Vårlyngveien. Skolebussen og sentrumsbussen har sin rute gjennom planområdet
langs Rognveien. Skolebussen harogså en avstikker gjennom Granveien (nedre del av planområdet).

4.11 Barns interesser

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) skal sikre
Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal synliggjøre og styrke barn og
unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 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. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnede arealer til
barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet for lek, skal det
skaffes fullverdig erstatning.

Barns interesser er ivaretatt gjennom planløsningen. I planarbeidet har det vært fokus på å
opprettholde allmenn ferdsel i området. Det er tilrettelagt tilgang til friluftsområder, uteoppholdsareal
og lekeplasser. Det er tilrettelagt gang- og sykkelvei, turveierog fortau for å ta hensyn til myke
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trafikanter. Det er spesielt tatt hensyn til elever ved Finneid skole (1 – 4. klasse), med krav om 
tilrettelegging av fortau langs Vårlyngveien. Areal til fremtidig barnehage er utvidet og har enkel tilgang 
til friluftsområdet. 

I tillegg til lekeplass legges det opp til et sentralt plassert parkanlegg for å gi barn, unge og voksne en 
felles aktivitetsarena.  

Planavdelingen har den 04.09.20 hatt møte med representanter for barn og unge, blant annet medlem 
fra ungdomsrådet og elev fra videregående skole, der revidert planforslag har blitt gjennomgått.  

Oversikt over tilbakemeldinger/synspunkter: 

Positivt: 

- Viktige friluftsområder blir bevart 
- Det er tatt hensyn til reindrifta 
- Gode forbindelser med gang- og sykkelvei/fortau/turvei, fine muligheter for adkomst til 

friluftsområdene 
- Lett tilgjengelige arealer for lek og park 
- Fin plassering av fremtidig barnehage 

Negativt: 

 Savner en nærbutikk/kiosk i området. Befolkningsgrunnlaget er tilstede for å kunne tilby dette. 
 
Det er vurdert at en dagligvarebutikk innenfor det fremtidige boligområdet vil gi for stor 
trafikkbelastning langs Vårlyngveien. En bedre løsning vil være å etablere et næringsareal i direkte 
tilknytning til Rognveien. Et slikt areal vil bare være tilgjengelig sør for Rognveien utenfor 
planavgrensningen. En slik arealbruk må derfor løses gjennom en egen planprosess. 
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Figur 11. Mulig lokasjon for fremtidig dagligvarebutikk/nærbutikk sør for planområdet. 

 

 

4.12 Sosial infrastruktur 

 
Skolekapasitet 

 Finneid skole (1 – 4) ca. 1,5 km – avstand senter av planområdet 
 Vestmyra skole (1 – 10) ca. 3 km – avstand senter av planområdet 
 Fauske videregående skole ca. 3 km – avstand senter av planområdet 

Barnehagedekning 

 Lyngheia barnehage – privat. Innenfor planområdet (BBH1). 
 Avsatt areal på 9,4 daa for etablering av fremtidig barnehage (BBH2). 

Annet 

Fauske sentrum med butikker og rådhus ca. 2,5 km – avstand senter av planområdet. 

Fauske Handelspark (butikker/kafe/frisør) ca. 2,5 km – avstand senter av planområdet.  
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4.13 Universell tilgjengelighet 

 
Selve utbyggingsområdet er i forholdsvis flatt terreng og vil i liten grad by på utfordringer i forhold til 
tilgjengelighet for alle. 

4.14 Teknisk infrastruktur 

 
Kommunalt vann og avløpsledninger bygges ut til hver tomt. 

Renovasjon gjennom Iris Salten. 
El-kraft utbygges/påkobles hos Indre Salten energi. 
Bredbånd/fiber kan tilkobles/utvides i området gjennom Indre Salten energi. 
 

4.15 Grunnforhold 
 

 Eksisterende bebyggelse: 
Varierende løsmasser: tykk morene, tykk havavsetning, torv og myr, bart fjell, stedvis tynt 
dekke. 

 Ny bebyggelse: 
Varierende løsmasser: Tykk morene, torv og myr, tynt humus-/torvdekke 

Det er ingen registrerte aktsomhetsområder innenfor planavgrensningen eller i umiddelbar nærhet. 

4.16 Støyforhold 
 
Planområdet ligger, så langt man kjenner til, hverken innenfor rød eller gul støysone. Noe støy fra 
trafikk langs Rognveien må påregnes. 

4.17 Luftforurensing 
 
Planområdet er så langt man kjenner til, ikke utsatt for luftforurensning utover akseptable 
grenseverdier. 

5 Beskrivelse av planforslaget 
 

5.1 Analyser og utredninger 
 
Det er ikke utført egne analyser eller utredninger i forbindelse med planarbeidet. 

5.2 Planlagt arealbruk 
 

I planområdet tenkes det lagt til rette for boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal og teknisk 
infrastruktur, fortau, gang- og sykkelvei, samt grønnstruktur.  Planområdet er utvidet noe i forhold til 
opprinnelig avgrensning i forbindelse med varsel om planoppstart:  

- Det har fremkommet behov om å regulere inn en adkomst fra Rognveien i østlige del av 
planområdet for å få en bedre adkomst til nytt boligområde. Det er samtidig tatt hensyn til 
myke trafikanter som skal i retning Finneid skole som ligger øst for planområdet.  
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- Det har fremkommet ønske om å få innregulert eksisterende ski/turløype i den vestligste del 
av planområdet. 

- Det har fremkommet behov om å regulere inn vannforsyningsanlegg (BVF) med tanke på 
videre utbygging i området. 

Planområdet er regulert til følgende arealformål og hensynssoner (jf. PBLs §§ 12-5 og 12-6): 

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 Nr. 1) 
- Boligbebyggelse: Området er regulert til boligbebyggelse. (B) 
- Barnehage (BBH) 
- Lekeplasser (BLK) – felles eierform 
- Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
- Energianlegg (BE) 
- Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
- Vannforsyningsanlegg (BVF) 
- Uteoppholdsareal (BUT) 

 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 Nr. 2) 

- Kjøreveg (SKV) 
- Veg (SV): Atkomstvei til vannforsyningsanlegg. Intern kommunal vei, ikke til offentlig bruk. 
- Offentlig parkering (SPA) 
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
- Gang- og sykkelveg (SGS) 
- Fortau (SF) 

 
Grønnstruktur (§ 12-5 Nr. 3) 

- Turveg (GT) 
- Park (GP) 
- Friområde (GF) 
- Overvannstiltak (GOV) 
- Kombinert skiløype og turveg med lys (GAA1) 
- Blågrønnstruktur – fordrøyning av overvann (BG) 

 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

- Friluftsformål 
 

Reguleringsplan- Bruk og vern av sjø og vassdrag (§ 12-5 nr. 6) 

- Friluftsområde i sjø og vassdrag  

Hensynsoner (§ 12-6) 

- Faresone – høyspenningsanlegg 
- Angitt hensynsone – hensyn reindrift 
- Båndlegging etter lov om kulturminner 

 

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
 
Området er lett bebyggbart med forholdsvis flatt terreng som i nordlige del skråner oppover. 
Det tenkes lagt til rette for ene- og flermannsboliger, leiligheter, herunder rekke- eller kjedehus i 
planområdet med parkering på egen tomt. Det avsatt boareal til ulike målgrupper med tanke på 
økonomi og livssituasjon. 

Høyde/grad av utnytting for bolig 
Maks tillatt utnyttingsgrad (%-BYA) settes til 35 %. Boliger kan føres opp med inntil 2 etasjer med 
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maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 8,6 m målt fra gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og 
pulttak er maks gesimshøyde 7,8 m målt fra gjennomsnittlig terreng. 

Byggegrenser 
Der byggegrensen ikke fremgår i plankartet, er den sammenfallende med formålsgrensen. For øvrig 
gjelder Plan og bygningslovens bestemmelser i forhold til minimumsavstand til naboeiendom, med 
mindre annen privatrettslig avtale foreligger. 

5.4 Bofellesskap 
 
Eldrerådet har i planprosessen kommet med innspill angående boliger for eldre.  

Det er avsatt et boligareal B24 der boenheter samles i en mindre klynge. 

To tomter kan slås sammen for å danne et bofellesskap, eller det kan tilrettelegges for en eller to 
boenheter pr. tomt avhengig av behov. Innenfor området B32 kan det også etableres et bofellesskap. 

 

Figur 12. Oversikt over området B24. 

 

5.5 Uteoppholdsareal 
 
Gjeldende krav til leke- og uteoppholdsareal er 35 m2 per boenhet. Dette kravet kan i sin helhet løses 
innenfor planområdet og er regulert inn. Det vil bli opparbeidet kvalitativt gode lekeplasser i tilknytning 
til planlagte utbygging. 

Det er i planforslaget lagt til rette for gode muligheter for private uteområder. 
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5.6 Sol/skygge 
 
Planlagt bebyggelse kan føres opp med maksimalt 2 etasjer og vurderes ikke å ha store negative 
innvirkning på verken nabohus, leke- og uteoppholdsareal eller eksisterende bebyggelse når det 
gjelder skyggevirkninger. De nye boligtomtene har en dreining mot sørvest og det er ingen 
terrenghindringer innenfor det avsatte boligarealet. Behovet for sol/skyggediagram vurderes derfor 
som mindre nødvendig.  

 

5.7 Parkering 
 
Boliger: Det skal avsettes minimum 1,4 parkeringsplasser pr. boenhet. 
For boenheter < 50 m2 skal det avsettes minimum 1 parkeringsplass. 

5.8 Trafikkløsning 
 
Ny bebyggelse vil få kjøreatkomst fra fremtidig avkjørsel fra Rognveien og videre via nye interne 
atkomstveier. Disse adkomstveiene blir offentlig (kommunal). Det etableres gang- og sykkelveg, fortau 
innenfor planområdet for å skjerme og lede myke trafikanter. Kryss er dimensjonert i tråd med SVVs 
håndbok N100. 

Opprettelse av adkomstveier skjer i takt med utbygging av området. Det er lagt inn rekkefølgekrav i 
bestemmelsene.  

5.9 Kollektivtrafikk 

 
Bussholdeplasser ligger innenfor planområdet. Det er avsatt areal til busslomme i forbindelse med nytt 
næringsareal/boliger. Planlagt utbygging vil kunne føre til økning i bruken av kollektivtrafikk, noe som 
anses positivt. 

5.10 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

5.10.1 Vann og avløp 
Kommunal vannledning og avløpsanlegg videreføres i de nye boligområdene. 

5.10.2 Energiforsyning og EL-nett 
Energibehovet i planområdet vil bli dekt med elektrisitet. Det er innenfor planområdet avsatt areal til 
energianlegg. 

5.11 Plan for avfallshåndtering 
 
Avfallshåndtering vil bli løst på egen tomt. 

5.12 Planlagte offentlige anlegg 
Innenfor området BVF er det planlagt kommunalt vannforsyningsanlegg for eksisterende og fremtidig 
bebyggelse. 

5.13 Kulturminner 
 
Det er registrert et kulturminne i nordvestlige del av planområdet. Her tillates ingen tiltak. 
Varslingsplikten er ivaretatt i planbestemmelsene. Planlagt utbygging vurderes ikke å få innvirkninger 
på verken kulturminner eller -miljø. 
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5.14 Naturmiljø 
 
Planlagt utbygging vurderes ikke å få innvirkninger på naturmiljø. 

5.15 Vannmiljø 
 
Planområder berører ikke vassdrag eller sjøområder. Det går noen bekker gjennom det fremtidig 
boligområde. Disse er hensyntatt og blir kanalisert til fordrøyningsområdet BG i åpne grøfter. 

5.16 Bærekraftig utvikling 
FNs bærekraftsmål 

Planforslaget er forankret i 2 av FNs bærekraftsmål; 

• Mål 3: God helse - Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 

• Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn - Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, 
motstandsdyktige og bærekraftige. 

Gode boliger i godt bomiljø påvirker menneskers livskvalitet og planlegge for gode boliger i et godt 
bomiljø, er en del av kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid. 
 
Planforslaget legger til rette for et godt bomiljø i et etablert boligområde. Det er trafikksikre 
adkomster til tomtene og området er lite støyutsatt. Området har gode forbindelser til  
rekreasjonsområder, skole, barnehage, samt kollektiv transport. 
Planområdet er relativt flatt og skrår oppover mot nord, noe som gir gode forhold for å tilrettelegge for 
uteareal for alle. Stedet har gode kvaliteter med hensyn til daglys, grøntarealer/lek og friluftsområder. 
 

5.16 Sosial infrastruktur 
 
Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse behov for å øke skolekapasitet. Økning av 
barnehagekapasiteten løses innenfor planområdet. 

5.17 Universell utforming 
 
Krav fastsatt i Byggeteknisk forskrift (TEK) skal gjelde for uteområder og atkomst til og i boligene. 

 

5.18 Klima og energi 
 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gir føringer for klima, 
energi og transport, det er et mål å styrke by- og tettstedsentre, unngå unødig byspredning og gi minst 
mulig avhengighet av privatbil ved handelsreiser. For å redusere transportbehov og klimautslipp, skal 
det legges vekt på å tilrettelegge for gående og syklende. 
 
Det legges i planforslaget til rette for gående og syklende. Planområdet har to eksisterende 
busslommer lang Rognveien. Det legges også opp til muligheter for å etablere en busstopp sentralt i 
nytt boligområde for å få flere til å benytte offentlig transport. Planforslaget legger opp til mulighet for 
bruk av solcelleanlegg på nye bygg, men det er ikke satt som et krav i planen. 
 
Deler av planområdet består av myrområder. Innenfor området BG er hensikten å benytte det 
eksisterende myrområdet som fordrøyning av overvann mot GOV1. Myr innehar flere funksjoner som 
filter, flomdemper og ikke minst karbonlager. Det er avsatt et areal på nærmere 8.8 daa til dette 
formålet.  
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Figur 13. Avsatt areal til fordrøyning av overvann. Blå skravur indikerer myrareal. 
 
 
Øvre del av området BBH2 består av myr som er svært uttørket.  
 
Ved utbygging av det fremtidig boligområdet kan man restaurere myrinngrep ved å bruke utgravde 
torvmasser til rehabilitering av myrer i nærområdet. Dette bidrar både til å redusere nedbrytingen av 
utgravde masser og reduserer nedbryting av eksisterende grøfter/drenert myr. Dette er et tiltak som 
kan gi dobbel effekt og kan føre til et negativt klimagassutslipp siden den utgravde myra tas vare på 
og hindrer allerede drenert myr i å bryte ned. 
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Figur 14. Oversikt over torvmyr i nærheten av tiltaksområdet som kan være aktuelle for restaurering. 

 

5.18 Miljøoppfølging 
 
Planprosessen har ikke avdekket behov for miljøoppfølging. 

5.19 Grunnforhold 
 
Områder for fremtidig bebyggelse består av varierende løsmasser: tykke morene, torv og myr, tynt 
humus-/torvdekke. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak med hensyn til stabilitet. 
 

5.20 Støy 
 
Boliger innenfor planområdet ligger, så langt man kjenner til, verken innenfor rød eller gul støysone. 
Støy fra trafikk langs Rognveien må påregnes, men en moderat boligutbygging i øvre del av 
planområdet vil gi en begrenset trafikkøkning/økning av støy. Grunnet flytting av opprinnelig adkomst 
til nytt boligfelt mot øst, så forventes det at noe trafikk vil rutes mot Finneid/Tinkeliheia. Nedre del av 
Rognveien har fått nedsatt hastighet til 40 km/t noe som ifølge Statens vegvesen vil gi reduksjon i 
lydtrykknivå på 1.4 dB. 
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5.21 Vindforhold 
 
En kjenner ikke til at det foreligger forhold som krever oppfølging eller spesielle tiltak. 

 

5.22 Risiko- og sårbarhet 
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 
Nei Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

x Deler av eksisterende bebyggelse  står på 
tykk havavsetning. Området er relativt flatt. 
Kommunens erfaringer fra tidligere tiltak i 
grunn/vegutbygging er at leira er meget 
hard. Det er ikke meldt inn setningsskader 
på eksisterende bebyggelse innenfor 
planområdet. Ingen påviste kvikkleiresoner 
i eller i nærhet av planområdet.  For BVF 
området er det satt følgende krav: Før det 
gis byggetillatelse skal det dokumenteres 
at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i 
forhold til omsøkte tiltak 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk?  

x  

Er det radon i grunnen?   Deler av eksisterende bebyggelse står på 
tykk morene som erfaringsmessig kan ha 
verdier av radon. Radon aktsomhetskart fra 
NGU viser moderat til lav/usikker 
aktsomhetsgrad innenfor planområdet.  
Det er lovpålagt krav om radonsperre i alle 
nye bygninger hvor det oppholder seg 
mennesker. 

Annet (spesifiser)?  x  
Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 

som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

  

 Hendelser på veg x  
 Hendelser på jernbane x  
 Hendelser på sjø/vann/elv x  
 Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre 
en risiko for området? 

  

 Utslipp av giftige gasser/væsker x  
 Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x  

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

 Elektrisitet x  
 Teletjenester x  
 Vannforsyning x  
 Renovasjon/spillvann x  

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

 Påvirkes området av 
magnetiske felt fra kraftlinjer? 

 Tidligere høyspentlinje i eksisterende 
bebyggelse er lagt i bakken. Det eksisterer 
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høyspentlinjer nord i planområdet. Det er 
regulert inn en hensynsone/faresone. 
Bygninger og andre innretninger kan ikke 
oppføres nærmere enn 9 m, målt 
horisontalt fra ytterste fase jfr. 
bestemmelsenes § 4.2. 

 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?   
Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og trykk)? 

x Etableres i tråd med utbygging av 
boligområder. Det er avsatt areal for 
pumpestasjon. 

Har området bare en mulig adkomstrute 
for brannbil? 

x  

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

 Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

  Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

x  

 - Finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

x  

 
 

5.23 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
 
ROS-sjekklista er gjennomgått og det konkluderes med at det ikke foreligger forhold som krever 
oppfølging eller spesielle tiltak.  

5.24 Rekkefølgebestemmelser 
 
Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser tilknyttet følgende forhold:  

• Situasjonsplan 

• Teknisk infrastruktur, herunder atkomst 

• Leke- og uteoppholdsareal og parkering 

• Håndtering av ulempe i bygge- og anleggsfasen 

• Sti/gangsti 
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6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 
For fremtidig og eksisterende bebyggelse settes  grad av utnytting (%-BYA) til 35 %. Dette er i tråd 
med kommuneplanens arealdel for sone C.  

Ny områder som ikke er utbygd får samme krav til bygningstyper og høyde. 

6.1 Overordnede planer 

 
Kommuneplanens arealdel viser til gjeldende reguleringsplaner. Planlagt arealbruk/utbygging er 
hovedsakelig i tråd med gjeldende reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. 

 

6.2 Landskap 

 
Forholdsvis flatt terreng som i nord-østlig del skråner oppover. Det vil bli noe terrenginngrep i 
forbindelse med infrastruktur og boligetablering. Krav i forhold til estetikk og helhetsvirkning er 
innarbeidet i bestemmelsene. 

6.3 Stedets karakter 
 
Det vil bli endring i stedets karakter i den form at området blir fortettet. Samtidig opprettholdes 
funksjonene med nærhet til lek og rekreasjonsområder. Ny områder som ikke er utbygd får samme 
krav til bebyggelse/bygningstyper som allerede etablert bebyggelse. 

6.4 Natur- og kulturverdier 

6.4.1 Naturverdier 
Det er ikke registrert hverken verdifulle naturtyper eller artsforekomster i planområdet. Det foreligger  
heller ingen kjente registreringer av biologisk mangfold, men ut fra vurderinger av eksisterende terreng  
og vegetasjon er det lite som tilsier at det vil være funn. Det er derfor ikke gjort noen videre  
undersøkelser for å øke kunnskapsnivået eller vurdert tiltak i forhold til føre-var prinsippet, jf.  
naturmangfoldlovens §§ 8 og 9. Planlagt utbyggingen vurderes ikke å påføre nye eller fremtidige  
belastninger på eksisterende naturmangfold. Vurderinger i henhold til naturmangfoldloven §§ 10,11 og  
12 er av den grunn ikke tatt ytterligere stilling til. Planforslagets virkninger for naturmangfoldloven  
vurderes å være små. 

6.4.2 Kulturverdier 
 
Planlagt utbygging vil ikke komme i konflikt med verken kulturminner eller -miljø. 

6.5 Landbruksfaglige vurderinger 
 
Planlagt utbygging vil ikke få negative innvirkninger på landbruket. 

6.6 Trafikale forhold 
 
Planlagt utbygging vil føre til moderat økt biltrafikk, men forventet økt trafikk antas ikke å gi 
avviklingsproblemer. 
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6.7 Teknisk infrastruktur 

 
Tilknytning/videreføring av kommunalt vannledning og avløpsanlegg samt tilknytning til El-nett 
vurderes ikke å være problematisk. 

 
 

6.8 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk/Friluftsliv 
 
Se punkt 4.7. 
 

6.9 Bomiljø/bokvalitet 

 
Hver boenhet i planområdet vil få tilgang til privat uteoppholdsareal i form av hage eller uteterrasse. I 
tillegg er det lagt til rette for felles leke- og uteoppholdsareal som gir gode muligheter for lek og 
fellesskap. Det er kort avstand til friluftsområder. 
 
Området har gode solforhold med relativt romslige tomter. Dette gir gode forutsetninger for mindre 
energibruk og mulighet for gode plasseringer av bygninger. 

6.10 Barns interesser 
 
Se punkt 4.11. 
 

6.11 Sosial infrastruktur 
 
Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse behov for å øke skolekapasitet. Økning av 
barnehagekapasiteten løses innenfor planområdet. 

6.12 Universell tilgjengelighet 
 
Bebyggelsen med tilhørende uteareal og atkomst vil bli utformet i henhold til kravene i Byggeteknisk 
forskrift (TEK). 

 

6.13 ROS 
 
BKB/BVF området: Før det gis byggetillatelse skal det dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig 
stabilitet i forhold til omsøkte tiltak. Det foreligger for øvrig ingen forhold som krever oppfølging eller 
spesielle tiltak.  

6.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
 
Planlagt utbygging vil medføre til økte inntekter for Fauske kommune. 

6.15 Interessemotsetninger 

 
Det er ikke avdekket interessemotsetninger i forbindelse med planarbeidet.  
Under planleggingen av området er det etterstrebet å bevare bokvalitet med nærhet til lek, 
uteoppholdsareal og friluftsarealer med tilhørende tur/skiløypesystem.  
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Det er lagt vekt på å utarbeide sikre koblinger for myke trafikanter i forhold til nærmiljø og skolevei.  

6.16 Avveining av virkninger 

 
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten 
grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. 

7 Avsluttende kommentar 
Planlagt arealbruk er hovedsakelig i tråd med kommuneplanen/gjeldende reguleringsplaner og 
vurderes å gi rammer for god utnyttelse av utbyggingsområdet samtidig som det tas hensyn til reindrift 
og viktige friluftsområder. 
 
Planforslaget vurderes også å være et svært viktig bidrag for å imøtekomme behovet for boligareal i 
Fauske sentrum. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
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19.01.2021 Plankart Klungsetmarka fritidspark 1463987 
 
Saksopplysninger: 
 
2. gangs behandling 
 
Fauske IL Skigruppa fremmer forslag til endring/utvidelse av reguleringsplan for Klungsetmarka 
fritidspark. Planarbeidet utføres av Fauske kommune. 
Planområdet er på ca. 1271,8 daa og ligger ca. 3 km nord for Fauske sentrum mellom nordre del av 
Erikstad og Klungset. Planforslaget omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: Gnr: 104, bnr. 1-
5, 43, 77, 88, 180 og 212. Gnr. 105, bnr. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 21 og 27. Gnr. 116, bnr. 7, 8 og 10. Gnr. 117, 
bnr. 1-4, 8, 14, 15, 17 og 42. 
 
Foreslåtte endringer 

· Skigruppa ønsker å få deler av dagens skiløype med fast dekke (rulleskiløype) endret til 
formålet skianlegg. I den forbindelse har det vært fokus på å opprettholde allmenn ferdsel for 
området med tilrettelagt tilgang til marka. Det er definerte krysningspunkter over rulleskiløypa 
for å hindresammenstøt mellom turgåere og rulleskibrukere. 

 
· Planområdet er utvidet mot Løvgavlen der deler av eksisterende traktorvei delvis har blitt 

oppgradert/breddeutvidet. Veien er definert som privat med krav om sperre/bom mot 
Løvgavelveien. Veien er altså beregnet til grunneiere i forbindelse med skogsdrift og kan med 
unntak benyttes som avlastningsvei ved store arrangement, f.eks. NM. Det er lagt inn 
hensynsone i forbindelse med dolomittbruddet. 

 
· Det er uført justeringer i plankartforslaget for å rette mindre avvik mellom gjeldene 



reguleringskart og faktisk løypetrase. 

 
· Det er avsatt areal til skilek/akebakke. Området er etablert fra tidligere. 
· Det er avsatt areal til aktivitetspark i nærhet av skistadion 
· Det er tegnet inn forslag til fremtidig traktorvei delvis parallelt med løypetrase for at 

grunneiere skal få lettere tilgang til skogen. Det er også lagt inn eksisterende traktorveier som 
tidligere ikke har vært inntegnet i plankartet. 

 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 17.09.20 – 02.11.20.  
Det er innkommet 5 uttalelser til planforslaget. Det framkommer ingen innsigelse fra offentlige 
myndigheter.  
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet. Det er deretter gjort en vurdering/anbefaling angående 
problemstillingen slik den framstår. 
 
NVE, 23.10.20 
 
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 17.09.2020. 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 gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn 
til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig i 
oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at 
det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.  
 
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:  

· NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  
· NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 
innsigelse.  

· NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 
planen.  

· NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 
saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. 

 
· NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging. Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 
«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 
avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

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

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 



skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 
gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. 
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region nord (nve@nve.no) kontaktes med en 
konkret forespørsel. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til orientering. 
 
Klungset utmarkslag, 28.10.20 
 
Viser til brev fra Fauske kommune: Forslag til områderegulering for Klungselmarka fritidspark, 
datert 17.09.2020, deres ref: 20/13775. 
På vegne av medlemmene i Klungset utmarkslag krever vi om at følgende merknader blir tatt til 
etterretning i planarbeidet og videre saksbehandling: 
 
1. Merknader til reguleringsbestemmelsene: 

· Viser til §4, kapittel 4.3 Område for traktorveier, TRA/TRA_F. Det er oppgitt at 
reguleringsbredden for traktorveier er 3,5 meter. Dette er ikke tilstrekkelig bredde for 
skogsdrift. Vi krever at reguleringsbredden økes, og at den minimum blir i henhold til gjeldende 
regler for Traktorvei klasse 7. 

· Viser til §6, kapittel 6.3 Område til lysløype, SKI1 -SKI2, kombinert skiløypetrasé og turvei. 
Reguleringsbestemmelsen for dette området regulerer at «kryssing av lysløypen er tillatt i 
forbindelse med terrengtransport av skogsvirke». Denne formuleringen kan utmarkslaget ikke 
aksepterer. Vi krever at denne endres slik at det tillates kryssing av løypetraséen for all 
aktivitet som er nødvendig i forbindelse med drift av eiendommene. En akseptabel formulering 
for den aktuelle setningen kan være: «Kryssing av løypetraséen er tillatt i forbindelse med drift 
av eiendommene». 

 
· Ved gjentatte anledninger har utmarkslaget påpekt at eksisterende løypeanlegg ikke er 

ferdigstilt i henhold til opprinnelige planer og avtaler, som er inngått med grunneierne. Dette 
er et tema som vi har tatt opp med Fauske kommune mange ganger, og det har være flere 
forskjellige representanter/saksbehandlere fra kommunen som har vært på befaring sammen 
med grunneierne for å se på nødvendige tiltak. På tross av lovnader om «bot og bedring» har 
ikke dette ført frem, og for enkelte har det medført store problemer for driften i skogen. 

På bakgrunn av dette krever utmarkslaget at det nå legges inn en rekkefølgebestemmelse i 
reguleringsplanen, som sikrer at eksisterende løypenanlegg ferdigstilles i samråd med og slik 
som avtalt med grunneierne, før det tillates oppstart av andre tiltak innenfor området som 
omfattes av denne reguleringsplanen. 

 
2. Merknader til Planbeskrivelsen 
 

· I Planbeskrivelsen kapittel 2.3 Innspill til plan (ref. vurdering av innspill fra Klungset 
utmarkslag) og i kapittel 4.3 Landbruksfaglige vurderinger. påstås det at det er uutnyttet areal 
i området regulert til SKI2 langs Erikstadvatnet, som kan brukes til utvidelse av 
lysløypetraseen. Videre anbefales det at en utvidelse gjøres for å minske konflikten mellom 
skogsdrift og bruker av løypeanlegget. 



Vi gjør oppmerksom på at reguleringsbredden for løypetraséen i dette området er 4 meter. 
Utmarkslaget vil ikke godta noen form for avskoging/trefelling på denne strekningen. Vi 
begrunner dette med at ytterligere avskoging/trefelling mellom løypetraseen og 
Erikstadvatnet vil redusere rekreasjonsverdien rundt vannet. Slik vi ser det kan utfordringen 
mellom skogsdriften og brukere av løypeanlegget, løses forholdsvis enkelt med god skilting, 
som grafisk fremstiller hvordan «trafikken» langs denne delen av traseen skal foregå. 
Utmarkslaget er heller ikke enig i vurderingen som konkluderer med at det er uutnyttet areal 
til løypetrasé innenfor området regulert til SKI2, og mener denne påstanden må skyldes en 
feilvurdering/feiltolking og uoverensstemmelse mellom kan og terreng/faktiske forhold på 
denne strekningen. Vi krever derfor at denne påstanden dokumenteres med faktiske 
innmålinger i felt og at vurderingen gjøres på grunnlag av disse. 

 
· Slik vi ser det er det ingen steder i Planbeskrivelsen som tar opp det faktum, at ved å 

omregulere deler av løypetraséen til BASl-BAS3, ekskluderes all aktivitet som ikke er direkte 
tilknyttet skiidrett. Dette reagerer vi på. Da asfaltering av deler av anlegget ble presentert for 
oss og publikum ble det fremhevet at dette ville være et tiltak som skulle komme «alle» til 
gode. Vi tenker her spesielt på rullestolbrukere og andre med handicap som ellers ikke kan 
komme seg ut i Klungsetmarka. 

Det er ingen tvil om at nettopp dette argumentet i stor grad. var med på å oppnå aksept hos 
grunneierne når det kom spørsmål om tillatelse til legge asfalt. Slik vi har forstått det, har 
også dette argumentet vært bruk i arbeidet med å få finansiert tiltaket både med private og 
offentlige midler. 
Vi krever derfor at dette må tas opp, og gis en grundig vurdering i forhold til hva som har 
vært forutsetningene for etablering av asfalt i en del av løypeanlegget. 

 
3. Merknader til Plankart 
 
I nordøstenden av Erikstadvatnet er det en traktorvei med avkjøring/kryssing av løypetraséen som ikke 
er inntegnet på plankartet. Vi krever at også denne tas med i forbindelse med endring av 
reguleringsplanen. 
 
4. Generelle merknader 
 

· Vi undres over at utmarkslaget ikke har blitt innkalt til å delta på befaring i Klungsetmarka som 
en del av planprosessen. Utmarkslaget vil på det sterkeste oppfordre Fauske kommune til å 
gjennomføre en befaring i Klungsetmarka sammen med utmarkslaget for å se på de momenter 
som gjelder de faktisk fysiske forhold i Klungsetmarka, som er påpekt ovenfor. 

Som grunneiere og bruker av Klungsetmarka forventer vi at våre merknader blir tatt til følge 
i det videre planarbeidet og saksbehandlingen. Hvis det er spørsmål angående dette brevet, 
eller behov for ytterligere dialog, ber vi om at dere kontakter Klungset utmarkslag. 
 

 
Vurdering/anbefaling 
 
Med hensyn til evt. grøfting/skjæringer er reguleringsbredden til traktorveier endret  
til 5 m i plankart og bestemmelser. 
 
Del av tekst under punkt 6.3 er endret til: 
Kryssing av løypetraséen er tillatt i forbindelse med drift av eiendommene. 



 
Det er i plankart laget forslag til fremtidig traktorvei samt krysningspunkter/parallelle veier for at 
skogeiere/grunneiere skal ha mulighet for å kunne drifte sine eiendommer på en god måte. 
 
Følgende er tatt inn i planbestemmelsene under punkt 9.6: 
 
Der skiløype og traktorvei går i parallell/overlapper hverandre skal det  
vises ekstra hensyn til drift av eiendommene. Disse områdene skal ha godt synlig merking/skilting for å 
gjøre brukere oppmerksomme på evt. fare ved skogsdrift. 
 
De landbruksfaglige vurderingene er basert på traktorveien nord-øst for SKI2. 
Det er ikke meningen å utvide et areal som i bestemmelsene er begrenset med hensyn til skogen. 
Vurderinger er gjort på grunnlag av oppmåling som er gjort i området. 
 
Områdene BAS1-BAS3 er allerede asfaltert i henhold til tidligere planvedtak. 
Det er i henhold til bestemmelsene ikke tillat å ekskludere funksjonshemmede eller andre brukere av 
nærturområdene innenfor idrettsanlegget.  Det er etablerte løsninger for å nå ut i marka ved barmark 
slik at man ikke kommer i konflikt med rulleskibrukere. Disse løsningene er inkludert i plankartet. 
Det er også etablert et grusfelt på utsiden av de asfalterte område som kan benyttes av 
turgåere/mosjonister. 
 
Følgende er tatt med i bestemmelsene under punkt 9.7: 
Eksisterende løypeanlegg ferdigstilles i samråd med og slik som avtalt med grunneierne før det tillates 
oppstart av andre tiltak innenfor området som omfattes av denne reguleringsplanen 
 
Arealplanlegger og oppmåler i Fauske kommune har i samarbeid med Per-Arnt Nilsen i Klungset 
utmarkslag vært på befaring i planområdet. Det ble utført oppmålinger og i etterkant er plankartet 
oppdatert med ny traktorvei og krysningsareal for området nordøst for Erikstadvatnet.  
 
 
Omya Hustadmarmor AS, 22.10.20 
 
Vi viser til brev datert 17.09.2020, hvor det gjøres oppmerksom på at endring av planer for 
Klungsetmarka fritidspark er lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Vi har gått gjennom dokumentene og har innsigelser/kommentarer til følgende punkter: 
1) Overlapp mellom arealet for fritidsparken og sikkerhetssone for bruddvirksomheten vår 
nord-vest for bruddet. 
2) Regulering av fritidsområde innenfor vår sikkerhetssone syd for bruddet, og dertil hørende 
utbedring av vei til diverse formål. 
3) Manglende informasjon fra Fauske kommune. 
Før punktene ovenfor utdypes, vil vi forklare litt om vår virksomhet i området generelt og Løgavlen 
spesielt; Omya Hustadmarmor AS tar ut dolomitt ved vår gruve i Hammerfall og ved vårt dagbrudd i 
Løgavlen. Den største delen av produksjonen skjer i Hammerfall. Her blir materialet knust til ønsket 
kornstørrelse og skipet ut med båt. Produksjonen i Løgavlen er for tiden langt mindre, men utgjør en 
viktig buffer for oss, slik at vi klarer å forsyne kundene våre med dolomitt i tide. For framtiden erplanene 
store for Løgavlen, fordi dagbruddet vil ta over produksjonen den dagen når gruvedriften ved 
Hammerfall fases ut. 
Driften ved Løgavlen ble regulert i 1990 av Fauske kommune. Av stor viktighet for diskusjonen ang. 
Klungsetmarka er at det rundt brudd-arealet er lagt inn en sikkerhetssone med en bredde på 200m (se 
Vedlegg). Sikkerhetssonen har blant annet det formålet at det skal verne mennesker for nedfall av stein 
ved skyting. 



 
Kommentar vedrørende overlappende reguleringer nord-vest for dagbruddet: 
Innenfor dagbruddets sikkerhetssone vest-nord-vest for bruddet er det en lysløype. Lysløypa har vært der 
fra gammelt av, men etter regulering av Løgavlen dagbrudd i 1990, ble deler av løypa flyttet fordi den 
var for nær bruddet. Skiløypa er i dag regulert inn som en del av Klungsetmarka Fritidspark. 
 
Grensene for Fritidsparken er lagt til dels langt utenfor skiløypa og dekker et ikke ubetydelig areal av vår 
sikkerhetssone.  
Vi mener at det er uheldig at lysløypa ligger innenfor sikkerhetssonen. Vi anbefaler at kommunen ser på 
om det er mulig å forandre trasèen ytterligere vekk fra dagbruddet. Videre mener vi at en regulering av 
deler av en sikkerhetssone som en fritidspark er svært uheldig. Men dersom det er nødvendig med en slik 
regulering mener vi arealet skal dekke bare lysløype-trasèen og intet annet.  
Kommentarer vedrørende planene for utbedring av vei innenfor vår sikkerhetssone syd for bruddet, og 
innlemmelse av veien i Klungsetmarka Fritidspark;  
Veien det er snakk om ligger innenfor vår sikkerhetssone (se Vedlegg). Veien brukes i dag av grunneierne 
for å komme til skogen deres. Skiforeningen ønsker å utbedre veien og benytte den som 1) treningssted, 
og 2) som avlastningsvei ved store arrangementer.  
Å bruke veien som treningssted er vi svært skeptiske til, på grunn av sikkerheten. Innenfor 
sikkerhetssonen er det en viss risiko for nedfall av stein ved skyting. Vi ønsker derfor minst mulig ferdsel 
innenfor sikkerhetssonen. Vi ser ingen grunn til å regulere veien som en del av Fritidsparken.  
Å bruke veien som avlastningsvei ved store arrangementer medfører tilsvarende sikkerhetsrisiko. I tillegg 
vil en slik bruk medføre at vår adkomstvei til/fra bruddet vil måtte benyttes. Her foregår det transport av 
dolomitt og av anleggsmaskiner, og det sier seg selv at vi ikke ønsker å slippe inn annen trafikk på denne 
veien. Den er derfor stengt med bom og lås i dag.  
Siden de store arrangementer er enkelt-hendelser, vil vi ikke stille hos helt negative til bruk som 
supplerende vei akkurat ved disse tilfellene. Forutsetningen er imidlertid at det passer med bruddets 
virksomhet og planer for den aktuelle tiden. Saken må derfor diskuteres mellom partene og Omya 
Hustadmarmor AS.  
 
Manglende informasjon om tiltaket fra Fauske kommune.  
Vi merker oss at planene har eksistert lenge og at den tidligere har vært sendt på høring til Nordland 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Klungset utmarkslag og Sametinget.  
Siden deler av planene berører vår sikkerhetssone og dermed brudd-driften burde vi også vært 
høringsinstans.  
Vi ønsker gjerne en dialog med Fauske kommune for å finne de beste løsninger. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Planarbeidet omfatter endring av gjeldene plan for Klungsetmarka fritidspark. Deler av etablert lysløype 
ligger innenfor hensynsone til bruddet og har gjort det siden 1990. Intensjonen for revisjon av 
planarbeidet har primært vært følgende: 

· Fauske IL sitt ønske om å få deler av skiløypen med fast dekke endret til formålet skianlegg. 
· Skigruppa og grunneiere sitt ønske om oppgradere/breddeutvide eksisterende traktorvei som 

går i retning bruddet. 

 
Reguleringsplanen har vært revidert ved flere anledninger, men det har aldri vært aktuelt å flytte 
skiløypetrasen ytterligere. En eventuell flytting av løypetrase vil i så fall utløse krav om en ny avtale med 
grunneiere, samt at arealene må konsekvensutredes.  Dette vil medføre en stor økonomisk belastning 
for Fauske kommune og er lite aktuelt. 
 



Det har aldri vært noen intensjon at veien T/V skal benyttes som treningssted. Veien er beregnet til 
grunneiere i forbindelse med skogsdrift og kan med unntak benyttes som avlastningsvei ved store 
arrangement, f.eks. NM. Det er under punkt 5.2 i planbestemmelsene satt krav om avtale med driver av 
bruddet hvis veien skal benyttes ved store arrangement. 
Det er i plankartet lagt inn sikkerthetssone for deler av veien T/V i tråd med reguleringsplanen for 
Løgavlen med planid 1990002. Varsel i forbindelse med sprenging skal gjennomføres som pålagt i 
reguleringsbestemmelsene for dolomittbrudd i Løvgavlen av 27.02.1990. 
Omya Hustadmarmor har på lik linje med andre grunneiere blitt varslet i forbindelse med endring av 
planen. Det er sendt ut brev som varsler oppstart av planarbeidet inkludert omriss av tenkt planområde. 
Fylkesmannen i Nordland, 30.10.2020 
 
Fylkesmannen viser til tilsendte forslag til omregulering for Klungsetmarka fritidspark, datert 17.09.2020.  
 
I vår uttalelse ved oppstart av reguleringsplanarbeidet datert 24.03.2020, pekte vi på at hensynet til reindrifta 
måtte ivaretas i planarbeidet. Vi understreket behovet for å ivareta flyttleias funksjon og vurdere behovet for 
avbøtende tiltak.  
 
Vi er til freds med at disse hensynene er godt ivaretatt. Vi tillater oss likevel å fremme et forslag til justering av 
ordlyden i planbestemmelsene § 4 pkt. 4.2 område til reindrift/flyttlei, R.  
 
Ordlyden i planforslaget er: «Områdene for reindrift/flyttlei kan benyttes som vanlige landbruksområder, men i 
perioder med flytting av reinsdyr skal annen virksomhet vike, og det skal tas tilbørlig hensyn til reindriftens behov 
og interesser. Traktorveier eller skiløyper skal ikke endres til hinder for reindrifta.»  
 
Vårt forslag er: Fritidsparkens aktivitet skal ikke hindre landbrukets vanlige bruk av området eller reindriftas behov 
for å flytte rein gjennom området. Ved flytting av reinsdyr skal annen virksomhet vike. Det skal inngås avtale 
mellom søker/tiltakshaver og landbruksnæringa og avtale mellom søker/tiltakshaver og reinbeitedistriktet. 
Formålet med avtalene er å sikre at primærnæringenes interesser kan ivaretas på best mulig måte. Avtalene skal 
beskrive hvilke avbøtende tiltak som bør iverksettes i perioder med skogsdrift og eventuell annen 
landbruksvirksomhet i området og ved flytting av rein gjennom området, samt varslingsrutiner ved oppstart og 
avslutning. Traktorveier eller skiløyper skal ikke endres til hinder for reindrifta.» 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Ordlyden er justert i planbestemmelsen. 
 
 
 
Nordland fylkeskommune, 02.11.2020 
 
Fauske kommune har lagt forslag til endring av reguleringsplan for Klungsetmarka fritidspark til høring 
og offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å endre formål for deler av rulleskiløype med fast 
dekke til skianlegg, samt ta inn eksisterende traktorvei mot Løvgavlen og Løvgavlveien. I forbindelse med 
regulering av skianlegg er det lagt vekt på allmenn ferdsel, og definert krysningspunkter for å unngå 
sammenstøt mellom turgåere og rulleskibrukere. Traktorveien skal i hovedsak benyttes av grunneiere i 
forbindelse med skogsdrift. Det er satt krav om bom mot Løvgavlveien. Traktorveien kan ved unntak 
benyttes for trafikkavvikling ved større arrangement. Flyttlei for reindrift er synliggjort ved bruk av eget 
formål.  
 
Området som reguleres til traktorvei, i tråd med eksisterende situasjon, går over områder regulert til 
LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) og industriområder. En liten del av Løvgavlveien blir også 
regulert. Ut over utvidelsen er forslaget i hovedsak i samsvar med gjeldende plan og situasjonen i 



området.  
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse.  
 
Uklarhet i kart/bestemmelser  
I plankartet er krysset mot Løvgavlen (Løvgavlveien) merket som SV3. Lenger ned er Løvgavlveien merket 
som SKV1.  
 
Vi finner ikke igjen SV3 i bestemmelsene til planen. Vi går ut fra at krysset er dekket av bestemmelsene 
for offentlig kjørevei SKV, men ber likevel Fauske kommune sørge for at det er samsvar mellom kart og 
bestemmelser.  
 
Kulturminner og kulturmiljø  
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 
arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert 
forvaltningsansvar for. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at 
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene.  
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 
 
Øvrig  
Nordland fylkeskommune mener det er positivt at det legges opp til et samspill mellom friluftsliv og 
idrett, samtidig som rein- og skogsdrift ivaretas. Vi har ingen vesentlige merknader til saken. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Det er lagt inn bestemmelser angående vei SV3 under punkt 5.2. 
 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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1. Generelt 
 

Planen er en endring av reguleringsplan for Klungsetmarka fritidspark med planid 2007011. 

Området er i gjeldene reguleringsplan primært avsatt til skogbruk med tilhørende traktorveier, 

skiløypetrase, landbruksområde reindrift, adkomstvei og klubbhus for Fauske IL skigruppa. 

Det er i endring av planen med vedtak 28.04.2015 gitt tillatelse om å etablere fast dekke på deler av 

skiløypetrase, med følgende bestemmelse: 

Det er ikke tillatt med fast dekke i lysløypa, med unntak av trase for rulleskiløype på 3 
kilometer fra stadionområdet, jfr. kart datert 23.06.2014. Det forutsettes at asfalten 
får et verdibevarende vedlikehold av tiltakshaver. 

 

Fauske IL skigruppa ønsker nå å få deler av skiløypen med fast dekke endret til formålet skianlegg. 

I den forbindelse har det vært fokus på å opprettholde allmenn ferdsel i området med tilrettelagt 

tilgang til marka. Det er definerte krysningspunkter over skiløypen med fast dekke (rulleskiløypa) for 

å hindre sammenstøt mellom turgåere og rulleskibrukere. 

Planområdet er utvidet mot Løvgavlen der deler av eksisterende traktorvei delvis har blitt 

oppgradert/breddeutvidet. Veien er definert som privat med krav om sperre/bom mot 

Løvgavelveien.  

Veien er altså beregnet til grunneiere i forbindelse med skogsdrift og kan med unntak benyttes som 

avlastningsvei ved store arrangement, f.eks. NM. 

 

 

1.1. Forslagstiller  

Fauske idrettslag Langrenn 
 

Postadresse:   
Postboks 240 
8201 FAUSKE 

 

Besøksadresse: 
Markaveien 1 
8218 FAUSKE 

1.2. Krav om konsekvensutredninger 
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger. Med bakgrunn i at 

løypenettet ikke blir utvidet er det vurdert ut fra kriteriene i forskriftens § 10 at det ikke er noen 

tiltak i planforslaget som utløser krav om konsekvensutredning. 

 Planforslaget er hovedsakelig tråd med gjeldene reguleringsplan. Deler av eksisterende asfaltert 

løypenett (rulleskiløype) endrer formål fra skiløype til skianlegg. Bruken av området blir uforandret. 

 

  



Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark 

Plan-ID: 1841-2020003  | Fauske kommune  

 

5 
 

2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess 
Kunngjøring om oppstart av planarbeid har vært annonsert på hjemmesiden den 24. februar 2020 og 

i Saltenposten den 30. februar 2020.  Berørte parter ble skriftlig varslet om planoppstart i brev 

datert 24. februar 2020.  

2.2. Møter og andre deltakere 
Det er avholdt avklaringsmøter med Fauske kommune underveis i prosessen. 

2.3. Innspill til plan 
Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet er oppsummert og merknadsbehandlet i tabellen 

nedenfor. 

Person/etat Dato Innspill Merknader 

Nordland 
Fylkeskommune 

26.03.2020 Trafikksikkerhet 
Området er verdifullt som idretts- og 
friluftslivsområde. Når det legges til rette for 
etablering av ekstra veg og rulleskiløype er det 
viktig at trafikksikre løsninger for myke 
trafikanter vektlegges. 
 
Konsekvensutredning 
Så langt Nordland fylkeskommune kan se, er 
ikke tiltaket fullt ut i tråd med gjeldende planer 
(kommuneplanens arealdel og reguleringsplan 
for Løgavlen). Vi anbefaler derfor at 
kommunens vurdering og begrunnelse om 
forholdet til forskrift om 
konsekvensutredninger kommer tydeligere 
frem når saken sendes på høring og legges til 
offentlig ettersyn. Dette for å unngå at det 
stilles spørsmål om eventuelle 
saksbehandlingsfeil. 
 

Tatt til etterretning. 
 
Veien med betegnelse 
T/V er en oppgradering/ 
endring av eksisterende 
traktorvei. Den er ikke 
offentlig og skal 
hovedsakelig benyttes av 
grunneiere som adkomst 
til utmark i forbindelse 
med skogproduksjon. 
 
Det er lagt opp 
krysningspunkter over 
rulleskiløypen på 
oversiktlige steder for 
turgåere. Det er 
tilrettelagt adkomst fra 
stadionområde til 
kommunal lysløype. 
 
Skiløyper opprettholdes 
slik de er etablert. 
Med bakgrunn i at 
løypenettet ikke blir 
utvidet er det vurdert ut 
fra kriteriene i 
forskriftens § 10 at det 
ikke er noen tiltak i 
planforslaget som utløser 
krav om 
konsekvensutredning. 
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Fylkesmannen i 
Nordland 

24.03.2020 Planfaglige forhold 
Skianlegg omfattes av 
konsekvensutredningsforskriften § 8, jf. 
vedlegg II nr. 12 bokstav a, og skal utredes 
dersom planen slår ut på en eller flere av 
kriterier for miljø eller samfunn i § 10. Med 
skianlegg i vedlegg II nr. 12 bokstav a, menes 
etablering av nye traséer i terrenget 
for alpint, langrenn eller rulleski. Tilhørende 
funksjoner som lysanlegg, permanente 
anlegg for snøproduksjon, tribuner eller 
bygninger, skal også tas med i vurderingen av 
om det planlagte skianlegget kan utløse krav til 
konsekvensutredning. Også utvidelser av 
eksisterende skianlegg i form av nye traséer 
eller nye bygninger, skal vurderes opp mot § 10 
i forskriften. Asfaltering av eksisterende 
turveier for å tilrettelegge for rulleski omfattes 
ikke. 
Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i 
vedlegg I og II som kan få vesentlige virkninger 
skal utredes der utvidelsen eller endringen i 
seg selv overstiger størrelseskriteriene i 
vedleggene. Der det ikke er gitt 
oppfangingskriterier skal utvidelsen eller 
endringen vurderes etter forskriften kapittel 3 
og utslagskriteriene i § 10. Slik vi tolker 
oppstartsvarselet kan «justeringer» av nye 
traséer i terrenget 
for langrenn og rulleski medføre at tiltaket 
omfattes av § 8, og dermed skal vurderes etter 
kriteriene i 
§ 10. 
Miljø- og naturverdier 
Berggrunnen i området består for en stor del 
av kalkholdige bergarter, og da spesielt 
kalkspatmarmor og dolomittmarmor. Det 
forventes derfor innslag av rik vegetasjon. 
Vannforekomstene i vest-nordvest er 
interessante for naturmangfoldet, og 
jusertinger bør ikke skje på en slik måte at 
kantvegetasjonen langs disse blir redusert. 
Erikstadvatnet er en svært viktig 
kalksjø. Vannet har en rik vegetasjon med bl.a. 
to kransalgearter, hvorav C. Strigosa er nær 
truet. 
Reindrift 
Planområdet ligger i Duokta reinbeitedistrikt. I 
reindriftskartet er området angitt som 

Skiløyper opprettholdes 
slik de er etablert. Det er 
uført justeringer i 
plankartforslaget for å 
rette mindre avvik 
mellom gjeldene 
reguleringskart og faktisk 
løypetrase. 
Planområdet er utvidet 
mot Løvgavlen der deler 
av eksisterende 
traktorvei delvis har blitt 
oppgradert.  
Traseen for kommunal 
lysløype opprettholdes 
uendret, der formålet er 
skiløype/turvei. Areal til 
klubbhus opprettholdes. 
Deler av skiløypen med 
fast dekke endres til 
formål skianlegg. Det er 
lagt inn forslag til 
fremtidig traktorvei 
delvis parallelt med 
løypetrase for at 
grunneiere skal få lettere 
tilgang til skogen. 
 
Med bakgrunn i at 
løypenettet ikke blir 
utvidet er det vurdert ut 
fra kriteriene i 
forskriftens § 10 at det 
ikke er noen tiltak i 
planforslaget som utløser 
krav om 
konsekvensutredning. 
 
Areal for reindrift/flyttlei 
opprettholdes i tråd 
gjeldene reguleringsplan. 
Duokta reinbeitedistrikt 
er høringspart i 
planprosessen. 
Løypenettet blir ikke 
utvidet og bruken av 
området vurderes ikke å 
påvirke flyttleia og 
beitebruken ytterligere. 
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høstvinter- og vinterbeite. Det krysser ei flyttlei 
for rein gjennom planområdet. I lys av våre 
innspill i avsnittet om planfaglige forhold må 
kommunen vurdere om planarbeidet krever 
konsekvensutredning for 
reindrift. Uavhengig av om planarbeidet utløser 
krav om konsekvensutredning eller ikke, må 
planens virkninger for flyttleia og 
beiteområdene beskrives (plan- og 
bygningslovens § 4-2). Selv om gjeldende 
reguleringsplan og eksisterende aktivitet i 
området allerede påvirker flyttleia og 
beitebruken, er det viktig at det kommer 
tydelig fram hvordan endringene vil påvirke 
reindriftsinteressene, og om det er behov for 
avbøtende tiltak. 
Flyttleier har et særlig vern etter 
reindriftslovens § 22, og det er ikke lov å 
iverksette tiltak som 
hindrer bruk av flyttleiene. Det er flyttleias 
funksjon som er vernet, og ikke bare et konkret 
begrenset 
areal eller terrengformasjon. Reindriftskartene 
er derfor å regne som illustrasjon på hvordan 
reindriftsnæringen i hovedsak og normalt 
bruker områdene. Bredden på ei flyttlei vil 
variere, blant 
annet etter terreng og snøforhold, samt 
størrelsen og samlingen av flokken. 
Fauske kommune har gjort tydelige grep for å 
sikre hensynet til denne flyttleia i tidligere 
planprosesser knyttet til reguleringsplaner for 
Stormyra og Åsmyra. Det er viktig at dette 
følges opp i det videre planarbeidet i området. 
Reguleringsplanene for Klungsetmarka 
fritidspark, Søbbesva og Sjåheia er alle i 
prosess nå, og berører den samme flyttleia. Det 
er viktig at kommunen ser planarbeidet i 
sammenheng, og sikrer at muligheten for å 
flytte mellom beiteområdene øst og vest i 
kommunen bli opprettholdt. 
Vi anbefaler direkte kontakt med 
reindriftsnæringa på et tidlig tidspunkt i 
planprosessen. Dette gir tidlig avklaring av 
interesser og bedre mulighet for å finne 
løsninger som fungerer for alle parter. 
Reinbeitedistriktet vil være en viktig kilde til 
informasjon om reindriftsinteressene, da de 
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kjenner detaljene rundt bruken av området 
best. 

Klungset 
utmarkslag 

19.03.2020 Avtalen som grunneierne på Gnr 117 og 104 
har inngått med Fauske kommune betegnes 
som 
« Lysløype Klungsetmarka» og er beskrevet 
med en bredde på 7m. Arealet som er leiet er 
beregnet ut fra denne bredden. Leien er 
fastsatt til kr 2,00 pr m² som godtgjørelse for 
hele leieperioden på 45 år. 
Vi ser at grensen for den delen av arealplanen 
som ligger på Gnr 117 omfavner et betydelig 
større areal enn det som var forutsatt når 
leieavtalen ble inngått. Dette har sannsynlig vis 
oppstått i forbindelse med utarbeidelse av 
planen som ble godkjent i 2008. De som 
utformet denne grensesettingen har sikkert 
ikke har kjent til gjeldende avtale. 
Utmarkslaget forventer at den nye planen 
utformes i h.h. til inngått avtale 
 
Vi tillater oss også å foreslå endring av navne 
settingen på området: Den opprinnelige 
lysløypa som i hovedsak ligger på Gnr 117 bør 
benevnes med «Lysløype Klungsetmarka» og vi 
mener at det vil være hensiktsmessig å ha 
dette område som en egen reguleringsplan. 
Dette særlig fordi hjemmelen for denne løypa 
ligger i en avtale mellom grunneierne og 
Fauske kommune. 
 
Det området som i hovedsak ligger på Gnr 104 
og 105 Bør betegnes som «Erikstad 
Idrettsanlegg» og det bør utarbeides en egen 
reguleringsplan for dette området. Bruken av 
dette området må være hjemlet i en skriftlig 
avtale mellom grunneierne og Fauske Idrettslag 
Ski. Det må også være avtalt kompensasjon til 
grunneierne for ulempene eiendommene er 
blitt påført ved at arealet som i utgangspunktet 
er LNFR område blir omregulert til 
idrettsformål 
  
For øvrig har vi følgende merknader: 
 
1. Adkomst/adgang til berørte 
eiendommers skogteiger for skogsdrift må 
ivaretas, om nødvendig med «avkjøring» fra 
veg- eller løypetrasé. Plassering av 

Kommunal lysløype er 
regulert med 6 m 
bredde. Det er gjort 
beregninger av areal som 
viser at avsatt formål er 
innenfor eller mindre 
enn arealet i leieavtalen. 
Revidert reguleringsplan 
vil ikke endre/øke 
arealbruken til lysløypa. 
 
Angående navnsetting. 
planen er endring av 
reguleringsplan som 
dekker areal innenfor 
Erikstad og 
Klungsetmarka. Fauske 
idrettslag langrenn har 
følgende merknader 
angående navnevalg: 
 
Vi ser i skriv datert 
19.03.20 at det er ønske 
om at området ved 
skistua og rulleskiløype 
tar navnet Erikstad 
Idrettsanlegg. Dette 
synes idrettslaget er 
uheldig da vi allerede har 
et godt innarbeid og 
omdømme regionalt og 
nasjonalt i 
Klungsetmarka 
Skianlegg. I tillegg vil det  
medføre betydelige 
utgifter for et lite 
idrettslag med et 
navnebytte. Ber derfor 
om at navnet for 
fremtiden blir 
Klungsetmarka 
skianlegg. 
 
Fauske kommune 
vurderer i denne 
sammenhengen at 
skianlegget er en del av 
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«adkomspunkter» må gjøres i samråd med 
grunneiere og Klungset utmarkslag. 
2. Klungset utmarkslag forventer at 
hensyn til skogsdrift, allment friluftsliv og 
ferdsel ivaretas, og at disse aktivitetene ikke 
båndlegges ytterligere. 
3. I henhold til dagens 
reguleringsbestemmelser (som ble vedtatt i 
2008) har ikke grunneierne anledning til å 
bruke motorisert kjøretøy i/langs løypetraséen 
for adkomst til skogs-teigene og skogsdrift. 
Dette på tross av at det er åpenbart at dette 
ikke var hensikten eller forutsetningen da 
løypetraseen i sin tid ble etablert (det er laget 
avkjøring fra traseen og inn på enkelte 
eiendom- mer). Denne utelukkingen av 
grunneierne fra løypetraseen ble vedtatt i 2008 
på tross av innvendinger fra Klungset 
utmarkslag. Når reguleringsplanen og 
bestemmelsene nå skal endres krever Klungset 
utmarkslag at utestengingen av grunneierne fra 
løypetraseen og egen eiendom tas bort. Det 
vises i denne sammenheng til innspill gitt til 
Fauske kommune i anledning av offentlig etter- 
syn av reguleringsplanen 18.04.2008. 
 
Som grunneiere og bruker av Klungsetmarka 
forventer vi at våre merknader/innspill blir tatt 
til følge i planarbeidet. Hvis det er spørsmål 
angående dette brevet, eller behov for 
ytterligere dialog i forbindelse med det 
varslede planarbeidet ber vi om at dere 
kontakter Klungset utmarkslag. 

planen, men her er det 
også annen arealbruk. I 
og med at dette er en 
revisjon av gjeldene 
reguleringsplan er det 
ønskelig at det 
opprinnelige plannavnet 
opprettholdes. 
 
Adkomst til kommunal 
lysløype opprettholdes 
slik det er i dag. 
 
Det er i plankartet tegnet 
inn et eksisterende 
krysningspunkt for 
skogsdrift som i forrige 
plan ikke var tatt med.  
Det er lagt inn forslag til 
fremtidig traktorvei 
(TRA_F) delvis parallelt 
med løypetrase for at 
grunneiere skal få lettere 
tilgang til skogen. Denne 
veien er tegnet inn der 
det er minst stigning i 
terrenget. 
 
Uttalelse fra skogsjef: 
Den kommunale lysløypa 
som strekker seg fra 
tidligere startslette og i 
sydvestlig retning går 
gjennom områder med 
plantet granskog. Når 
avtalen mellom Fauske 
kommune og 
grunneierlaget utløper 
om 15 år er denne 
granskogen hogstmoden. 
Traktorveien for uttak av 
denne skog krysser 
lysløype og fortsetter inn 
i «bukta» på lysløypa. 
Med gjeldene 
reguleringsbestemmelse 
om forbud til 
tømmertransport i eller 
langsmed lysløype vil 
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store verdier i tømmer 
ikke la seg drive ut uten å 
etablere ny adkomst for 
skogsdrift. Det bør i 
reguleringsplan avsettes 
areal for adkomst til 
skogsdrift eller at 
bestemmelsene 
revideres slik at 
næringsdrivende 
aktivitet i skog kan 
benytte traseen. 
 
For den delen lysløypa 
som går syd og øst av 
Erikstadvannet er 
lysløype og traktorvei 
lagt i parallell. Denne 
løsning har skapt flere 
ubehagelige opplevelser 
for de som driver i 
skogen. Da lysløypen ble 
anlagt parallelt med 
traktorveien ble det ikke 
laget tilstrekkelig bredde 
for lysløypen. Det kan ha 
sin forklaring i bruk av 
bredere utstyr for 
preparering og ny «krav» 
til bredde med hensyn til 
oppkjørte spor i tillegg til 
skøytesone for skiløpere. 
Traktorveien er 
nødvendig adkomst og 
driftsvei for grunneiere 
til å kunne drive skogen i 
henhold til skogloven. 
Det anbefales at 
lysløypen utbedres i 
bredde på angjeldende 
strekning slik at 
skogsdrift kan gå 
uhindret av 
løypepreparering. 
Skiløpere kan også bli 
gjort bedre oppmerksom 
på skogsdriften med 
bedre og synligere 
skilting ved 
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krysningspunkter og ved 
parallelløp 
 
 
 
 

Sametinget 04.03.2020 Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og 
annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med 
automatisk freda, samiske kulturminner. 
Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til tiltaket. 

Tatt til orientering. 
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3. Planstatus og rammebetingelser 

 

3.1. Overordnede planer 
Kommuneplanens arealdel, planid. 2015006, sier at reguleringsplanen for Klungsetmarka fritidspark 

fortsatt skal gjelde.  

  

Figur 1.  Kommuneplanens arealdel. 
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3.2. Statlige og regionale planretningslinjer 
Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og 

funnet at tiltaket ikke er i strid med disse.  Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse 

med planforslaget er listet opp nedenfor: 

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2014) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

3.3. Avvik mellom planforslag og gjeldende planer / planretningslinjer.   
Sett i forhold til gjeldende områderegulering, er det følgende avvik; 

- Deler av skiløypen med fast dekke (eksisterende rulleskiløype) får endret formål til skianlegg.  

- Planområdet er utvidet mot Løvgavlen der deler av eksisterende traktorvei delvis har blitt 

oppgradert/breddeutvidet. Veien er definert som privat med krav om sperre/bom mot 

Løvgavelveien.  

- Det er tegnet inn forslag til fremtidig traktorvei delvis parallelt med løypetrase for at 

grunneiere skal få lettere tilgang til skogen. 

- Det er avsatt areal til skilek/akebakke. Området er etablert fra tidligere. 

- Det er avsatt areal til aktivitetspark i nærhet av skistadion 

3.4. Beliggenhet 
Planområdet er på ca. 1271,8 daa og ligger ca. 3 km nord for Fauske sentrum mellom nordre del av 

Erikstad og Klungset. 
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Figur 2: Plassering av planområdet i forhold til Fauske sentrum. 

 

3.5. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Området er i gjeldene reguleringsplan primært avsatt til skogbruk med tilhørende traktorveier, 

skiløypetrase, reindrift, adkomstvei og klubbhus for Fauske IL skigruppa. 

3.6. Stedets karakter 
Planområdet og tilstøtende arealer 

Området strekker seg fra Løvgavelveien og nordover mot Tortenlia. Primært bestående av  plantet 

skog, lauvskog skog og lysløype/skianlegg. Planområdet grenser til dolomittbruddet i Løvgavlen.  

Om Fauske 
Fauske er et knutepunkt for trafikk (vei og jernbane) mellom Nord-Sør og Øst-Vest i Nordland.  

Denne funksjonen er avspeilet i kommunevåpenet.  Som en følge av å være et viktig knutepunkt, er 

Fauske et viktig senter for handel og næringsvirksomhet i området.   
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3.7. Landskap 
Fauske ligger i landskapsregion 32 «Fjordbygdene i Nordland og Troms».  Dette er en vanlig 

landskapstype i Nordland.  For videre beskrivelse av landskapsregionen, viser vi til rapport fra NIJOS1.   

 

Figur 3. Landskapsregion 32.5.  Indre Salten. 

Fauske tettsted ligger i en sørhelling ned mot Saltenfjorden.  Dette gir generelt gode solforhold og 

utsiktsforhold i byen.  Framherskende vindretning er øst-sørøst.  Lokalklimaet må regnes som et 

innlandsklima.   

Mot nord og vest domineres landskapet av store myrområder.  Nær byen er disse myrområdene i 

stor grad oppdyrket og/eller disponert til utbyggingsformål. Det er ikke påvist spesielle 

landskapsverdier i området.    

3.8. Kulturminner og kulturell verdi 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet. Planområdet inkluderer 

ikke bygninger som er verneverdige. 

3.9. Naturverdier 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i planområdet.   

3.10. Rekreasjonsverdi/Rekreasjonsbruk 
Stadionområdet (skistadion) og arsenalet er populære utfartssteder for allmenn ferdsel, både 

sommer og vinter.  

3.11. Landbruk og reindrift 
Store deler av området består av skog, nærmere bestemt plantet granskog. Det er ellers innslag av 

løvskog i den sørlige delen av planområdet. 

 
1 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging.   NILJOS rapport 2/98.  Landskapsregioner i Norge.   
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Figur 4. Oversikt over treslag i planområdet. Mørk farge indikerer barskog. Lys grønn indikerer lauvskog. Ellers 

består området av blandingsskog. 

Gjennom planområdet går det en flyttlei for rein. Arealet for reindrift/flyttlei opprettholdes i tråd 

gjeldene reguleringsplan.  

 

Figur 5. Oversikt over flyttlei gjennom planområdet. Markert korridor er avsatt til reindrift i planforslaget. 
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3.12. Trafikkforhold 
Adkomst til skistadion gjennom avkjørsel fra Løvgavelveien langs Markaveien. Løvgavelveien har 

avkjøring fra E6. Sør for planområdet ligger Søbbesva industriområde. Det er definerte 

krysningspunkter over skiløypen med fast dekke (rulleskiløypa) for å hindre sammenstøt mellom 

turgåere og rulleskibrukere. 

3.13. Trafikkmengde 
ÅDT er et uttrykk for antall kjøretøy i gjennomsnitt over året pr døgn.  Antall kjøretøy telles pr år og 

deles likt på antall døgn i året. Fauske kommune har nylig hatt en trafikktelling ved kryss 

Løvgavelveien/E6 i forbindelse med endring av reguleringsplan for Søbbesva. ÅDT i starten på 

Løvgavelveien er 1751. Store deler av trafikken går inn til Søbbesva. 

3.14. Barns interesser 
Barns interesser er ivaretatt gjennom planløsningen. Det er tilrettelagt areal til parkanlegg 

(aktivtetspark) og skilek/akebakke i nærhet av skistadion. Det er etablert gang- og sykkelvei fram til 

Søbbesva. Videre er det grunnet lav trafikkmengde langs Løvgavelveien vurdert at det ikke er 

særskilt behov for å etablere fortau helt fram til skistadion.  

I planarbeidet har det vært fokus på å opprettholde allmenn ferdsel i området med tilrettelagt 

tilgang til marka/friluftsområder. 

3.15. Universell tilgjengelighet 
Universell tilgjengelighet er ivaretatt i planforslaget.    

3.16. Grunnforhold 
NGUs løsmassekart viser at tiltaksområde er registrert som forvitringsmateriale, tynn morene, tynn 

humus-/torvdekke, torv og myr, tynn hav- og strandavsetning, tykk havavsetning og marin 

strandavsetning. Det er ingen kjente forekomster av kvikkleire eller indikasjoner på dette innenfor 

planområdet. 
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Figur 6. NGUs løsmassekart. Kilde: ngu.no wms-tjenester. 

 

3.17. Støyforhold 
Planområdet er ikke direkte støyutsatt.  Støybildet består hovedsakelig av trafikkstøy fra lokal 

biltrafikk samt aktivitet fra dolomittbrudd. 

3.18. Forurensning 
Det er ikke kjent at det er forurensing i grunnen eller andre typer forurensning i planområdet.  
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 Området foreslås disponert på en slik måte: 

 

Figur 7.  Planforslag. Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark.    

 

4.1. Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg 

• Annen tjenesteyting (klubbhus) 

• Skianlegg, eierform offentlig 

• Kombinert bebyggelse og anleggsformål (krysningspunkt for skiløype og traktorvei) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5) 

• Kjørevei, eierform offentlig (o_SKV) 

• Vei, eierform privat (T/V) 
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• Parkering, eierform offentlig (P1) 

• Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVG)  
 
Grønnstruktur 

• Friområde, eierform offentlig (skilek/akebakke) 

• Park 

• Kombinert grønnstrukturformål (skiløype/turvei) 
 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

• Landbruksformål 

• Reindrift 
 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

• Faresone – høyspenningsanlegg 

• Faresone – annen fare: sikkerhetssone dolomittbrudd 

• Sikringssone – nedslagsfelt drikkevann 

• Sikringssone – frisikt 
 
 

4.2. Trafikkløsning og kjøreatkomst 
Adkomst fra E6 (Follaveien) ved kryss Løvgavelveien, videre inn til Markaveien og opp til 

parkeringsplass ved skistadion. 

4.3. Landbruksfaglige vurderinger 
 

Skogsjefen har vurdert at det bør avsettes areal for adkomst til skogsdrift for å nå skogsarealene som 

ligger nord for den kommunal lysløypa. Dvs. arealene fra tidligere startslette og videre i sørvestlig 

retning, som vist i figur 8. 

Det er videre bemerket at den delen lysløypa som går syd og øst for Erikstadvannet er lysløype og 

traktorvei lagt i parallell. Denne løsning har skapt flere ubehagelige opplevelser for de som driver i 

skogen. Da lysløypen ble anlagt parallelt med traktorveien ble det ikke laget tilstrekkelig bredde for 

lysløypen. Det kan ha sin forklaring i bruk av bredere utstyr for preparering og ny «krav» til bredde 

med hensyn til oppkjørte spor i tillegg til skøytesone for skiløpere. Traktorveien er nødvendig 

adkomst og driftsvei for grunneiere til å kunne drive skogen i henhold til skogloven. Det anbefales at 

lysløypen utbedres i bredde på angjeldende strekning slik at skogsdrift kan gå uhindret av 

løypepreparering. Skiløpere kan også bli gjort bedre oppmerksom på skogsdriften med bedre og 

synligere skilting ved krysningspunkter og ved parallelløp.  
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Figur 8.  

For å nå denne skogen er det i revidert plankart lagt inn forslag til fremtidig traktorvei (TRA_F) som 

kobles til eksisterende traktorvei lengst sørvest i planområdet og går parallelt langs skiløypa til den 

møter eksisterende traktorvei som vist i figur 9. 
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Figur 9. Utsnitt fra plankart med inntegnet fremtidig traktorvei (TRA_F). 

4.4. Kulturminner 
Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet.  

4.5. Risiko og sårbarhetsanalyse 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Hele planområdet er vurdert iht. 
gjeldende regelverk; NVE 
kvikkleireveileder og 
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retningslinjer. Det vurderes at 
opparbeiding av vei og fortau 
kan ha konsekvens for 
grunnforholdene. Det er gitt 
opplysninger fra avdeling VVA i 
kommunen at det ikke skal 
graves ned mer enn 0,5 meter i 
bakken for å etablere vei og 
fortau. Dette utgjør lite for 
områdets stabilitet. For 
sikkerhets skyld stiller 
kommunen krav i 
planbestemmelser om at 
grunnforhold skal vurderes av 
fagkyndig person før det gis 
tillatelse til tiltak i området. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

 NVE aktsomhetskart for flom 
viser mulig oversvømmelse fra 
Benkevatnet i retning sørøst 
gjennom stadionområde og 
eksisterende klubbhus. Det er 
etablert grøfter/kanaler nord for 
skistadion som mest sannsynlig 
vil lede vannet i sørvestlig 
retning vekk fra området. Det er 
ingen bygninger med varig 
opphold innenfor planområdet. 

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er ikke relevant i forhold til 
formål for området. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

  

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.) 
utgjøre en risiko for området? 

  

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  
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• Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 

væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning x Evt. snøproduksjon vil være 
avhengig av tilgang på vann. 

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

• Påvirkes området av magnetiske 

felt fra kraftlinjer? 

 Ikke relevant i forhold til 
formålet. 

• Er det spesiell klatrefare i 

forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 

anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 

 Ja 

• Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

x Alternativ adkomst via privat vei 
T/V. 

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 

etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  
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4.6. Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
Det er ikke foreslått avbøtende tiltak ut over det som framkommer i denne planbeskrivelsen.   
 

5. Konsekvensutredning 
Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark – endring er ikke konsekvensutredningspliktig.  

Med bakgrunn i at løypenettet ikke blir utvidet er det vurdert ut fra kriteriene i forskrift om 

konsekvensutredning § 10 at det ikke er noen tiltak i planforslaget som utløser krav om 

konsekvensutredning. 

 

6. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
En gjennomføring av dette planforslaget vil i hovedsak innebære en utvidelse mot Løvgavlen i 

nordlig retning der deler av eksisterende traktorvei er tenkt oppgradert/breddeutvidet. Veien er 

definert som privat med sperre/bom mot Løvgavelveien. Rulleskiløypen vil få endret formål til 

skianlegg. 

 

6.1. Overordnede planer 
Det vises til punkt. 3.1. 

6.2. Stedets karakter 
Se punkt 3.6. 

6.3. Landskap  
Landskapsformene i området vil være uendret.    

• Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering 

x  

• Annet (spesifiser)  Ukjent 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

x  
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6.4. Natur- og kulturverdier 
Det er ingen kjente natur eller kulturminner innenfor planområdet. Det er tatt inn i bestemmelser at 

dersom det oppdages kulturminner ved arbeid i marken, gjelder varslingsplikten jf. KML § 8, 2. ledd. 

Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og det er ikke tillatt å 

skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. 

KML § 3 og 6. 

Sett i forhold til kravene i Naturmangfoldlovens kap II (§§4-14) vurderes disse ivaretatt gjennom 

overordnet plan. Artsdatabanken.no og naturbase.no har vært sjekket i planprosessen for å sikre at 

oppdaterte data er tatt i betraktning. Det vurderes at tiltaket ikke vil berøre utvalgte naturtyper eller 

truede arter. 

6.5. Rekreasjonsbruk og uteområder 
Planendringen ivaretar områdets rekreasjonsverdi. Dette er i samsvar med kommuneplanens satsing 

på folkehelse i Fauske kommune.   

6.6. Trafikkforhold 
Hovedmønsteret i trafikkbildet holdes i hovedsak uendret.   

6.7. Barns interesser 
Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er lagt fram som 

eget rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging».    

Formålet med rikspolitiske retningslinjer er å:  

• Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven.  

• Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 

løpende planlegging og byggesaksbehandling.  

• Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 

hensyn/interesser.   

RPR stiller krav til den kommunale planleggingsprosessen.  Kommunen skal:  

• Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og 

bygningsloven.   

• Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 

kommuneplanarbeidet.  

• Utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer og 

anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres der barn og unge er berørt. 

• Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer 

fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.   

 

I denne revisjon av reguleringsplanen er det utover idrettsanlegget avsatt areal til parkanlegg 

(aktivtetspark) og skilek/akebakke i umiddelbar nærhet til skistadion, noe som ivaretar barn og 

unges interesser. 
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6.8. Energibehov 
Dekkes gjennom eksisterende infrastruktur.    

6.9. Teknisk infrastruktur 
Ivaretas gjennom overordnet plan og samarbeid med netteier. 

6.10. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Tiltak som følger av denne planen, samt drift av lysløypeanlegg vil ha være et økonomisk ansvar for 

Fauske kommune. 

  



 

FAUNA FK, Fauske kommune 17. januar 2009 A/S Salten Kartdata 
 

Bestemmelser i tilknytning til 

OMRÅDEREGULERING FOR KLUNGSETMARKA FRITIDSPARK 
i Fauske kommune 

 
 

§1 
GENERELT 

 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 
reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: 

 
1. Bebyggelse og anlegg: annen tjenesteyting (klubbhus/garasje), skianlegg 
2. Landbruksområder: Landbruksformål, reindrift, traktorvei. 
3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjørevei (Markaveien/Løvgavelveien), privat 

vei, parkeringsplass, annen veigrunn - grøntareal. 
4. Grønnstruktur: Friområde, park, kombinert grønnstrukturformål (skiløypestrasé/turvei). 
5. Hensynsoner: Kraftledning, sikkerhetssone dolomittbrudd, frisiktsone, nedslagsfelt 

drikkevann. 
6. Kombinerte formål: Annet kombinert formål (skiløype/traktorvei). 

 
 

§2 
 
Planen er en oppdatering av «Klungsetmarka fritidspark - endring » med planid 
2007011. 

 
 
§3 Bebyggelse og anlegg 
 
 
3.1 Område for klubbhus/garasje, A1. 
 
Innenfor området kan det oppføres klubbhus og garasje i en etasje for bruk i forbindelse med 
skiaktiviteter/skianlegg. Bygninger skal oppføres med fasader i tre. 
Mønehøyde maks 6 m. Omriss av planlagt bygg er kun retningsgivende. 

Takvinkel skal ikke være mindre enn 22,5 grader og ikke større enn 30 grader. 

Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 25 %. 

 

3.2 Skianlegg, BSA. 

Område for BSA1 er avsatt til rulleskiløype med reguleringsbredde på totalt 6 m. BSA2 og 

BSA3 avsettes som areal til skistadion. Det er ikke lov å ekskludere personer med nedsatt 

funksjonsevne eller andre brukere av nærturområdene. 



 

 

§4 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 
 

4.1 Område til landbruk, L 
 

Område avmerket for landbruk, kan drives og nyttes i samsvar med bestemmelsene i gjeldende 
spesiallovgivning (skogbruksloven, reindriftsloven, friluftsloven m.fl.). 

 
4.2 Område til reindrift/flyttlei, R. 

 
Fritidsparkens aktivitet skal ikke hindre landbrukets vanlige bruk av området eller 
reindriftas behov for å flytte rein gjennom området. Ved flytting av reinsdyr skal annen 
virksomhet vike. Det skal inngås avtale mellom søker/tiltakshaver og landbruksnæringa 
og avtale mellom søker/tiltakshaver og reinbeitedistriktet. Formålet med avtalene er å 
sikre at primærnæringenes interesser kan ivaretas på best mulig måte. Avtalene skal 
beskrive hvilke avbøtende tiltak som bør iverksettes i perioder med skogsdrift og 
eventuell annen landbruksvirksomhet i området og ved flytting av rein gjennom området, 
samt varslingsrutiner ved oppstart og avslutning. Traktorveier eller skiløyper skal ikke 
endres til hinder for reindrifta. 

 
4.3 Område til traktorveier, TRA/TRA_F 

 
Traktorveier som er vist i kart kan benyttes av terrenggående skogsmaskiner o. 1., iht. 
bestemmelsene i "Lov om motorferdsel i utmark" av 10. juni 1977. Reguleringsbredde er 5 m. 
TRA_F viser forslag til fremtidig traktorvei som kan etableres for å få tilgang på skog nord 
for lysløypen i sørvestlige del av planområdet. 
 
 

 

§5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
5.1 Område til kjørevei, o_SKV. 

 
I tillegg til den viste reguleringsbredde for veien o_SKV2 kan det tas i bruk areal til nødvendig 
skjæring/fylling. Terrenginngrep i forbindelse med veianlegg skal skje mest mulig skånsomt. 
Veiskjæringer og fyllinger skal tildekkes for naturlig revegetering. Det tillates enten grusdekke 
eller fast dekke på veien. 

 
Veien skal som et minimum bygges i samsvar med veiklasse 3 (helårs landbruksvei) etter Mat- 
og landbruksdepartementets normaler for landbruksveier. 

 
Der vei o_SKV2 krysser traktorvei TRA mot Al, må det på østsiden av traktorveien settes opp 
veibom som i stor grad holdes låst for å unngå å åpne det private traktorveisystemet og 
lysløypen for uvedkommende motorisert ferdsel.  
 
5.2 Vei, SV3 
 
Intern vei for dolomittbruddet. Veien kan med unntak benyttes som avlastningsvei ved store 
arrangement, f.eks NM. Bruken som avlastningsvei skal da avtales særskilt med eiere av 
bruddet. 
 
 



 

5.3 Område til privat vei, T/V. 
 

Del av eksisterende traktorvei. Veien kan oppgraderes/breddeutvides i henhold til plankartet. 
Det skal etableres sperre/bom mot Løvgavelveien. Veien er beregnet til grunneiere i 
forbindelse med skogsdrift og kan med unntak benyttes som avlastningsvei ved store 
arrangement, f.eks NM. Bruken som avlastningsvei skal avtales særskilt med eiere av bruddet 
i Løvgavlen, samt at grunneiere skal på forhånd varsles, inkludert Duokta reinbeitedistrikt. 
 
 
5.4 Område til parkeringsplass, P1. 

 
Offentlig parkeringsplass. Parkeringsplassene betjener brukere av idrettsanlegget og 
nærturområdene/lysløypeanlegg. Minimum 3 plasser skal legges til rette for 
bevegelseshemmede. 

 
Det tillates enten grusdekke eller fast dekke på parkeringsplassen. 



 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
 

6.1. Område til skilek/akebakke (friområde) 

Området kan benyttes som skilekanlegg og akebakke. Det kan gjøres mindre 
terrentilpasninger innenfor området, f.eks. oppretting av kuleformasjoner. 

6.2 Område for park 

Området kan benyttes som aktivitetspark. 
 

6.3. Område til lysløype, SKI1-SKI2, kombinert skiløypetrasé og turvei 
 
I lysløypen er det forbudt å ferdes med motorkjøretøyer, herunder skogsmaskiner. Unntatt er 
løypeprepareringsmaskiner. Kryssing av løypetraséen er tillatt i forbindelse med drift av 
eiendommene. Ved varslet skirenn skal kryssing unngås. 
 
I lysløypen er det forbudt med bruk av hest annet enn ved kryssing av lysløypen. 
 
Område for SKI1 har reguleringsbredde 6 m, foruten ved gammelt startområde. 
Enkeltesteder kan den ved behov gjøres bredere. Område for SKI2, rett sør for 
Erikstadvatnet, har en reguleringsbredde på 4 m over en strekning på 90 m. 
 
 
 
 
§7 HENSYNSONER 
 
7.1 Høyspenningsanlegg. 
 
Restriksjoner vil følge av elektrisitetslovgivningen. 

 
7.2 Område for annen særskilt fare, sikkerhetssone dolomittbrudd. 
Område for særskilt fare er sikkerhetssonen rundt dolomittbruddet i Løvgavlen. Varsel i 
forbindelse med sprenging skal gjennomføres som pålagt i reguleringsbestemmelsene for 
dolomittbrudd i Løvgavlen av 27.02.1990. 

 
7.3 Frisiktsoner 

Innenfor frisiktssoner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med 
høyde over 0,5 meter. 
 
 

7.4 Nedslagfelt for drikkevann. 
Ut over det som ligger i plankartet fremgår forbud og rettigheter innenfor nedslagsfeltet til 
Beintennvannet, Benkjevannet og Erikstadvannet av klausuleringsbestemmelser av 27.03.2006. 
 
Alle fysiske inngrep i terrenget i nedslagfeltet til Klungset vannverk må på forhånd avklares med 
vannverkseier. Både i og utenfor nedslagsfeltet må vannuttak på overflaten eller ved boring i 
fjell, avklares med vannverkseier med hensyn til plassering og teknologi. 
 



 

§ 8 ANDRE KOMBINERTE FORMÅL 
 

8.1 Område for kombinerte formål, skiløypetrasé/traktorvei, S/T1-S/T2. 
 

Områder med kombinert formål S/Tl, viser krysningspunkt for skiløype og traktorvei. Ved varslet 
skirenn skal det tas hensyn til preparert løype, minimum samme dag, og kryssing unngås. 

 
Område for kombinert formål S/T2, viser løype opp fra Arsenalet. Løypen er i utgangspunktet skiløype, 
men kan også brukes som skogsvei etter samråd med kommunen. 

 
 
§ 9 DIVERSEBESTEMMELSER 
 

9.1 Utbygging 
 
Før grave- og byggearbeider startes, skal det gjennomføres geoteknisk undersøkelse av trasé for 
adkomstvei, området for parkeringsplass og byggeområde, med hensyn til stabiliteten av massene. 

 
9.2 Dispensasjoner 

 
Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av 
kommunens planutvalg innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og 
forskrifter og vedtekter fastsatt i medhold av denne. 
 
9.3 Terrenginngrep 

 
Det skal unngås å gjøre større terrenginngrep enn nødvendig. Eksisterende vegetasjon skal 
søkes bevart og inngrepsarealer som skal tilbakeføres skal revegeteres med bruk av stedegen 
vegetasjon. 
 
9.4 Universell utforming. 
For uteområder, adkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i til enhver tid gjeldende 
teknisk forskrift. 
 
9.5 Kulturminner 
 
Dersom funn, gjenstander eller konstruksjoner oppdages i forbindelse med gravearbeidene, skal 
arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndighetene underrettes, jfr. Lov om kulturminner 
§ 8, 2. ledd. Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 
9.6 Skilting 
 
Der skiløype og traktorvei går i parallell/overlapper hverandre skal det  
vises ekstra hensyn til drift i forbindelse med eiendommene. Disse områdene skal ha godt 
synlig merking/skilting for å gjøre brukere oppmerksomme på evt. fare ved skogsdrift. 
 
9.7 Annet 
 
Eksisterende løypeanlegg ferdigstilles i samråd med og slik som avtalt med grunneierne før det tillates 
oppstart av andre tiltak innenfor området som omfattes av denne reguleringsplanen. 
  

oooooooooooooooo 
 
Planbestemmelsene utarbeidet den 06.03.2008 av 
A/S Salten Kartdata på vegne av Fauna FK og Fauske kommune 



 

Revidert: SKD, 16.04.2008, pkt. 8.2 og 10.1. 
Revidert: Fauske kommune, 17.01.2009, pkt. 5.1, 5.2 og 6.1. 
Oppdatert i henhold til vedtak i Planutvalget, sak 046/15, dato 28.04.15. 
Revidert: Fauske kommune, 14.01.2021. 
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Fastsetting planprogram - detaljregulering deponi Ågifjellet 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

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

 
Vedlegg: 
19.01.2021 Planprogram - detaljregulering massedeponi ved Ågifjellet oktober 2020 1463757 

05.10.2020 Fastsetting av planprogram - detaljregulering Ågifjellet 1447668 

19.01.2021 Vedlegg 1 - Innspill Sametinget 1463761 

19.01.2021 Vedlegg 2 - Innspill Nordland fylkeskommune 1463758 

19.01.2021 Vedlegg 3 - Innspill Balvatn reinbeitedsitrikt 1463759 

19.01.2021 Vedlegg 4 - Innspill Direktoratet for mineralforvaltning 1463760 
 
Saksopplysninger: 
Plan- og utviklingsutvalget vedtok planoppstart for detaljregulering ved Ågifjellet den 28. april 2020, 
samt utlegging av forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn. I ettertid var det behov for 
endring av planområdets størrelse. Dette med bakgrunn i overvannshåndtering av deponiets område. 
 
Forslag til ny planprogram var ute til høring og offentlig ettersyn fra 23. oktober til og med 15. desember 
2020. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for massedeponi for rene (ikke-forurensede) 
masser. Tiltaket er delvis i samsvar med kommuneplanens arealdel, og Fauske kommune er selv 
tiltakshaver. Tiltaket krever konsekvensutredning grunnet deponiets planlagte omfang og størrelse, noe 
som utløser krav om planprogram. 
 
Gjennom oppstartsvarsel og høring av forslaget, ble det mottatt 4 innspill til planprogrammet. Innspill 
som er kommet inn til tidligere planprogram er allerede tatt med i forslaget. Saksframlegget trekker kun 
fram vesentlige merknader. For å lese merknadene i sin helhet, se sakens vedlegg. 
 

1. Sametinget 

Ingen spesielle merknader til planforslaget. 
 

2. Nordland fylkeskommune 

Fylkeskommunen har ingen merknader til planarbeidet utover det som framkommer av deres innspill av 
28.05.2020. Det vises til en ny veileder på klimafaglige utredninger på miljødirektoratets nettsider. Det 
vises også til veiledning fra NVE angående utredning for vannmiljøpåvirkning. I tråd med Nasjonale 
forventinger skal også FNs bærekraftsmål, legges til grunn for planarbeidet.  



 
3. Batvatn reinbeitedistrikt 

Massedeponi ved Ågifjellet vil ikke få betydelige konsekvenser for reindriften eller hindre reinens bruk 
av trekkleien over Middagshøgda. 
 

4. Direktoratet for mineralforvaltning 

DMF ga uttalelse til varsel om oppstart av planen 17. juni 2020, og det har ikke kommet til nye 
registreringer av mineralske ressurser eller bergrettigheter innenfor opprinnelig planavgrensning siden 
vår uttalelse. Utvidelsen av plangrensen omfatter samme mineralforekomst som nevnt i vår uttalelse til 
oppstart i juni. DMF registrerer at at mineralressurser er tatt inn som utredningstema i 
planprogrammet, og har ikke ytterligere merknader til nytt oppstartsvarsel og høring av planprogram - 
detaljregulering for deponi Ågifjellet i Fauske kommune. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Planprogrammet er skrevet og revidert med bakgrunn i tidligere uttalelser på forslaget. Med bakgrunn i 
de nye uttalelser, vurderes det at det ikke er behov for endring av dokumentet. All innspill tas til 
etterretning i planarbeidet. Planprogrammet foreslås fastsatt slik den foreligger. 
 
I forskrift for konsekvensutredning § 17 sies det «Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent 
metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse». Fauske kommune må benytte seg av 
innleid konsulent for å gjennomføre utredningene. Oppdraget blir lagt ut på anbud i løpet av våren 
2021. Konsekvensutredningene skal utarbeides i tråd med det fastsatte planprogrammet jf. forskriftens§ 
16. 
 
På bakgrunn av endringer i avfallsforskriften § 9, er tiltaket søknadspliktig til Fylkesmannen, og det må 
søkes om tillatelse til deponering av ikke-forurensede masser før deponiet kan tas i bruk. I søknaden må 
det blant annet redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og håndtering av overvann. 
Disse utredningene skal gjennomføres i planarbeidet. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Forord 

Fauske kommune opplever stor etterspørsel på tilgjengelige deponiarealer i kommunen. Med 

dette som begrunnelse reguleres derfor eiendommen på gårds- og bruksnummer 1814-88/11, 

for å tilrettelegge for lokal deponering av rene overskuddsmasser. Med rene og naturlige 

masser menes det gravemasser som jord, stein, grus, sand, leire og organisk materiale som 

verken inneholder konsentrasjoner av helse- og miljøfarlige stoffer over de fastsatte 

normverdiene (jf. forurensningsforskriften, vedlegg |), eller som er syredannende.  

Gjeldende areal er i kommuneplanens arealdel (KPA) avsatt til fremtidig massedeponi. Arealet 

ligger henholdsvis ca. 15. km sør-øst for Fauske sentrum, og det er Fauske kommune som 

selv er tiltakshaver i planarbeidet. Når det gjelder utredningskravet vurderes tiltaket i henhold 

til Forskrift om konsekvensutredning §8 og §10 (samt vedlegg ||), til å inngå under 

konsekvensutredningsplikten, og det kreves dermed planprogram. En utdypning av 

begrunnelsen for vurderingen følger senere i planprogrammet. 
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1. Bakgrunn for planarbeidet  

Fauske kommune opplever en økende utfordring angående arealknapphet når det gjelder 

deponiarealer. For å imøtekomme framtidig vekst og utbygging i Saltenregionen ønsker 

Fauske kommune å tilrettelegge for et massedeponi på eiendommen 1841/88/11. Området 

ligger ca 15. kilometer fra Fauske sentrum, og 20. kilometer fra tettstedet Sulitjelma. 

 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig massedeponi og landbruks-, natur-, 

friluftslivs- og reindriftsområde (LNFR). Det skal utarbeides detaljreguleringsplan med 

konsekvensutredning for det planlagte massedeponiet. 

2. Planprosess og medvirkning  

2.1 Plan- og utredningsprosessen  
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram for all utvikling 

som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredning 

setter klare føringer for når det skal konsekvensutredes, og på hvilken måte dette skal gjøres. 

Forskriftens § 8 a, krever at alle reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes 

dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Planarbeidet og dets formål 

defineres til å falle under Vedlegg II, bokstav k; Deponier for masse på land og i sjø større enn 

50 dekar eller 50 000 m³ masse.  

Et planprogram kalles ofte «en plan for planen», og skal sammenfatte planarbeidet som skal 

utføres. Planprogrammet utarbeides i tråd med både Plan- og bygningsloven og Forskrift for 

konsekvensutredninger, og skal redegjøre for aktuelle problemstillinger. Formålet med 

planprogrammet er å sikre en oversiktlig, forutsigbar og effektiv planprosess som legger til 

rette for god medvirkning fra myndigheter, grunneiere og andre berørte. Planprogrammet skal 

legges ut på høring samtidig som det varsles planoppstart, og planen skal utarbeides i tråd 

med det fastsatte planprogrammet. 

Planprogrammet skal i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 redegjøre for:  

- formålet med planarbeidet 

- planprosessen med frister og deltakere 

- opplegget for medvirkning 

- hvilke alternativer som vil bli vurdert 

- behovet for utredninger 

 

Planprosessen følger Plan- og bygningslovens prosesskrav. Figuren nedenfor gir en oversikt 

over hvordan den formelle planprosessen skal foregå. Erfaring viser at det kan bli endringer i 

prosessen underveis, for eksempel dersom det kommer merknader til planen som fører til at 

den må ut på ekstra høringsrunder. 



Fauske kommune // forslag til planprogram - Detaljregulering for Massedeponi ved Ågifjellet  -   // Side 6 

 
Figur 1: Framstilling av planprosess etter plan- og bygningsloven 

2.2 Opplegg for informasjon og medvirkning 
Plan- og bygningsloven gir klare føringer for medvirkning i planprosessen. Grunneiere, naboer, 

offentlige myndigheter og andre berørte skal varsles direkte om forslag til tiltak. I tillegg 

annonseres planarbeidet i minst én lokalavis, samt på kommunens hjemmeside, jf. Plan- og 

bygningsloven § 12-8.  

 

Samtidig som det varsles oppstart av planarbeid, legges planprogrammet ut til høring og 

offentlig ettersyn. Fristen for å komme med merknader til planoppstarten er satt til seks uker. 

Etter dette fastsettes planprogrammet av plan- og utviklingsutvalget jf. Kommunens 

delegeringsreglement. På bakgrunn av innkomne innspill og annen informasjonsinnhenting 

utarbeides planforslaget med konsekvensutredning. Reguleringsplanforslaget legges da ut til 

høring og offentlig ettersyn i seks nye uker.  

 

I tillegg til Plan- og bygningslovens prosesskrav, har kommunen i en tidligere fase gjennomført 

dialogmøter med noen av grunneierne i området. Det vil vurderes fortløpende om det er 

nødvendig å møte grunneiere og naboer for å drøfte viktige problemstillinger knyttet til 

planarbeidet. Behovet for informasjon og offentlige møter vil vurderes fortløpende og 

gjennomgående i planarbeidet, og det vil gjennomføres dialog med de berørte i og rundt 

planområdet.  

2.3 Framdriftsplan 
Nedenfor ligger forslag til framdriftsplan for planarbeidet. Framdriftsplanen vil mulig justeres 

underveis i planarbeidet, men dette er den foreløpige tidsplanen en ser for seg. 
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Framdriftsplan – 

detaljregulering ved Ågifjellet  2020          

 

2021 

 
11 12 01 02 03 04 05 06 

Varsel om oppstart og høring av 

planprogram         

Utarbeide forslag til reguleringsplan 
        

Vedtak/fastsetting av planprogram 

(plan- og utviklingsutvalg) 
        

Vedtak om å sende planforslag til 

høring (plan- og utviklingsutvalg)         

Høringsfase planforslag         

Bearbeiding av planforslag + 

ferdigstilling 
        

Vedtak av plan (plan- og 

utviklingsutvalget og 

kommunestyret). 
        

 

3. Beskrivelse av dagens situasjon  

Planområdet er lokalisert ved Ågifjellet og Sjønståmoen, og er i tillegg i nær beliggenhet til 

Trolldalen. Nord for planområdet ligger bygda Sjønstå. Arealet ligger 81 m.o.h, og omkring 

arealet er det spredt næringsbebyggelse; og blant annet er Sjønstå kraftverk lokalisert i 

området. Planområdet er i kommuneplanens areadel avsatt til framtidig massedeponi. 

SKS Produksjon AS er grunneier av området. Det er Fauske kommune som er tiltakshaver for 

massedeponiet, og det er inngått avtale med grunneier om disponering av arealet. Nedenfor er 

bilder av planområdet, fotografert juli 2020. 
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4. Om planforslaget som skal utarbeides  

4.1 Mål for planarbeidet 
Det overordnede målet for planarbeidet er å tilrettelegge for deponering av rene jord- og 

steinmasser. Deponiet skal betjene Saltenregionen og innbyggere i Fauske kommune. 

Området er i gjeldene kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig massedeponi, og er per 

dags dato uregulert. Reguleringsplanen omfatter et areal på omtrentlig 63,6 daa, og deponiet 

vil ha et størrelse omkring 26 da inklusiv plass til internveier. Det forventes at det kan 

deponeres omtrent 150 000 m3 over en tidsperiode på maks 20 år.  

Det vil settes et maksimum for deponiet i løpet av planprosessen. Når maks-tallet for 

deponerte masser er oppnådd, eller etter 20 år - skal deponiet avsluttes. Det skal utarbeides 

en avslutningsplan som ivaretar ferdigstillingen av deponiet, før deponiet tas i bruk. De tilførte 

massene vil utjevne terrenget i området, noe som på sikt vil forskjønne og tilbakeføre området. 

Konkrete planbestemmelser som ivaretar området og landskapet rundt skal fastsettes som 

rekkefølgebestemmelsene til planen.  

 

For dette planområdet er det ikke aktuelt med en utbyggingsavtale.  
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4.2 Planavgrensning 
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Det er i dag kun én annen reguleringsplan i området; Tveråmoen hytteområde. 

 

Bilde: massedeponiområde vist med rød linje. Farget areal i øst viser deler av reguleringsplan 

Tveråmoen hytteområde 

4.3 Alternativer 
Fauske kommune v/avdeling VVA og plan og utvikling har for noen år siden gjort en 

mulighetsstudie på deponiområder for rene masser. Her har kommunen vurdert 4 områder: 

- Deponiområde i Nordvika: området er regulert til formålet, men reservert av statens 

vegvesen for veiarbeid lang Rv80 

- Deponi på Løgavlen: ikke egnet basert på grunnforhold og tilgang inn til området 

- Deponi på Lund: vurdert som utfordrende areal, kostbart og tidskrevende å regulere, 

samt at området har høy verdi som friluftsområdet for Fauske sine innbyggere 

- Deponi på Jodalen: det viser seg å være vanskelig å gjennomføre tiltak i dette området 

da nedre del ligger innenfor en kvikkleiresone, samt at det er reindriftsinteresser som 

veier tungt for dette området 

- Deponi på Sjønstå og Ågifjellet: Planarbeid for Ågifjellet er nå igangsatt. Sjønstå-

arealet ligger for nært til områder som har svært viktige interesser, herunder frilufts- og 

kulturminneverdi. 

 

Andre områder har også vært vurdert, herunder tidligere masseuttak, men de områder er 

enten for lite, fremdeles i bruk, eller tatt i bruk til næringsformål. Fauske kommune har områder 

i Sulitjelma som kan være aktuelt, men disse er langt unna Fauske hvor det meste av masse 

kommer fra (utbyggingsprosjekter) og bør heller vurderes når deponiet i Ågifjellet skal 

avsluttes, eller når det oppstår behov for utbyggingsprosjekter i Sulitjelma. 
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4.4 Planmateriale  
Planforslaget som skal utarbeides vil bestå av følgende dokumenter 

- Plankart  

- Planbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

- Konsekvensutredning med tilhørende rapporter 

- ROS-analyse  

5. Overordnede rammer og føringer  

Noen av de mest sentrale lover og forskrifter, rammer og planer som legger føringer for 

planarbeidet er følgende; 

5.1 Nasjonale og regionale føringer  
- Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensingsforskriften) 

- Forskrift om konsekvensutredninger  

- Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) 

- Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 

- Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 

- Nasjonale miljømål  

- Nasjonale mål for vann og helse  

- Regional plan for Klimautfordringene i Nordland, 2011-2020 

- Regional plan for Nordland (Fylkesplan 2013-2025) kap. 8 Arealpolitikk i Nordland  

- Regional plan for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 

- Statlig planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning 

5.2 Kommunale føringer 
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 

Kommunedelplan for energi og klima 2018-2030 

Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 (under revidering) 

6. Antatte problemstillinger og utredningsbehov 

6.1 Generelt om konsekvensutredning  
Det skal utarbeides konsekvensutredning for deponiet. Tiltaket vurderes til å kunne ha 

vesentlige virkninger for samfunn og miljø. Forskrift om konsekvensutredning forteller at når 

det deponeres masser over 50 000 m3, så omfattes tiltaket av vedlegg II til forskriften. Dermed 

havner planen inn under bestemmelser og krav til planer og tiltak som skal 

konsekvensutredes, og der det kreves planprogram.  
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Forskrift om konsekvensutredning stiller krav til at alle planer som kan få vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn, skal utredes for å synliggjøre konsekvensene av foreslåtte tiltak. 

Konsekvensutredningen har som hensikt å belyse hvilke virkninger planen kan forventes å ha 

for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen utarbeides på bakgrunn av fastsatt 

planprogram. Utredningen skal også ta for seg avbøtende tiltak for eventuelle negative 

konsekvenser som framkommer. Basert på de temavise vurderingene vil det bli gjort en 

sammenstilling og helhetsvurdering av planen og dens virkninger opp mot 0-alternativet 

(dagens situasjon), samt en anbefaling basert på dette.  

6.2 Tema for konsekvensutredning 
Planprogrammet tar for seg de ulike temaene som man på dette stadiet i planprosessen er 

kjent med, og som man mener må utredes nærmere i konsekvensutredningen. Tema som skal 

utredes er hentet fra Forskrift om konsekvensutredning, og etter innspill til forslag til 

planprogram fra Nordland fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning og 

Fylkesmannen i Nordland.  

 

Tema  Vurdering 

Arkitektonisk og estetisk utforming, utrykk og kvalitet Ikke aktuell  

Barn og unges oppvekstsvilkår Ikke aktuell  

Befolkningens helse og helsens fordeling i 

befolkningen 

Ikke aktuell  

Beredskaps- og ulykkesrisiko Tas inn i ROS-analyse 

Forurensning (utslipp til luft, klimagassutslipp, 

forurensning av vann og grunn, støy og støv) 

Konsekvensutredes 

Friluftsliv Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser Konsekvensutredes 

Kjøreatkomst og avkjørsel Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Kriminalitetsforebygging Ikke aktuell 

Kulturminner og kulturmiljø Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Landskap Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Nasjonalt og internasjonal fastsatte miljømål Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven Konsekvensutredes 

Samisk natur- og kulturgrunnlag  Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Sand- og grusforekomst (volum, mineraltype og 

kvalitet) 

Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Tilgjengeligheten for alle til uteområder og gang- og 

sykkelveinett 

Ikke aktuell 

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Ikke aktuell  

Vannmiljø jf. Vannforskriften § 12 Konsekvensutredes 

Virkninger som følge av klimaendringer, herunder 

risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og fare for 

skred 

Konsekvensutredes 

Økosystemtjenester Redegjøres for i planbeskrivelsen 
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6.3 Utredninger i forbindelse med tillatelse til deponering 

av ikke-forurensede masser 
Fra og med juli 2020 må alle avfallsanlegg hvor det deponeres jord og steinmasser som ikke 

er forurenset, ha en tillatelse iht. avfallsforskriften kapittel 9. En tillatelse til deponi etter 

avfallsforskriftens kapittel 9 er omfattende, og krever ofte dyptgående utredninger blant annet 

knyttet til vannbalanse og håndtering av sigevann. Faktaark M-1243/2018 «Mellomlagring og 

sluttdeponering av jord og steinmasser som ikke er forurenset» utdyper kravene. På bakgrunn 

av endringer i avfallsforskriften § 9, er tiltaket søknadspliktig til Fylkesmannen, og det må 

søkes om tillatelse til deponering av ikke-forurensede masser før deponiet kan tas i bruk. I 

søknaden må det blant annet redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og 

håndtering av overvann. Hensynene vil bli vurdert i planarbeidet. 

6.4 Metodikk for konsekvensutredning  
Konsekvensutredningene skal utarbeides i tråd med det fastsatte planprogrammet jf. 

Forskriftens § 16. Utredningene skal normalt inngå i planbeskrivelsen, og det skal utarbeides 

et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen.  

Temaene foreslås utredet på følgende måte: En beskrivelse av dagens situasjon, kartlegging 

og beskrivelse av virkningen tiltaket vil kunne få for hvert tema. Virkningene vektes etter 

områdets verdi og konsekvensgrad for hvert tema. Verdi- og konsekvensvurderingene 

sammenstilles i en tabell hvor det samlede vurderingen fremkommer. Det legges opp til en 

metode basert på Statens vegvesens standardmetodikk for en systematisk, samlet vurdering 

av temaet. Framgangsmåten er beskrevet i Håndbok V712 Konsekvensanalyse (Statens 

vegvesen, 2018).  

Konsekvensutredningens hovedhensikt er å avdekke tiltakets konsekvenser for miljø, samfunn 

og naturressurser. Sammenligningsgrunnlaget for konsekvensvurderingen er en forventet 

utvikling i henhold til 0-alternativet, det vil si dagens situasjon. Det foreligger verken private 

eller kommunale planer for området som gir grunn for å tro at området vil forandres 

nevneverdig fra i dag.  

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser: 

Verdi; påvirkning/omfang; og konsekvens.  

- Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdi uttrykt 

som tilstand, egenskaper eller utviklingstrekk for det aktuelle temaet i det området som 

prosjektet planlegges.  

- Tiltakets påvirkning – hvordan det samme området påvirkes som følge av et definert 

tiltak.  

- Virkningens konsekvens – fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om 

det berørte temaets verdi og omfanget av tiltakets påvirkning.  

For de fleste tema kvantifiseres verdien på en tredelt skala: Liten (eller lokal) verdi; middels 

(eller regional) verdi; stor (eller nasjonal verdi). Grunnlaget for å fastsette verdi er delvis 

skjønnsmessig, men der slik verdifastsettelse foreligger i skriftlige dokumenter, benyttes gjerne 

disse.  
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Skalaen for den samlede vurderingen er gitt i en såkalt konsekvensvifte definert i Håndbok 

V712. I viften kommer det fram en konsekvensskala fra stor positiv til kritisk negativ 

konsekvens.  

Det er viktig å være klar over at den samlede konsekvensvurderingen, oppsummert i 

konsekvensviften, er gjort med utgangspunkt i området i sin helhet. Dersom konsekvensen 

vurderes til «lite til middels påvirkning» kan vurderingen allikevel skjule store konsekvenser for, 

for eksempel, nærmeste naboer. Det forutsettes at den enkelte detaljsak ved slike 

konsekvenser håndteres, i direkte prosesser mellom tiltakshaver og den enkelte interessent.  

 

6.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med tiltaket må utredes. ROS-analysen baseres på 

godkjente beregningsverktøy i henhold til rundskriv fra DSB. Det skal utarbeides en 

risikomatrise. ROS-analysen vil inngå som en del av planbeskrivelsen.  
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Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtas og fastsettes planprogram for 
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Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtas og fastsettes planprogram for 
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Sammendrag: 



Plan- og utviklingsutvalget vedtok planoppstart for detaljregulering ved Ågifjellet den 28. april 2020, 
samt utlegging av forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn. 
 
Forslag til planprogram var ute til høring og offentlig ettersyn til og med 18. juni 2020. Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for massedeponi for rene (ikke-forurensede) masser. Tiltaket er i 
samsvar med kommuneplanens arealdel, og Fauske kommune er selv tiltakshaver. Tiltaket krever 
konsekvensutredning grunnet deponiets planlagte omfang og størrelse, noe som utløser krav om 
planprogram.  
 
Saksopplysninger: 
Planprogrammet har vært til høring og offentlig i ettersyn i perioden 5. mai 2020 – 18. juni 2020. 
Planprogrammet er revidert på bakgrunn av innkomne merknader og ytterligere 
informasjonsinnhenting, og legges dermed fram for fastsetting av plan- og utviklingsutvalget. 
 
Gjennom høringen ble det mottatt 6 innspill til planprogrammet. Saksframlegget trekker kun fram 
vesentlige poeng eller påpekninger. For å lese merknadene i sin helhet, se sakens vedlegg.  
 

1. Liv Sølvi Bjørkrem  

«Når det gjelder grense mellom 1881/88/11 som detalj reguleringen gjelder og min eiendom 1881/91/1 
som ligger mot øst ønsker vi en ny gjennomgang av grensene mellom eiendommene. Vi kan ikke godta 
regulering som vil omfatter deler av eiendom 1881/91/1. Vår eiendom skal holdes utenom regulering i 
denne forbindelse.» 
 
Saksbehandler vurdering og besvarelse: «Hei. Reguleringsplanen vil ikke omfatte eiendom 1841/91/1. 
Eiendommen 91/1 grenser mot 88/11, men vil ikke bli berørt av selve planen i og med at 
planavgrensningen kun omfatter selve deponiet og veien. Se bilde nederst i e-posten, der 
planavgrensningen er den blåe stiplede linjen. Hvis du som grunneier vil ha en gjennomgang av grenser, 
så må du ta kontakt med oppmålingsingeniørene i kommunen for å få kartlagt grensepunktene». 
 

2. Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)  

NVE sender sitt generelle innspill i plansaker. Det påpekes viktigheten av forebygge skader fra flom- 
erosjon og skred. Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. 
Dersom vassdrag ikke har kapasitet å ta i mot økt avrenning, må det tilrettelegges for tilstrekkelig 
fordrøyningstiltak. Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan 
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i 
planen, så ber vi om at dette kommer klart frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. 
Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap 
involveres tidlig. 
 
Saksbehandlers vurdering: NVEs generelle innspill tas til orientering.  
 

3. Sametinget 

Etter Sametingets vurdering kan de ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt 
med automatisk freda samiske kulturminner. Ingen spesielle merknader. Skulle det likevel oppdages 
gjenstander eller andre spor som tyder på eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 



sendes Sametinget og Nordland fylkeskommune.  
 
Saksbehandlers vurdering: Sametingets generelle innspill tas til orientering  
 

4. Nordland fylkeskommune 

Merknad Saksbehandlers 
vurdering 

Gjeldende fylkesplan bes hensyntas i 
planarbeidet.  

Tas til følge 

Det er positivt at kommunen har tenkt til å 
konsekvensutredes tiltakets påvirkning på vannmiljø som 
kan bli berørt. I planområdet går det en bekk som renner ut 
i Sjønståelva. Deler av Sjønståelva har en anadrom 
strekning. For å ivareta laksen og den gode økologiske 
tilstanden er det høyst relevant å utrede hvordan et 
eventuelt masseuttak vil kunne påvirke vannmiljøet i 
Sjønståelva. Gjennom regional plan for vannforvaltning i 
henhold til EUs vannforskrift, er det vedtatt miljømål for 
vannforekomstene i planområdet. Det generelle miljømålet 
er at alle vannforekomster skal ha god økologisk tilstand 
innen 2021. Vi ber kommunen hente inn og ta hensyn til 
informasjon om risiko og påvirkningsanalyse for 
vannforekomster som kan bli berørt av planleggingen.  

Tas til følge 

I nærheten av planområdet er det et svært viktig 
friluftsområde. I tillegg er det hus og hytter i nærheten av 
planområdet. Det er viktig at friluftsområdet og miljøene 
rundt ikke forringes i større grad av støv, støy og 
landskapsinngrep. 

Tas til følge. 
Konsekvensutredning av støy og 
støv legges til i 
utredningstemaer.  
 

Vi gjør oppmerksom på at Sulitjelmavegen (fv. 830) er et 
forskriftsfredet kulturminne, med kulturminne-id 128887 i 
den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. 
Eventuelle inngrep i kulturminnet kan bare skje etter at det 
er gitt dispensasjon fra kulturminneloven. Det er Nordland 
fylkeskommune som er dispensasjonsmyndighet.  

Tas til orientering. 

Planene ser ellers ikke ut til å berøre verneverdige 
kulturminner som fylkeskommunen er delegert 
forvaltningsansvar for. Vi har foreløpig ikke andre 
kulturminnefaglige merknader til planarbeidet og vil gi 
endelig uttalelse når planforslag foreligger. Innspillet 
gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen 
vurdering fra Sametinget. 

Tas til orientering. 

I tillegg til nevnte nasjonale og regionale føringer vil det 
være hensiktsmessig å se på Nasjonale forventinger til 
regional og kommunal planlegging, Regional plan for 
vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 og Regional 
plan - Klimautfordringene i Nordland, 2011-2020. 

Tas til følge. Følgende planer er 
lagt til i planprogrammet under 
«overordnede rammer og 
føringer». 

Vi ber kommunen om å tydeliggjøre hvilken metodikk som 
vil bli anvendt for konsekvens-utredningene 

Tas til følge. En beskrivelse av 
metodikk er lagt til i revidert 
planprogram.  

Planområdet ligger i et terreng som kan bli utsatt for skred. Tas til følge. Fare for skred legges 



Fare for skred bør derfor utredes nærmere. 
Konsekvensutredning av mulig forurensning bør også 
inneholde støv siden planområdet ligger i nærheten av vei.  

til som tema i KU.  

I nærheten av planområdet er det registrert reinbeite og 
flyttelei. Det blir viktig å ha en god dialog og medvirkning 
med reindriften som berørt part, for å ivareta deres 
interesser  

Tas til orientering. 
Reinbeitedistriktet har blitt 
varslet tidligere. De vil kontaktes 
ytterligere for dialog om tiltaket. 

Vi forventer at tema kjøreatkomst og avkjørsel med fv. 830 
blir omtalt i planbeskrivelsen, og at det vurderes eventuelle 
behov for tiltak på vegene der transport skal foregå. 
Avkjørselens utforming og siktforhold må vurderes med 
tanke på kjøring med store kjøretøy som skal brukes i 
planlagt massetransport. Atkomst til massedeponiet skal 
skje via eksisterende avkjørsel med fv. 830 og avkjørselen 
inngår i varslet planområde. Avkjørselen må reguleres slik 
at den er i henhold til vegnormalen, vi viser til Statens 
vegvesens håndbok N100. Avkjørselen må reguleres som 
offentlig kjøreveg og areal til skråningsutslag og grøfter, 
utenom kjørearealet reguleres til offentlig annen veggrunn, 
tekniske anlegg. Geometriske krav, både horisontalt og 
vertikalt og drenering må oppfylles. Fartsgrensen forbi 
planområdet er 80 km/t, trafikkmengde ca. ÅDT 1300 
kjøretøy (år 2019) med 9 % tunge kjt., i henhold til 
vegkart.no. Hensynssone frisikt i krysset må reguleres med 
6m x 126m (=stoppsikt 105m x 1,2). Det må tas inn en 
reguleringsbestemmelse knyttet til hensynssone frisikt: Det 
tillates ikke sikthindrende elementer høyere enn 0.5 meter 
over vegbanen. Siden fv. 830 er et forskriftsfredet 
kulturminne, må det søkes til Nordland fylkeskommune om 
dispensasjon fra kulturminneloven for planlagte tiltak på 
vegen. Vi ber også om at vegeier blir informert før 
eventuelle godkjente tiltak på/inntil fylkesvegen blir 
iverksatt». 

Tas til orientering. 

 
5. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:  
· I følge Norges geologiske undersøkelse ligger området innenfor en registrert forekomst av 

sand og grus av lokal betydning (Forekomst Sjønstå: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=83800) Forekomsten er 
en breelvavsetning, og har sammenhengende utbredelse fra Sjønståelvas utløp og videre 
sørover på østsiden av elva over Trolldalen og til Kallmo. Det er tidligere tatt ut masser i 
planområdet. 

· DMF minner om at mineralressurser er et eget utredningstema jf. Forskrift om  
· konsekvensutredninger (2017), § 21 Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og vurdering 

av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. DMF forventer at planbeskrivelsen gjør rede for 
den registrerte sand- og grusforekomsten (volum, mineraltype og kvalitet), og at 
konsekvensutredningen behandler hvilke konsekvenser deponering vil ha for utnyttelse av 
forekomsten på kort og lengre sikt.  

 
Saksbehandlers vurdering: Tas til følge. Planbeskrivelsen vil redegjøre for forekomsten, og konsekvensen 
deponiet vi ha for utnyttelsen på både kort og lang sikt.  

http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=83800


 
6. Fylkesmannen i Nordland  

 
«(…) Fylkesmannen viser til innspill varsel om oppstart av områderegulering for massedeponi ved Sjønstå 
og i Trolldalen datert 03.09.2019. Her påpekte vi at overskuddsmasser som ikke kan gjenvinnes eller 
nyttiggjøres slik at de erstatter masser som ellers ville blitt brukt, er å anse som avfall jf 
forurensningsloven § 27. Massene må bringes til lovlig avfallsanlegg, jf. forurensningsloven § 32. 
Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet ved enkeltvedtak på nærmere fastsatte 
vilkår.  
Fylkesmannen kan likevel gi tillatelse etter forurensningsloven §§ 11 og 16 til å etablere deponi for ikke-
forurensede masser. Deponering av ikke-forurenset jord er ikke omfattet av virkeområdet til 
avfallsforskriften Kapittel 9. Deponering av avfall, jf forskriften § 2, 3. ledd b). Dette innebærer at det kan 
stilles andre krav til deponiet enn de som fremkommer av vedlegg 1 til avfallsforskriften kapittel 9, bl.a. 
gjelder dette krav til dobbel bunntetting.  
Miljødirektoratet har senere kommet frem til at dagens unntak i avfallsforskriften kap.9, § 9-2 for 
deponering av ikke forurenset jord, sannsynligvis må fjernes for å være i samsvar med deponidirektivet 
fra EU. Dette vil innebære endringer i avfallsforskriften kapittel 9. Endringen vil medføre at fom. juli 
2020, må avfallsanlegg hvor det deponeres jord og steinmasser som ikke er forurenset, ha en tillatelse 
iht. avfallsforskriften kap.9. En tillatelse til deponi etter avfallsforskriften kapittel 9 er omfattende og 
krever i forbindelse med søknadsprosessen ofte dyptgående utredninger bl.a. knyttet til vannbalanse og 
håndtering av sigevann 
Kapittel 9 gjelder også deponi for inerte masser og har lempeligere vilkår enn ordinære avfallsdeponier. 
Det likevel slik at de riste og kolonnetester som legges til grunn for at masser kan karakteriseres som 
inerte ofte viser at antatt rene masser likevel ikke kan karakteriseres som inerte.  
 
Så langt viser vi til Faktaark M-1243/2018 Mellomlagring og sluttdisponering av jord og steinmasser som 
ikke er forurenset som redegjør for kravene forurensningsloven stiller til mellomlagring og 
sluttdisponering av overskuddsmasser i form av jord og steinmasser som ikke er forurenset.  
Kommunen må søke Fylkesmannen om tillatelse til deponi for ikke forurensede masser. I søknaden må 
det bla. redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og håndtering av overvann. 
Fylkesmannen anser det som hensiktsmessig at kommunen også tar inn bestemmelser til 
reguleringsplanen som setter krav til mottakskontroll og håndtering av avrenning/sigevann. Vi ber om at 
det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at deponiet ikke kan tas i bruk før det foreligger tillatelse etter 
forurensningsloven fra Fylkesmannen (..)» 
 
Saksbehandlers vurdering: Fylkesmannens innspill tas til følge. Fauske kommune vil søke om tillatelse til 
deponering av ikke-forurensede masser før deponiet kan tas i bruk. Det vil også utarbeides 
bestemmelser som tilsier at deponiet ikke kan tas i bruk før det foreligger tillatelse etter 
forurensningsloven fra Fylkesmannen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Planprogrammet avklarer rammer og premisser for den videre prosessen, belyser hva som vil være 
kunnskapsgrunnlaget og hvilke utredninger som skal gjøres. Planprogrammet belyser opplegg for 
medvirkning og hvilken fremdrift arbeidet skal ha. Således fremstår planprogrammet som et godt 
styringsverktøy for det videre planarbeidet og vurderes å være i tråd med plan- og bygningslovens § 4-1. 
Merknadene som kom under høringen, er ivaretatt i revidert planprogram.  
 
I forskrift for konsekvensutredning § 17 sies det «Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent 
metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse». Fauske kommune må benytte seg av 
innleid konsulent for å gjennomføre utredningene. Oppdraget blir lagt ut på anbud i løpet av høsten 
2020. Konsekvensutredningene skal utarbeides i tråd med det fastsatte planprogrammet jf. forskriftens 



§ 16.  
 
På bakgrunn av endringer i avfallsforskriften § 9, er tiltaket søknadspliktig til Fylkesmannen, og det må 
søkes om tillatelse til deponering av ikke-forurensede masser før deponiet kan tas i bruk. I søknaden må 
det blant annet redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og håndtering av overvann. 
Disse utredningene skal gjennomføres i planarbeidet. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Uttalelse vedrørende høring av planprogram - 
detaljregulering deponi Ågifjellet, Fauske kommune.  
 
Vi viser til deres brev av 27.10.2020. 

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 planforslaget. 

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. 
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Innspill til nytt varsel om oppstart, samt høring av planprogram - 

detaljregulering deponi Ågifjellet   
 

 

Vi har mottatt varsel om oppstart av og høring av planprogram for detaljregulering Ågifjellet, 

Fauske kommune. Planområdet omfatter eiendom gnr./bnr., 88/1, 88/11 og deler av fylkesveg.  

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et deponi på Ågifjellet. Planarbeidet er delvis i 

tråd med kommuneplanens arealdel. Det ønskes å legges til rette for et større deponi gjennom 

reguleringsplan, enn arealet avsatt til massedeponi i kommuneplanens arealdel. For å sikre god 

overvannshåndtering har kommunen valgt å utvide planområdet fra forrige oppstartsvarsel. Fordi 

det legges til rette for et deponi med en størrelse på over 50.000 m3, omfattes tiltaket av vedlegg 1 

i forskrift om konsekvensutredninger. Kommunen har vurdert at planarbeidet omfattes av forskrift 

om konsekvensutredninger.  

 

Vi gav innspill til første oppstart av dette planarbeidet i brev av 28.05.2020. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, 

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill 

ved oppstart og uttalelse til planprogram. 

 

Merknader  

Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 

arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet. Se særlig kap. 8.3. 

Naturressurser, kulturminner og landskap.  

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Fylkeskommunen har ikke kulturminnefaglige merknader til planarbeidet utover det som 

framkommer av vårt innspill av 28.05.2020. 

 

Friluftsliv og landskap, og vannmiljø 

Vi har ingen merknader til disse temaene utover det som står skrevet i brev av 28.05.2020. 

 

 

https://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=15319&FilId=20596
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Veg 

Fylkeskommunen har ikke vegfaglige merknader til planarbeidet utover det som framkommer av 

vårt innspill av 28.05.2020. 

 

Klima og klimatilpasning 

Slik det vises til i planprogrammet, er det sentralt å utrede hvordan klimaendringer kan få en 

innvirkning på omfanget av deponiet og dets mulige konsekvenser for økosystemtjenester, 

naturmangfold, vannmiljø, etc. På Miljødirektoratet nettsider kan dere finne veileder for hvordan 

klimatilpasning kan inkluderes i planarbeid. 14. desember kommer Miljødirektoratet med en digital 

veileder for konsekvensutredninger som tar for seg temaer som naturmangfold, 

økosystemtjenester og noe vannmiljø. NVE har mer veiledning angående utredning for 

vannmiljøpåvirkning.  

 

Nasjonale og regionale føringer 

I tråd med Nasjonale forventinger skal også FNs bærekraftsmål, legges til grunn for planarbeidet. 

Vi gjør oppmerksom på at revidert regional plan for klima og miljø, nå er på høring ut desember.  

 

Veiledning 

Konsekvensutredning og utredningstemaer 

Det er positivt at ulike alternative lokaliseringer for massedeponi er vurdert.  

 

Temaer som skal utredes ifølge planprogrammet er forurensning, jordressurser og viktige 

mineralressurser, naturmangfold, vannmiljø og virkninger av klimaendringer.  

 

Planprosess 

Det er positivt at kommunen vurderer å gjennomføre møter utover minstekravet for 

medvirkningsprosesser i plan- og bygningsloven. Dialog med berørte parter er viktig for å få frem 

ulike interesser ved og i planområdet. For å sikre at reindriften ikke blir negativt berørt, er det 

hensiktsmessig å ta kontakt med reinbeitedistriktet i området.  

 

Digital plandialog 

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av 

planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 

planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 

bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi 

ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder 

til plannordland@kartverket.no.    

 

Generelle bemerkninger 

- Fylkeskommunen 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.   

- Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 

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

mailto:plannordland@kartverket.no
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- Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 

skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

- Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som 

sikrer god vannkvalitet.  

 

 

Kontakter  
 

Tema  Navn  Tlf.  
 Kulturminner og kulturmiljø  Martinus Hauglid  75650526 
 Veg  Toril Barthel  75655225 / 90189425 

 Øvrig  Silje C. Wästlund  75650029 / 47834942 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ivar Magne Heggli  

prosjektleder  

 Toril Barthel 

 senioringeniør veg 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

 

Kopi til:     

Sametinget  Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 

 

 

  

 



Fra: Balvatn reinbeitedistrikt <balvatn@gmail.com> 
Sendt: mandag 14. desember 2020 21.41 
Til: Postmottak 
Emne: Uttalelse detaljregulering deponi Ågifjellet 
 
Hei 
 
Massedeponi ved Ågifjellet vil ikke få betydelige konsekvenser for reindriften eller hindre reinens 
bruk av trekkleien over Middagshøgda. 
 
 
Mvh  
Kristine Blind Helland 
Balvatn reinbeitedistrikt 
 
 



 
 

 
 
   

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 FAUSKE 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  15.12.2020 
Vår ref:  20/02060-5 
Deres ref:     

 

Uttalelse til nytt oppstartsvarsel og høring av planprogram - 
detaljregulering for deponi Ågifjellet i Fauske kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert Velg dato. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Saken 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for massedeponi for rene (ikke-
forurensede) masser. Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig 
massedeponi. Tiltaket krever konsekvensutredning. 
 
Uttalelse 
DMF ga uttalelse til varsel om oppstart av planen 17. juni 2020, og det har ikke 
kommet til nye registreringer av mineralske ressurser eller bergrettigheter innenfor 
opprinnelig planavgrensning siden vår uttalelse. Utvidelsen av plangrensen omfatter 
samme mineralforekomst som nevnt i vår uttalelse til oppstart i juni.   
 
Vi registrerer at mineralressurser er tatt inn som utredningstema i planprogrammet. 
 
DMF har ikke ytterligere merknader til nytt oppstartsvarsel og høring av planprogram - 
detaljregulering for deponi Ågifjellet i Fauske kommune. 
 
 
 
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. 

POST- OG BESØKSADRESSE  

Ladebekken 50 
7066 Trondheim  
 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 

http://www.dirmin.no/
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Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 

 
 
 

Mottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 
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007/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 

 
 
Retningslinjer for søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder 2021 - 2024 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

«Retningslinjer for søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder 2021 – 2024» godkjennes. 
 

 
Vedlegg: 
13.01.2021 Retningslinjer for søknad TTTB 2021-2024 1463619 
 
Sammendrag: 
Med bakgrunn i Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder av 04.02.2013 og Rundskriv «2019 – 45»  
har Fauske kommune, Enhet for plan og utvikling,  utarbeidet «Retningslinjer for tilskudd til tiltak i 
beiteområder». Disse ble for 2020 godkjent av Fylkesmannen i Nordland, og det er et ønske om å 
videreføre disse retningslinjene i perioden 2021 – 2024. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunene overtok 01.01.2020 forvaltningen av tilskudd til tiltak i beiteområder. Dette medfører at 
kommunene skal utarbeide retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd og for prioritering av 
hvilke tiltak som det kan søkes om. 
Fauske kommune har store ressurser i utmark som kan utnyttes av beitende husdyr. Hovedsaklig er det 
sau som nytter disse beitene, men også en del storfê beiter i utmarka. 
Det er fremdeles en nedgang i antall gårdsbruk i drift i kommunen, men antallet av de dyreslag nevnt 
ovenfor er forholdsvis stabilt siden de brukene som blir igjen gjerne blir større. 
 
Tilskuddsordningen er først og fremst tiltenkt beitelag som driver organisert beitebruk, og som ønsker å 
utnytte beitene bedre, legge til rette for effektiv drift og samhandle med andre brukere av utmarka. Det 
åpnes likevel i retningslinjene for at tilskudd også kan gis til enkeltbruk der hvor det på grunn av 
naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. 
 
Det er for tiden to aktive beitelag i kommunen. 
 
Tilskuddsordningen er finansiert med statlige midler som tildeles kommunene av Statsforvalteren i 
Nordland etter innmelding av behov fra kommunene i fylket. For året 2021 har Fauske kommune meldt 
inn et behov på Kr. 75 000,-. Tilskuddssatsen er for de flest tiltak opptil 50%. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Hensikten med tilskudd til organisert beitebruk er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beiter i 
utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme nyttige fellestiltak i beiteområdene. Tiltak i 
utmark kan også bidra positivt for den allmenne ferdselsrett i utmark. 
Det er derfor viktig at Fauske kommune legger til rette for at næringsutøverne i landbruket også får 
tilgang til økonomiske midler ved ordninger som er fastsatt av myndighetene. Kommunens bidrag er å 



ha retningslinjer for tildeling, og prioritering av tiltak ut i fra næringas behov og naturgitte 
forutsetninger. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER 

2021 - 2024 

Fastsatt av Fauske kommune, Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021. 

Kapittel 1. Innledende del 

1. Formål 

2. Gjeldende regelverk 

3. Virkeområde 

Kapittel 2. Tilskudd til tiltak i beiteområder 

4. Forutsetninger og vilkår for tilskudd 

5. Tilskudd 

6. Søknad og saksbehandling – tilskudd til tiltak i beiteområder 

7. Prioriteringsrekkefølge 

Kapittel 3. Avsluttende del 

8. Kontroll, frist for gjennomføring og tilbakebetaling 

9. Administrasjon, dispensasjon og klage 

Kapittel 1. 

Innledning 

Fauske kommune har store beiteressurser i utmarka. Beitebruken er i stor grad knyttet til 

sau, men i enkelte områder beiter også storfe.  

Som et bidrag for klima og miljø er en best mulig utnyttelse av utmarka også viktig. 

1.Formål 

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, 

redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme nyttige fellestiltak i beiteområdene. Tiltak i 

utmark kan også bidra for den allmenne ferdselsrett i utmark. 

2.Gjeldende regelverk 

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100 

Rundskriv fra Landbruksdirektoratet. 

3.Virkeområde 

Retningslinjene for tilskudd til tiltak i beiteområder legges til grunn for prioritering og saks-

behandling av søknader om tilskudd hvor Fauske kommune har vedtaksmyndighet. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100


Retningslinjene gjelder for tiltak i Fauske kommune. Forvaltningen av tilskuddsordningen er 

overført fra Fylkesmannen til kommunene fra 1.1.2020, jf. Forskrift om endring av forskrift 

om tilskudd til tiltak i beiteområder av 3.10.2017 (endringsforskriften). 

Kapittel 2. 

4.Forutsetninger og vilkår 

Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives 

næringsmessig beitedrift. Næringsmessig beitedrift vil normalt innebære at dyra går minst 

5-fem uker på utmarksbeite og at mer enn halvparten av medlemmene i lag eller forening 

har rett til produksjonstilskudd. 

Tilskudd kan også gis til enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd der hvor det på 

grunn av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. 

Foretak som driver næringsmessig beitedrift, men som ikke har rett til produksjonstilskudd,  

kan ikke gis tilskudd med hjemmel i forskriftens ordinære vilkår. Dersom slik virksomhet 

bidrar til utnyttelse av beiteområder som ellers ikke ville blitt brukt kan kommunen vurdere 

å gi dispensasjon, jf. Forskriftens § 9. 

Ved planlegging og gjennomføring av tiltak er det viktig med dialog og samhandling med 

andre brukergrupper utenfor landbruket som er berørt av tiltakene. 

Kommunen må også sikre at tiltakene ikke er i strid med annet lovverk, herunder 

naturmangfoldsloven og kulturminneloven. 
 

5.Tilskudd 

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i 

utmark og tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. 

Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område. 

Faste og mobile investeringstiltak kan være: 

 Sperregjerder 

 Ferister 

 Bruer 

 Gjeterhytter 

 Sanke- og skilleanlegg 

 Anlegg/rydding/utbedring av driftsveier 

 Saltsteinautomater 

 Transportprammer 

 Elektronisk overvåkningsutstyr (radiobjeller, droner,  merkeavlesere mv.) 

 Elektronisk gjerde (f.eks av typen Nofence) 

Det kan gis opptil 50% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag til disse tiltakene. 



 

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike typer prosjekter som retter seg 

mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. 

Dette kan være: 

 Planlegging og prosjektering av faste installasjoner. 

 Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder. 

 Prosjektrettet arbeid for økt beitebruk og god utnyttelse av beitene. 

 Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr for god beitebruk. 

 Utarbeidelse av planer for beitebruk. 

 Vegetasjonskartlegging. 

Det kan gis opptil 50% av godkjent kostnadsoverslag til disse tiltakene. 

 

6.Søknad og saksbehandling – tilskudd til tiltak i beiteområder 

Krav til søknad: 

 Planlagte tiltak skal beskrives godt med informasjon om type materiell som skal 

brukes, mål og dimensjoner, antall timer egeninnsats, om det skal benyttes maskiner 

eller spesielt utstyr. 

 Detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan må foreligge. 

 Avtaler med grunneiere eller andre som har rettigheter i aktuelt beiteområde for 10 

år fra søknadsåret skal legges ved søknaden. 

 Uttalelse fra berørt reinbeitedistrikt der tiltak er planlagt i reinbeiteområder skal 

ligge ved søknaden. 

 Kart som viser stedet der tiltaket planlegges. Kartet skal vise gårds- og bruksnummer 

på berørte eiendommer. 

Satser som legges til grunn for godkjenning av kostnadsoverslag: 

Egeninnsats: 

Arbeid: 300 kr/t 

Traktor: 500 kr/t 

Søknad sendes inn elektronisk via Altinn. 

For søkere som ikke har mulighet til å søke elektronisk ligger skjema i PDF-versjon på 

Landbruksdirektoratets nettside. Skjemaet fylles ut, signeres og sendes sammen med 

nødvendige vedlegg til kommunen der tiltaket skal gjennomføres. Hvis et tiltak strekker seg 

over to eller flere kommuner sendes søknaden til den kommunen som er mest berørt av 

tiltaket. Kommunen som mottar enn slik søknad må informere andre berørte kommuner om 

søknad og eventuell tildeling. 

Tilsagn om tilskudd på grunnlag av innvilget søknad skal bekreftes med vedtaksbrev. 



 

7.Prioritering av søknader 

Ved tildeling av ramme fra Landbruksdirektoratet gis det hvert år føringer for bruken av 

midlene. De siste årene er det påpekt at elektronisk overvåkning skal prioriteres. 

Fauske kommune vil prioritere følgende: 

 Elektronisk utstyr. 

 Tiltak som holder dyr borte fra hytteområder, boligstrøk og trafikkert vei. 

 Tiltak som fører til økt beitebruk. 

 Langsiktighet i leiekontrakter og resterende leieperiode. 

 

Kapittel 3. 

8.Kontroll, frist for gjennomføring og tilbakebetaling 

Kommunen skal kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd med forutsetningene. Dette 

kan skje ved stedlig kontroll hos foretaket. 

Det settes en frist for gjennomføring av tiltaket. Dersom denne fristen ikke overholdes kan 

kommunen kreve utbetalt forskudd på tilskudd tilbake. (Jfr. § 7) 

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, om forutsetningene for tilskudd ikke er 

oppfylt. 

 

9.Administrasjon, dispensasjon og klage 

Kommunen skal lyse ut midlene og fastsette søknadsfrist. 

Søknadsfristen settes til 01.03. hvert år i perioden.  

Søknadsfristen kan forlenges hvis det fortsatt er midler til disposisjon. Søknader som 

kommer inn etter søknadsfristen vil bli prioritert med mottaksdato.  

 

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Kommunen må sørge for dokumentasjon for at 

tiltaket er gjennomført. Sluttutbetaling av tilskudd kan ikke foretas før tiltaket er bekreftet 

gjennomført. Kommunen må gjøre tilskuddet og eventuelle prioriteringer kjent for aktuelle 

søkere ved utlysning av tilskuddsmidler. 

Ved klage på vedtak vurderer kommunen om klagen skal tas til følge. 

Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak sendes klagen til Fylkesmannen for avgjørelse. 

Kommunen kan i særlige tilfeller, etter søknad, gi dispensasjon fra disse retningslinjene. 
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Forespørsel Nordland fylkeskommune om innspill til regional transportplan 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyret slutter seg til uttalelsen i saksutredningen. 
 

 
Vedlegg: 
19.01.2021 Salten regionråd - Brev til kommunene - Innspill til RTP 1464110 

19.01.2021 Brev fra nfk - RTP 2022-2033. Invitasjon til å komme med innspill om 
hovedutfordringer på transportområdet 

1464111 

19.01.2021 2016-04-15 Rapport Fauske sentrum-Marmorbyen 1464112 

19.01.2021 SVV - Rapport - Småby Nord (210003) 1464113 

19.01.2021 Kollektiv Bodø-Fauske-Saltdal-Grunnlag-11juli2017 1464114 

19.01.2021 Tidligere innspill fra Fauske kommune til Regional transportplan 2018 - 2029 
Strategisk del 

1464115 

 
Saksopplysninger: 
 
Nordland fylkeskommune ber om innspill til den strategiske delen av ny Regional Transportplan (RTP) 
for 2022-2033, og oppfordrer kommunene om å samordne dette gjennom sine regionråd. Salten 
regionråd tar derfor sikte på å utarbeide et felles dokument med innspill fra kommunene.  
 
Frist for innspill til regionrådet er 18. januar. Informasjon om fylkeskommunens arbeid med Regional 
Transportplan finnes her: 
https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-transportplan/ 
 
Salten regionråd har lagt opp til følgende prosess: 

· Kommunene gir innspill til Salten Regionråd innen 18. januar 
· Sekretariatet utarbeider et forslag til felles innspill som behandles i styret i Salten Regionråd 29. 

januar, og deretter i Regionrådet 18.-19. februar. 
· Vedtatt innspill sendes Nordland fylkeskommune innen fristen 1. mars 

 
Innspillene i denne runden vil være knyttet til den strategiske delen av Regional Transportplan, med 
fokus på dagens og framtidige behov og utviklingstrekk som har betydning for utviklingen av 
transportløsninger. Konkret ber fylkeskommunen om innspill på tre punkter: 
1. Viktigste transportbehovene i dag og i framtiden 
2. Største utfordringene i dag og i framtiden 
3. Viktigste utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene og transportløsningene fremtiden 
 
Merk at fylkeskommunen i denne omgangen ikke ber om innspill til konkrete tiltak 
(prosjekter/løsninger) – dette vil komme i neste runde knyttet til utarbeidelse av handlingsplan til 

https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-transportplan/


høsten. De ber heller ikke om forslag til konkrete ruteplaner/-tider, som vil ivaretas i regionale 
rutemøter. 
 
Sekretariatet i Salten Regionråd vil i utarbeidelsen til felles innspill ta utgangspunkt i de nylig vedtatte 
Saltenstrategiene, samt tidligere vedtatte prinsipper for samferdselsprioriteringer og innspill til hhv. 
Nasjonal Transportplan og Regional Transportplan. I tillegg er det viktig at kommunene bidrar til å 
konkretisere de behov, utfordringer og utviklingstrekk man opplever lokalt. Stikkord her vil kunne være 
dagens og framtidige forhold knyttet til pendling (arbeid og skole), tilgang til service, fritid, reiseliv og 
ikke minst transportbehov knyttet til eksisterende og framtidig næringsaktivitet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Nordland fylkeskommune bør sette fokus på kommunens planverk, samt deres egne planer som er 
utarbeidet i forbindelse med tidligere regionale transportplaner. Kommunen har i de siste 5 år jobbet 
med konkrete prioriteringer i egne planer. Det gjør at vi har en god oversikt av hva som bør rettes fokus 
mot, og hvor utfordringer ligger. Disse prioriteringer er både rettet mot kommunalt arbeid, så vel som 
regionalt. Viktige planer som konkret peker på transport er følgende: 

· trafikksikkerhetsplanen har en prioritering for å øke trafikksikkerhet og null-visjonen. Det som er 
særlig relevant der er oppsummeringen i kpt. 8.1 Tiltak der kommunen er pådriver. Kommunen 
jobber med gjennomføring på kommunale veier, men en del av trafikksikkerhetsplanen angår 
fylkesveier. Her bør fylkeskommmunen bidra til å oppnå målene. Trafikksikkerhetsplanen finnes 
på kommunens hjemmeside: 
https://www.fauske.kommune.no/kommunedelplaner.534399.no.html 

· I nasjonal transportplan 2014-2023 er det fokus på at sykkelens rolle som transportmiddel skal 
styrkes. Med grunnlag i Nasjonal sykkelstrategi har Statens vegvesen Region nord utarbeidet 
planer for sammenhengende hovednett for sykkel i alle byer og tettsteder i Nordland, Troms og 
Finnmark. Det er laget planer for hovednett for sykkel for de fleste byene/tettstedene i Region 
nord. Fauske kommune har i samarbeid med statens vegvesen laget en temaplan Hovednett for 
sykkel Fauske, som inkluderer flere temakart med sykkelveinett, samt tiltak som bør gjøres for å 
utbedre eller koble gang- sykkelveier og stier. Gjennomføring av denne planen bør følges opp av 
kommunen og fylkeskommunen. Plandokumentene finnes her: 

https://www.fauske.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.523239.no.html 
· Som del av revisjonen av kommuneplanens arealdel er det laget en rapport av Norconsult AS, som 

settes fokus på utvikling av Fauske sentrum. Her er det også nevnt strategier for å jobbe med 
transportutfordringer og bl.a. omlegging av E6 og Rv80. Rapporten bør tas med i det videre 
arbeidet med utvikling av Fauske og transport i regionen. Rapporten er vedlagt saken (2016-04-15 
Rapport Fauske sentrum - Marmorbyen). 

· Fauna jobber for tiden med en næringsplan. Fauna kan komme med viktig informasjon angående 
transportløsninger ifm næringsutvikling i fremtiden. Det er imidlertid ukjent hvordan 
næringsplanen vil bli utformet, og det er litt for tidlig til å si noe mer om dette. Fauna er imidlertid 
en viktig part i arbeidet med innspill til regional transportplan og bør inkluderes i arbeidet 
fremover. 

· Klima- og energiplan viser til en del utfordringer med transport i kommunen. Denne planen 
beskriver både utfordringer med klimagassutslipp, men også hva som bør prioriteres for å øke 
trafikksikkerhet, bedre folkehelse, samt skape trivsel og tilgang til tjenester for innbyggere. 
Plandokumentene finnes her: 

https://www.fauske.kommune.no/kommunedelplaner.534399.no.html 
· Fauske kommune er en av de kommunene i Nordland som har kommet lengst i sitt helhetlige og 

systematisk arbeid med samfunnssikkerhet- og beredskap, jf. forskrift om kommunal 

https://www.fauske.kommune.no/kommunedelplaner.534399.no.html
https://www.fauske.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.523239.no.html
https://www.fauske.kommune.no/kommunedelplaner.534399.no.html


beredskapsplikt. Kommunen har utarbeidet helhetlig ROS-analyse med oppfølgingsplan og har en 
nylig oppdatert overordnet beredskapsplan. I tillegg er det utarbeidet en ROS-analyse for Salten 
kommunene. Fauske er et knutepunkt for vei og jernbane og ROS-analysen viser til situasjoner og 
hva som gjør at vi er sårbar. Dette bør hensyntas i planlegging av nye tiltak etter ny regional 
transportplan. 

· Folkehelseprofilen og ungdataundersøkelser viser til utfordringer på folkehelsesituasjonen i 
Fauske. treffe kjente og bidra til bolyst og økt folkehelse. I følge Folkehelseprofil 2020 scorer 
kommunen særdeles lavt når det kommer til kollektivtransport; vi ligger signifikant dårligere an 
enn landet som helhet. Dette fremkommer av Ungdata-undersøkelser så vel som av 
tilbakemeldinger fra kommunens eldre. Ungdata-undersøkelsene som er gjennomført i 2013, 2016 
og 2019 viser at kun 44 % av ungdommen på kommune- og fylkesnivå er fornøyd med 
kollektivtransport-tilbudet.  

· Kommunen har selv utarbeidet et oversiktsdokument som også er brukt til planstrategien. 
Dokumentet er svært viktig i arbeidet med utvikling i Fauske og regionen og bør tas med som 
‘’retningslinjedokument’’ og gir føringer til regionalt arbeid. Det vises særlig til § 2.7 som 
omhandler status for samferdsel og kommunikasjon. Dokumentet finnes her: 

https://www.fauske.kommune.no/hvordan-staar-det-til-hos-oss.519449.no.html 
· Statens vegvesen har jobbet med bl.a. Fauske kommune for å kartlegge utfordringer i transport. 

Prosjektet het Småby nord, og hadde som mål å lage en statusrapport med aktuelle tiltak for 
bærekraftig mobilitet i småbyene i Nord Norge. Denne rapporten viser både utfordringer, samt 
tiltak som bør prioriteres i Fauske. Statusrapporten er vedlagt saken (SVV – rapport – Småby Nord) 

· Gustav Nielsen consulting har i 2017 utredet det kollektive transportsystemet mellom Bodø og 
Fauske. Denne rapporten utgjør en del av grunnlaget for Nordland fylkeskommunes arbeid med en 
ny anbudsutlysning for busstilbudet i Saltenregionen i januar 2019, med sikte på oppstart av nytt 
driftsopplegg 1. januar 2020. Utredningen skal dessuten gi innspill til revidert handlingsplan for 
kollektivtransport i Bypakke Bodø, en revisjon som Styringsgruppen for bypakken har anbefalt å få 
gjennomført i 2017. Utredningen skal også gi innspill til innhold i en eventuell Bypakke 2, samt 
Statens vegvesens, Jernbanedirektoratets, fylkeskommunens og kommunenes handlingsplaner og 
investeringsbudsjetter de kommende årene. Det ansees å være naturlig at regional transportplan 
inkluderer resultatene til videre planlegging av tiltak. Rapporten er vedlagt saken (Kollektiv Bodø-
Fauske-Saltdal-Grunnlag-11juli2017) 

· Det vises til slutt til kommunens tidligere innspill på regional transportplan for 2018-2029 stategisk 
del. Her finnes det en del konkrete tiltak som bør tas med i rulleringen. Innspill er vedlagt saken. 

1. Viktigste transportbehovene i dag og i framtiden 
· Et brukertilpasset kollektivtilbud er et viktig bidrag til at folk kan bli boende i distriktene. Grupper 

av befolkningen som ikke har bil, og da særlig ungdom og eldre, kan nå offentlige kontorer, 
servicetilbud og fritidstilbud. Samtidig kan det være en viktig forutsetning for å ha et sosialt liv 
utenfor hjemmet, treffe kjente og bidra til bolyst og økt folkehelse.  

· For tog og buss er det ikke infrastrukturen, men først og fremst rutetilbud og frekvens, reisetid, 
materiell, service, pris og informasjon/markedsføring som avgjør hvilken etterspørsel og 
trafikkutvikling en får.  

· Deler av de eldre fylkesveiene er ikke godt egnet for dagens transport og medfører materielle 
skader og vil på sikt gi begrensninger i den generelle nærings- og samfunnsutviklingen av Fauske. 
Det er behov for bedre fylkesveier slik at transportbehovene i fremtiden blir møtt. 

2. Største utfordringene i dag og i framtiden 
· Kollektiv transport: Folkehelseprofilen for 2020 viser at kommunen scorer relativt lavt når det 

kommer til kollektivtransport. Mye bra er gjort i de siste årene, men samfunnsutviklingen generelt 
fører til stadig større behov, som er viktig å ta med seg i langsiktig planarbeid. Kommunen vil 

https://www.fauske.kommune.no/hvordan-staar-det-til-hos-oss.519449.no.html


gjerne delta i møter og komme med innspill på regionalt nivå for å bli bedre på dette.  
· Gang- sykkelveier: Det er fortsatt behov for utredning og planlegging for videre utvikling av 

prosjekter med gang- og sykkelveger i kommunen. Skoleveier og prioriteringslisten i 
trafikksikkerhetsplanen er viktige element for å få en bærekraftig og sunn utvikling av sikkerhet for 
barn, unge og voksne i trafikkbildet. Det finnes ferdige reguleringsplaner som Statens vegvesen og 
kommunen har jobbet med, og som vil kunne være klar for igangsetting på relativt kort tid. 

· Personbiltransport: Særlig i Fauske sentrum ser vi at trafikkmengden medfører støy, støv og 
trafikkfarlige situasjoner. Holdningsskapende arbeid og mer tilrettelegging for parkering i ytterkant 
av sentrumssonen vil bidra til at innbyggere vil kunne velge å la bilen stå. Samtidig er det et ønske 
om å ta vare på noe av de etablerte parkeringsplasser i sentrum, som en del av tilrettelegging for 
både næringsdrivende og de som bor i distriktene. God kollektiv transport til og fra boliger og 
parkeringsplasser som gir lett tilgang til virksomheter og butikker i sentrum er viktig for Fauske. 
Det er et overordnet mål å satse på gode løsninger hvor fremtidsrettet planlegging av transport 
har en viktig rolle. 

· Arealbehov: Kommunen har utfordringer med areal til bebyggelse og samferdsel, på grunn av 
konflikt med andre arealinteresser, samt kvikkleire- og flomfare. Det gjør at vi må utnytte 
tilgjengelig areal på best mulig måte. Et godt samarbeid med fylkeskommunen og andre statlige 
etater, gjør at kommunen kan utvikle og forbedre arealplanleggingen. 

· Næringsutvikling: For utviklingen i næringslivet er det større behov for god, effektiv og miljøriktig 
transport, samt mulighet for transportårer med god og sikker flyt i trafikken. Økningen i 
produksjon av fiskerelaterte produkter øker sterkt, og dette gir et større transportbehov, som 
igjen krever gode og sikre trafikkløsninger. Utbygging av nytt næringsområde nord i Fauske, vil 
føre til økt trafikkbelastning av både tyngre og lettere biltrafikk. 

· Beredskap: Det er flere veier i kommunen som er av relativt dårlig standard, og vil over sikt kreve 
opprustning for å fylle behov for fremtidig sikker og god trafikkavvikling. Det er flere utsatte 
strekninger som er rasutsatt og har til dels dårlig eller ingen dekning av telefonsignal.,. Det er gjort 
mye gjennom årene med disse utfordringene, men vi har fremdeles utfordringer som må sees 
nærmere på i fremtiden.  

3. Viktigste utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene og transportløsningene fremtiden 
Omlegging av E6 og Rv80, samt økt næringsutvikling i Fauske vil medføre behov for bedre veier. 
Klimaendringer medfører at vi må jobbe med forebygging og beredskap i større grad. Rassikring og 
kunnskapsbasert arealplanlegging vil være viktige faktorer for vellykket transportplanlegging og utvikling 
både på kommunalt og regionalt nivå.  
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



 

Til  
Kommunene i Salten 
 
 
 
 
         Bodø, 17. desember 2020 
 
 
 
 

Innspill til Regional Transportplan 2022-2033 
 
 
Nordland fylkeskommune har satt i gang arbeidet med rullering av Regional transportplan for 
Nordland. Se brev sendt til kommuner og regionråd 15.12.2020.   
 
Fylkeskommunen ber om skriftlig innspill på hovedutfordringer innenfor transportområdet, og 
oppfordrer kommunene til å gi felles innspill gjennom sine regionråd. Vi tar derfor sikte på å utarbeide  
innspill fra Salten Regionråd, basert på innspill fra kommunene.  
 
Vi ser for oss følgende prosess:  

- Kommunene gir innspill til Salten Regionråd innen 18. januar 
- Sekretariatet utarbeider et forslag til felles innspill som behandles i styret i Salten Regionråd 

29. januar, og deretter i Regionrådet 18.-19. februar.  
- Vedtatt innspill sendes Nordland fylkeskommune innen fristen 1. mars 

Innspillene i denne runden vil være knyttet til den strategiske delen av Regional Transportplan, med 
fokus på dagens og framtidige behov og utviklingstrekk som har betydning for utviklingen av 
transportløsninger. Konkret ber fylkeskommunen om innspill på tre punkter:  
 

1. Viktigste transportbehovene i dag og i framtiden 
2. Største utfordringene i dag og i framtiden 
3. Viktigste utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene og transportløsningene 

fremtiden 

Merk at fylkeskommunen i denne omgangen ikke ber om innspill til konkrete tiltak (prosjekter/ 
løsninger) – dette vil komme i neste runde knyttet til utarbeidelse av handlingsplan til høsten. De ber 
heller ikke om forslag til konkrete ruteplaner/-tider, som vil ivaretas i regionale rutemøter.  
 
På bakgrunn av dette, ber vi om skriftlige innspill fra kommunene knyttet til de tre punktene 
ovenfor.  
 
Sekretariatet i Salten Regionråd vil i utarbeidelsen til felles innspill ta utgangspunkt i de nylig vedtatte 
Saltenstrategiene, samt tidligere vedtatte prinsipper for samferdselsprioriteringer og innspill til hhv. 
Nasjonal Transportplan og Regional Transportplan. I tillegg er det viktig at kommunene bidrar til å 
konkretisere de behov, utfordringer og utviklingstrekk man opplever lokalt. Stikkord her vil kunne være 



 

dagens og framtidige forhold knyttet til pendling (arbeid og skole), tilgang til service, fritid, reiseliv og 
ikke minst transportbehov knyttet til eksisterende og framtidig næringsaktivitet.  
 
Innspill sendes per.gaute.pettersen@salten.no. Frist for innspill er 18. januar.  
 
 
Relevant bakgrunnsinformasjon:  

- Brev fra Nordland fylkeskommune 15.12.2020 finnes vedlagt.  
- Informasjon om fylkeskommunens arbeid med Regional Transportplan finnes her: 

https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-transportplan/ 

 
Ta gjerne kontakt med undertegnede for eventuelle spørsmål eller behov for mer 
bakgrunnsinformasjon. E-post per.gaute.pettersen@salten.no  / tlf. 97724555.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Per Gaute Pettersen (sign.) 
Prosjektleder Samferdsel i Salten 
Salten Regionråd 
 
 
 
 
 
 
 
Arkiv: N:/RegionR/Prosjekt/180 – Samferdsel i Salten 2020-2023/Brev 
Br201217 – til kommunene – Innspill til RTP 
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https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-transportplan/
mailto:per.gaute.pettersen@salten.no


Vår dato: 15.12.2020
Vår referanse:
JournalpostId: 

20/18087- 1  
20/180072

Deres dato: 
Deres 
referanse: 
Org.nr: 964 982 953

Adresse: Postmottak Tlf.: 75650000 Transport og infrastruktur
Fylkeshuset E-post: post@nfk.no Mobilitet
8048 Bodø Stian Jensen

Tlf: 75650884
Besøksadresse: Moloveien 16

Salten regionråd
Postboks 915

8001 BODØ

RTP 2022-2033. Invitasjon til å komme med innspill om 
hovedutfordringer på transportområdet  

Arbeidet med rullering av gjeldende Regional transportplan Nordland 2018-2029 og tilhørende 
handlingsprogram 2018-2021 er nå igangsatt. Ny transportplan (RTP) vil gjelde for perioden 2022-
2033, og vedtas i fylkestinget rundt årsskiftet 2021/2022.

På fylkeskommunens hjemmeside finner dere mer informasjon om arbeidet med kommende RTP.

Formål
Formålet med RTP er å sikre ønsket utvikling innen transportområdet i hele Nordland fylke, og vil 
gjelde både fylkeskommunens og statens ansvarsområder. 

RTP skal ivareta både innbyggere, arbeidspendling, øvrige reisende og næringslivet sine 
transportbehov når det gjelder trafikksikkerhet, framkommelighet, beredskap, transportsikkerhet og 
mobilitet. RTP skal omhandle alle transportformer, det vil si myke trafikanter, buss, båt, bil, ferje, fly 
og bane.

Virkemidlene under de forskjellige transportformer skal sees i sammenheng og det skal settes 
søkelys på helhetlige transportkorridorer. Dette gjelder både drift, vedlikehold, 
investeringsprosjekter, tiltak og transportløsninger.

RTP skal koordineres med prosessen knyttet til kommende Nasjonal transportplan 2026-2037 
(NTP), og skal være en effektiv premissgiver for fylkeskommunens innspill til NTP.

Oppdrag 1 
Nordland fylkeskommune vil med dette invitere dere til å komme med skriftlig innspill om 
hovedutfordringer på transportområdet innen 1. mars 2021, som ledd i arbeidet med RTP. 

Vi legger også opp til å invitere til digitale møter i etterkant av skriftlig innspill for en nærmere 
gjennomgang av innspillene. Vi kommer tilbake til tid og dagsorden for møtene.

https://www.nfk.no/_f/p34/ife10c334-3302-4c52-9ed1-09ff7c5e7d4a/regional_transportplan_2018-2029.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/ia3628bd8-db1d-4310-81df-2c039f01ab28/regional-transportplan-2018-29.pdf
https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-transportplan/
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Det er viktig å legge til rette for et godt transportsystem som skaper gode reiser for innbyggere, 
arbeidspendlere og øvrige reisende, og å knytte produksjon av varer og tjenester ut til markedene - 
«Fra kyst til marked». Omstillingen til et fremtidig lavutslippssamfunn krever at dette skjer innenfor 
rammene av en forsvarlig klima- og miljøpolitikk, samtidig som det stilles høye krav til forutsigbare, 
enkle, raske og trygge person- og godstransporter. Det vil være avgjørende at RTP setter søkelys 
på at ressursene i transportsektoren brukes effektivt, slik at man får mest mulig transport og 
infrastruktur for pengene. Videre åpner den raske utviklingen av teknologi for nye muligheter.

For å få gode og effektive transportløsninger er det viktig at aktørene i Nordlandssamfunnet i en 
tidlig fase av arbeidet med RTP definerer hva de regionalt ser som de:

 Viktigste transportbehovene i dag og i framtiden
 Største utfordringene i dag og i framtiden
 Viktigste utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene og transportløsningene i 

fremtiden

Det er ønskelig med kortfattede skriftlig innspill, og gjerne med oppsummering i punkter. Evt. mer 
utfyllende kommentarer kan benyttes som vedlegg til innspillene.

Kommunene oppfordres til å gi felles innspill innen sin region gjennom sitt Interkommunale 
politiske råd.

Det understrekes at vi nå ønsker å få innspill på utfordringer, og at mål, løsninger og prioriteringer 
av konkrete tiltak ikke vil være tema i denne tidlige fasen av arbeidet. Detaljerte ruteplaner/-tider 
for kollektivtransporten inngår heller ikke i arbeidet med RTP, men tas opp i de regionale 
rutemøtene mellom fylkeskommunen og kommunene/Interkommunalt politisk råd.

Vi ser frem til samarbeidet om neste RTP gjennom innspill og diskusjoner. 

Med vennlig hilsen

Bent-Joacim Bentzen
Fylkesråd for transport og infrastruktur

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:
Alstahaug 
kommune Strandgata 52 8800 SANDNESSJØEN

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES
Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD
Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK
Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ
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Hovedmottakere:
Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND
Bø kommune Veaveien 50 8475 STRAUMSJØEN
Daniel Bjarmann 
Simonsen
Daniel Bjarmann-
Simonsen
Daniel Helgesen
Dønna kommune Krunhaugen 1 8820 DØNNA
Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE
Flakstad kommune . 8380 RAMBERG
Frank Lauritz 
Jensen
Gildeskål 
kommune Postboks 54 8138 INNDYR

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS
Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES
Hamarøy 
kommune Marie Hamsuns vei 3 8294 HAMARØY

Hattfjelldal 
kommune O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL

Helgeland 
Interkommunalt 
politisk råd

Postvoks 405 8801 SANDNESSJØEN

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN
Herøy kommune Silvalveien 1 8850 Herøy
Hålogalandsrådet Postmottak 9479 HARSTAD
Indre Helgeland 
regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA

Leirfjord kommune Skoledalsveien 39 8890 Leirfjord
LO Nordland
Lofotrådet Postboks 406 8376 LEKNES
Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY
Lødingen 
kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN

Martin Grønnslett
Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes
Moskenes 
kommune Rådhuset 8390 REINE

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK
Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA
Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA
Rødøy kommune Rådhuset 8185 VÅGAHOLMEN
Røst kommune Rådhuset 8064 RØST
Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN
Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND
Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD
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Hovedmottakere:
Sømna kommune Kystveien 84A 8920 SØMNA
Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN
Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA
Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN
Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA
Vesterålen 
regionråd Postboks 243 8401 SORTLAND

Vestvågøy 
kommune Postboks 203 8376 LEKNES

Vevelstad 
kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY
Vågan kommune Postboks 802 8305 SVOLVÆR
Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE

Kopi til:
Stian Jensen
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Norconsult AS | Pb. 234, NO-8001 Bodø | Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø 
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trafikken fra nord møter trafikken fra 
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Bautaen i Fauske sentrum består av 
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Fauske og Salten. 

Fauskemarmor er Nordlands 
fylkesstein.  Vi finner Fauskemarmor 
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Fauske – marmorbyen der veiene 
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Sammendrag  

Denne rapporten er en del av revisjonen av kommuneplanens arealdel – Fauske kommune med 
fokus på kommunedelplan for Fauske sentrum.   

Rapporten er skrevet av senior planlegger Morten Selnes, Norconsult AS, Bodø i samarbeid med 
rådgiver Leonard Brunke i Statens Vegvesen.  Brunke var tidligere ansatt i Norconsult AS og har hatt 
omfattende oppgaver for Fauske kommune i forbindelse med Sentrumsplanen for Fauske (2003).  
Leonard Brunke har utviklet flere planskisser som gjengis i denne rapporten.  Vår kontaktperson i 
Fauske kommune har vært plansjef Gunnar Myrstad.  

Det foreslås i rapporten (kap 6.1.) en ytre avgrensning av kommunedelplan Fauske sentrum slik:   
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Det foreslås (kap 6.1.) to sentrumssoner (A og B) slik:

Sentrumssone A er bykjernen / kvadraturen i Fauske. Sentrumssone A er en sentrumssone i hht
Regional planbestemmelse –j.fr. Fylkesplanens kap 7. Sentrumssone B er ikke en sentrumssone i
hht Regional planbestemmelse.



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Strategiplan Fauske sentrum; 

Fauske - marmorbyen.   | Grunnlagsdokument til kommuneplanens arealdel – kommunedelplan Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\57 sentrum - fauske\2016-04-15 rapport fauske sentrum -marmorbyen.docx 2015-06-08 | Side 9 av 72 

 

Det foreslås i rapporten (kap 6.1.) to handelsområder H1 o gH2 slik:   

 

 

Det er i rapporten (kap 5) gitt en enkel SWOT-analyse av Fauske.  Det er også utviklet et «strategisk 
veikart»:  
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Med forankring i strategiene er det foreslått at det gjennomføres følgende tiltak (kap 7):   

Sentrumssoner og handelsområder 

 Kommunedelplan for sentrum avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.1. 

 Sentrumssoner (sentrumssone A og B) avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.2. 

 Handelsområder utenfor sentrum (Handelsområde A + B) avgrenses som foreslått i kap 
6.1.3.   
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 I samarbeid med Nordland fylkeskommune bør det arrangeres et byromseminar på 
Fauske.  I samarbeid med fylkeskommunen bør hensikten og innretningen på et slikt 
seminar avklares i god tid før gjennomføring av seminaret.   

 Det bør søkes tilskudd fra Stedsutviklingsprogrammet til videre utvikling av Fauske 
sentrum.   

Sjøgata – kulturkvartalet og BID-Fauske 

 Det iverksettes en prosess som skal ende opp i en ny reguleringsplan for Sjøgata.  En 
«oppstrammingsplan» for Sjøgata i Fauske som en parallell til miljøgateprosjektet i 
Storgata.   

 Det igangsettes en prosess som skal skape mer kulturbasert virksomhet i Kulturkvartalet. 

 Det bør etableres et eget prosjekt BID-Fauske.   

Strategisk Næringsplan 

Arbeidet med Strategisk næringsplan ivaretas av Fauna KF.   

Byparken og bystrand 

 Det bør arbeides videre med å etablere og realisere en bypark / bystrand i Fauske.   

Etablering av en lekepark 

 Det etableres en lekepark i Fauske sentrum som foreslått.   

Gang/sykkelveinett – grønnstruktur.   

 Plan om sammenhengende gang- og sykkelveistruktur i Fauske gjennomføres i samarbeid 
med Statens Vegvesen.   

Bussterminal 

 Det iverksettes en prosess i samarbeid med Nordland fylkeskommune for å etablere en ny 
bussterminal i Fauske sentrum.   

Parkeringsstrategi 

 Det bør igangsettes en prosess for å utvikle en ny parkeringsstrategi for Fauske der 
Sentrumssonene og Handelsområdene (Strategi 1) vurderes samlet.   

Omlegging av E6 / Rv80 

 Det må etableres et prosjekt som holder et kontinuerlig påtrykk i denne saken i forhold til 
RTP og NTP.   

 



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Strategiplan Fauske sentrum; 

Fauske - marmorbyen.   | Grunnlagsdokument til kommuneplanens arealdel – kommunedelplan Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\57 sentrum - fauske\2016-04-15 rapport fauske sentrum -marmorbyen.docx 2015-06-08 | Side 12 av 72 

 

1 Innledning 

1.1 FORANKRING I ARBEIDET MED REVISJON AV KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL 

Fauske kommune er i ferd med å revidere kommuneplanens arealdel.  I denne sammenhengen er 
det viktig å kunne definere et sentrum og hva Fauske kommune ønsker med utviklingen av 
sentrum.   

Erfaringene fra forrige sentrumsplan viser at Fauske kommune er en helt sentral bidragsyter til å 
skape et mer attraktivt og bedre sentrum gjennom å utvikle ambisiøse planer som skaper 
entusiasme og engasjement, og som gir et grunnlag for å skape investeringslyst i sentrum.   

 

1.2 UTVIKLING AV SENTRUM  

Det er flere prosesser som har preget utviklingen av sentrum i de siste ca 15 år.  Vi nevner her 
noen av de viktigste dokumentene som oppsummerer denne utviklingen:   

 

1.2.1 Sentrumsplanen – Miljøgata, Marmortorget og Strandpromenaden – 2003 

Fauske et viktig knutepunkt.  

Fauske er utviklet som et viktig knutepunkt mellom Rv80, E6 og jernbanen.  Nærheten til sjøen har 
hatt stor betydning for plasseringen av byen.  I Fauske er det utviklet en klassisk rutenettsby med 
Storgata og Sjøgata parallelt med sjøen og tverrgater ned mot sjøen. I sentrum er bebyggelsen 
samlet i kvadratur-struktur som danner en ordnet og ryddig bebyggelsesstruktur.  I ytterkantene av 
sentrum er bebyggelsen mer spredt og det dannes dermed et tydelig skille mellom den sentrale 
delen og omlandet.  Bygningene i sentrum har en variert sammensetting med alt fra større 
kjøpesentra, forretningsgårder, hotell og butikker fra 1950-70-tallet til små bolighus i tre fra tidig 
1900 tallet.  

Fauske markerer midtpunktet på E6 og er det klart viktigste knutepunktet i trafikken Nord-Sør og 
Øst-Vest i Saltenregionen.  Det er ikke uten grunn at en knute er valgt som kommunevåpen for 
Fauske.  Byvåpenet symboliserer at Fauske er et viktig kommunikasjonspunkt for vegtrafikken og 
for reisende med Nordlandsbanen som omstigningssted for Nord-Norgebussene. 
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En fortsatt oppgradering av sentrum 

Fauske sentrum har en beliggenhet og en sammensetting med unike muligheter.  Med 
oppgradering av Storgate, Marmortorget og sjøfronten har miljøverdien økt og en byen har fått en 
sterkere identitet.  Med en fortsettelse av denne utviklingen kommer attraksjonsverdien og 
egenverdien av Fauske til å utvikle Fauske slik at innbyggene opplever en økt stolthet samt at det 
blir mer attraktivt å investere og drive virksomheter i sentrum.  

En stor trafikkbelastning har gjennom mange år påført byen stor slitasje og i begynnelsen av 2000 
intensifierende man innsatsene for å oppgradere Storgata gjennom sentrum. 

 

 

Figur 1.  Den nye planen for Storgata ca 2003.  Kilde: Leonard Brunke. Norconsult AS.   

 

Storgata  

Storgata er i dag den viktigste gaten i Fauske.  Storgata er også dagens E6 som fortsetter vestover 
som Rv80.  Den store trafikkmengden på E6 hadde gjennom mange år skapt et slitt og lite attraktivt 
sentrum.  Med en stor entusiasme og mye arbeid skapte man muligheten å regulere og prosjektere 
en total oppgradering av Storgata til Miljøgata.  Med denne planen åpnet man muligheten for å 
arbeide videre med finansering og senere også realisering av planen.  Fortsatt gjenstår det et 
arbeide med å flytte (tung)trafikken ut av sentrum og å gjøre deler av Storgata mer attraktiv.    

Marmortorget 

Gjennom mange år var Fauske torg redusert til en parkeringsplass og et torg anlagt på dugnad 
med små midler.  Torget var i sin tid en bekreftelse på den unike entusiasme og besluttsomhet som 
finnes i Fauske.  Etter mange år var tiden inne for noe nytt; en plass for byens ulike aktiviteter og 
en realisering av aksen fra Rådhuset og ned til sjøen.  Tiltaket ble planlagt sammen med miljøgata 
men gjennomført som et eget prosjekt med støtte fra fylkeskommunen.  
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Det nye torget er oppdelt i et øvre og et nedre torg og de er forbundet med et fint trappe- og 
amfisystem. Torgene er i dag en møteplass men også en markedsplass og en sentral og akse ned 
til sjøen.  

Strandpromenaden 

Ett av Fauskes store utviklingspotensial – strandfronten – var i mange år en uryddig avslutning på 
diverse utfyllinger og var på mange måter byens «stygge andunge».  Sjøkanten hadde langsomt 
utviklet seg fra en strand med kaier og fiskebrygger til å bli en brutal fylling ut i sjøen med synlige 
bygningsrester og annet avfall.   

I forlengelsen av arbeidet med miljøgate blev det arbeidet fram en plan som skulle transformere 
Fauskes bakside ut mot sjøen til å bli en framside. En strandpromenade med bedre muligheter å få 
kontakt med sjøen og en utvidelse av det disponible arealet i sentrum. Med hjelp av 
betalingsparkering dannes det en mulighet å få finansiering til den nye strandpromenade. Det var 
store utfordringer i prosjektet når det gjelder fundamentering, organisering og utforming av et stort 
antall parkerings plasser til å bli en vakker del av Fauske sentrum.  

 

Figur 2.  Planskisse over Fauske strandpromenade.  Kilde: Leonard Brunke.  Norconsult AS.   

 

1.2.2 E6 rundt Fauske 

Etter ønske fra Kommunestyret i Fauske kommune har Norconsult AS utarbeidet en 
samfunnsmessig analyse av å etablere E6 utenom Fauske sentrum.  Denne problemstillingen har 
en lang historikk i Fauske, og det har vært igangsatt tiltak tidligere for om mulig å få på plass en slik 
omlegging av E6.  Fauna KF var oppdragsgiver for analysen.   

Norconsult As peker i denne analysen (22. mai 2014) bl.a. på følgende:   

1. Tiltak for å øke byens attraktivitet i forhold til den delen av trafikken som gir verdiskaping i 
Fauske.  

2. Ved en omlegging av E6 og RV80 rundt Fauske sentrum er det svært viktig at det sør, nord og 
vest for byen utformes vegkryss som bidrar til å «sluse» besøkstrafikk / turisttrafikk inn til 
bysentrum.  Dette kan skje gjennom en bevisst utforming av stoppepunkter / vegkryss, 
utforming av blikkfang / attraktivitet i sentrum.   

3. Det må utformes parkeringsareal og en parkeringsstrategi i sentrum som kan fange opp 
besøkstrafikk / turisme, og som gjør sentrum til et attraktivt stoppested.   
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1.2.3 Handelsanalysen 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, har Norconsult As utarbeidet en Handels- 
og arealanalyse.   

Handelen i sentrum av byene utfordres generelt av flere faktorer – i første rekke av etablering av 
kjøpesentre umiddelbart utenfor sentrum, av netthandel, av parkeringsforhold/adkomst og av at 
butikklokaler i sentrum over tid er blitt uhensiktsmessige i forhold til dagens kundekrav og krav til 
effektiv varelogistikk.   

Fauske er et viktig handelssenter for et omland som er langt større enn Fauske kommune, og 
handelsnæringen er en av de aller viktigste sysselsettingsfaktorene i kommunen.  Omsetningen av 
dagligvarer pr capita ligger langt over landsgjennomsnittet.    

Handelsanalysen vurderer en framtidig handel i Fauske ut fra tre scenarier;   

Scenario A: Fauske kommune opprettholder sin posisjon som regionalt handelssted i regionen 
(Dekningsgrad på 113 % innen detaljhandelen, tilsvarende i dagens situasjon).  Dette korrigeres for 
økt netthandel.  Vi regner her netthandel i et moderat (5%) alternativ og et høyt (10%) alternativ.   
Vi regner her med at 5% av all handel allerede er etablert som netthandel.    

Scenario B: Fauske kommune opprettholder sin posisjon i regionen innen varegruppene 
dagligvarer og utvalgsvarer, men opplever vekst innen de plasskrevende varegruppene som biler, 
båter og byggevarer som følge av sterk befolkningsvekst i Bodø og økte tomtepriser i Bodø.  Vi 
legger til grunn at Fauske «tar» 5% av handelen innen plasskrevende varegrupper fra Bodø.  Vi 
legger også til grunn at økt netthandel kan representere en fordel for Fauske som logistikk-
knutepunkt (økt behov for lager, service, distribusjon mv).    

Scenario C: Fauske sentrum opplever økt konkurranse fra Bodø innen mange varekategorier på 
grunn av mange nye etableringer i Bodø.  Befolkningsnedgang i flere av nabokommunene påvirker 
handelen i Fauske negativt.   

Ut fra disse forutsetningene finner Norconsult følgende arealbehov:   

Scenarier 2026 Arealbehov ut over 2013-nivå 

 Lav vekst Høy vekst 

Scenario A -2.950 m2 4.050 m2 

Scenario B 11.250 m2 15.250 m2 

Scenario C -4.500 m2 2.500 m2 

 

Alt etter hvilke strategier Fauske kommune velger, kan behovet for nytt areal til handelsnæringen 
være alt fra negativt (-4.500m2) til ca 15.000 m2.   

Norconsult anbefaler en realisering av funnene og ideene i denne handelsanalysen i tre prosjekter:  
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Handelsstrategi for plasskrevende vareslag og service/netthandelbaserte etableringer.   

Dersom handelsnæringen skal skape vekst, bør det satses på å tiltrekke seg aktivitet utenfra til 
Fauske.  Det er spesielt på to områder at Fauske har tydelige fortrinn i forhold til handelsnæringen;   

 God plass / relativt billige areal - handel med plasskrevende varer.   

 Gode logistikkløsninger i forhold til økt netthandel mv.  Det handles stadig mer på nette – dette 
krever stadig mer transport og funksjonelle terminalløsninger, lager, distribusjonsselskaper, 
servicetjenester 

Sentrumsavgrensning.  Utvikling av et byutviklingsområde BID i sentrum 

Det foreslås en utviklingsprosess i Fauske sentrum basert på «kulturkvartalet» og et BID (Business 
Improvement Dsistrict).  Vi har lenge sett en situasjon der det er mange tomme butikklokaler i 
området langs Storgatas nordside mellom Rv80xE6 (Esso-krysset) og Meieriet.  Det kan i dette 
området etableres en prosess for utvikling av området i retning av servicebedrifter, 
spesialforretninger, senter for eldre mv.   

Handelsområde utenfor sentrum på Krokdalmyra / Terminalveien øst.    

I området Terminalveien Øst er det et udisponert område på ca 130 daa / 130.000m2.   

Med utgangspunkt i Regionalpolitiske retningslinjer (Fylkesplan for Nordland, kap 7) og 
Handelsanalysen, bør det avgrenses og etableres et handelsområde på Krokdalsmyra / 
Terminalveien øst.  Dette er et område der det allerede er etablert varehus (Fauske Handelspark), 
dagligvareforretning og byggevareforretninger.   

Handelsområdet bør primært legge til rette for plasskrevende handel (biler, båter, 
landbruksmaskiner, hagesenter mv).    

Handelsområdet bør også åpne for etableringer relatert til netthandel og til servicefunksjoner.  
Behov for arealer tilrettelagt for lager og logistikk.   Det er sannsynligvis et større potensielt 
arealbehov her enn innen handelsnæringen.  

I det videre arbeidet foreslås det å utvikle inntil 15.000 m2 nytt handelsareal (formål forretning) i 
kombinasjon med industri og kontor på Krokdalsmyra / Terminalveien øst.  Det kan avsettes i alt ca 
96.000 m2 til kontor og industri og øvrig ca 20,000m2 til parkering og teknisk infrastruktur.  

 

 

 

 

 

 



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Strategiplan Fauske sentrum; 

Fauske - marmorbyen.   | Grunnlagsdokument til kommuneplanens arealdel – kommunedelplan Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\57 sentrum - fauske\2016-04-15 rapport fauske sentrum -marmorbyen.docx 2015-06-08 | Side 17 av 72 

 

1.2.4 Bypark / Bystrandprosjektet  

I forbindelse med revisjon av Fauske kommunes arealplan, er det igangsatt et arbeide for utvikling 
av en bypark / bystrand i den vestre enden av Sjøgata.   

 

Figur 3. Skisse av Bypark / Bystransprosjektet i Fauske.  Kilde Leonard Brunke 2015.   

 

I forlengelsen av dette prosjektet er det skissert modeller for hvordan Sjøgata og vestre deler av 
sentrum i Fauske kan utformes.    

Dette er videre beskrevet i kap 5.   
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2 Nasjonale og regionale prosesser 

Vi vil her peke på nasjonale og regionale prosesser som er retningsgivende for utvikling av Fauske 
sentrum. 

 

2.1 NASJONALE FORVENTNINGER TIL KOMMUNAL PLANLEGGING 

For å fremme en bærekraftig utvikling, skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og bygningsloven § 6-
1. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og 
kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer. 

Foreliggende Forventninger ble vedtatt ved kgl.res den 12. juni 2015.   

Del 3 i foreliggende Forventninger omhandler attraktive om klimavennlige by- og tettsteder.  Her er 
tre elementer sentrale: 

1. Et fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem 

a. Jernbaneløft rundt de største byene – intercitysatsinger. 

b. Nasjonal sykkel-strategi og nasjonal gå-strategi.  Regjeringen oppfordrer 
kommunene og fylkeskommunene til å gjennomføre tiltak som gjør sykling og 
gange trygt og attraktivt.   

c. Konkurransedyktig godstransport og en bærekraftig transportmiddelfordeling.  
Overføring til sjø og jernbane.   

d. Halvere planleggingstiden for store vei- og jernbaneutbygginger.   

2. Levende by- og tettstedsentre 

a. Nærhet til markeder, kompetansemiljøer og kvalifisert arbeidskraft.   

b. Et levende sentrum 

c. Urbane og grønne kvaliteter 

3. Helse og trivsel 
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2.2 FAGLIG RÅD FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 

Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet la den 16. desember 2013 fram 
rapporten Faglig råd for bærekraftig byutvikling.   

Generelt avspeiler rapporten en urban 
virkelighetsforståelse som kan virke fremmedgjørende 
i forhold til realitetene i små- og mellomstore bysentra 
i Nordland.  

Rapporten er resultatet av arbeidet i et fagråd.  
Rådets medlemmer er enige om de rådene som gis, 
men plasserer seg ulikt i forhold til hvilke virkemidler 
som synes mest hensiktsmessige.   

Rapporten legger til grunn en bærekraftig byutvikling 
og en bypolitikk der målet er høy livskvalitet for en 
størst mulig andel av befolkningen.  Rapporten er 
organisert under tre politikkområder:  

 Byvekst 

 Bykvalitet 

 Byplanlegging.   

Under hver av disse er det utarbeidet 3-5 råd (i alt 11 råd).  Rådene er ment som byggesteiner i en 
bypolitikk:   

 Byvekst:  

o Råd 1: Fortett eksisterende byer i stedet for å bygge nye.   

o Råd 2: Sikre en varig byggegrense mot byens viktigste natur- og friluftsområder 

o Råd 3: Belønne langsiktige strategier for bærekraftig trafikkavvikling 

o Råd 4: Gjør byen gangbar.   

 Bykvalitet: 

o Råd 1: Byen må ha attraktive offentlige rom og et aktivt gateliv.  

o Råd 2: Fremme handel, kultur og næring i sentrum (BID – Business Improvement 
District) 

o Råd 3: Samordne byplanlegging for klima, miljø og folkehelse 

 Byplanlegging: 

o Råd 1: Staten må ta mer ansvar og utøve mer styring av byregionene  

o Råd 2: Bedre offentlig tilrettelegging for boligbygging i by 

o Råd 3: Stimulere boligprosjekter som bidrar til bærekraftig by 

o Råd 4: Styrke byforskningen 

 

De enkelte rådene er i rapporten konkretisert med eksempler og erfaringer.   
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2.3 BYROMSEMINAR NORDLAND 

Vi viser til Nordland fylkeskommunes hjemmeside www.nfk.no/byrom 

Nordland fylkeskommune har siden 2010 inngått samarbeid med en vertskommune om 
gjennomføring av todagers byromseminar. Målet er å belyse aktuelle problemstillinger 
knyttet til by- og tettstedsutvikling i Nordland generelt, og med særlig fokus på 
regionsentrene Bodø, Narvik, Mosjøen, Sortland, Brønnøysund, Sandnessjøen, Fauske, 
Svolvær, Leknes og Mo i Rana. 

Byromseminaret består av en dag med faginnlegg og diskusjon, etterfulgt av en workshop ledet av 
ekstern fagkompetanse. Valg av tema gjøres i nært samarbeid med vertskommunen, og knytter 
seg gjerne til aktuelle planprosesser eller planfaglige problemstillinger. En viktig del av konseptet 
som ligger bak byromseminaret er å jobbe med kommunesenteret som case. 

I mars 2015 var Mo i Rana vertskommune for byromseminaret.   Det er utarbeidet en egen rapport 
for dette byromseminaret.    

BYROMSEMINAR BRØNNØYSUND 2014  
I mars 2014 arrangerte fylkeskommunen byromseminar i Brønnøysund i samarbeid med Brønnøy 
kommune. Temaet var den pågående transformasjon og fortetting av byer og tettsteder i Nordland, 
og konsekvensene dette har for volum, byggehøyder, uterom og plassdannelser. Bakgrunnen for 
seminaret var nylig vedtatt kommuneplanens samfunnsdel, og det pågående planleggingsarbeidet 
for nytt bygg for Brønnøysundregistrene i sentrum. Workshopen ble ledet av Gehl Architects som 
også utarbeidet seminarrapporten (PDF, 6 MB) "Transformasjon og fortetting". Gehl Architects 
presenterer her sin forståelse av bylivsfaktorer (PDF, 5 MB), samt to verktøy for analyse av byrom: 
Rosen (PDF, 38 kB) og 12 kvalitetskriterier (PDF, 25 kB). 

BYROMSEMINAR SORTLAND 2013 
I 2013 ble byromseminaret arrangert i samarbeid med Sortland kommune i forbindelse med deres 
arbeid med ny byplan for Sortland. Temaet for dette årets byromseminar var "Kystbyens møte med 
sjøen" og ble gjennomført som del av kommunens "midtveishøring" av byplanen. Workshopen ble 
ledet av Norconsult som også har utarbeidet seminarrapporten (PDF, 18 MB) "Kystbyens møte 
med sjøen". 

BYROMSEMINAR MOSJØEN 2012 
I 2012 stod Mosjøen for tur med temaet "Hvem skal bygge byen?". Byromseminaret ble denne 
gangen planlagt og gjennomført i samarbeid med fylkeskommunen, Vefsn kommune og Mosjøen 
og omegn næringsforening (MON). Bakgrunnen for byromseminaret var en pågående 
områderegulering av Mosjøen sentrum. Workshopen ble ledet av IN'BY arkitektkontor, som også 
utarbeidet seminarrapporten (PDF, 4 MB). 

BYROMSEMINAR NARVIK 2011 
I 2011 var temaet "Byer og tettsteder i endring" på byromseminaret i Narvik som ble arrangert i 
samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunen og det statlige nettverket "Forum for 
stedsutvikling". Bakgrunnen for seminaret var kommunens arbeid med kommunedelplan for 
sentrum og byens utvikling med tanke på flytting av E6 ut av sentrum. Workshopen var ledet av 
Norconsult ut fra metoden "Future City Game", og er oppsummert i seminarrapporten. 

 

http://www.nfk.no/byrom
https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/bronnoysund-2014/
http://www.gehlarchitects.com/
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=24136
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=34979
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=34978
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=34977
https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/sortland-2013/
https://www.sortland.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=740&AId=3242
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=20701
https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/mosjoen-2012/
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=15386
https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/narvik-2011/
http://www.stedsutvikling.no/
http://www.stedsutvikling.no/
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BYROMSEMINAR BODØ 2010 
Det første byromseminaret "Hvordan forme gode byrom i Nordland?" ble arrangert i samarbeid 
med Bodø kommune i 2010. Fra kommunens side var det ønskelig at seminarrapporten (PDF, 6 
MB) kunne legge grunnlaget for en formingsveileder for planlegging og utbyggingen av Bodø 
sentrum. Formveileder for byrom i Bodø sentrum ble endelig vedtatt i bystyret høsten 2012. 
Workshopen var ledet av Asplan Viak. 

Aktuelle framtidige kommuner for byromseminaret er Vestvågøy, Fauske, Vågan og Alstahaug. 

 

2.4 REGIONAL PLAN FOR BY- OG REGIONSENTERPOLITIKK 2016-2025 

Nordland fylkeskommune arbeider med en regional plan for by- og regionsenterpolitikk for perioden 
2016-2025.  Planprogram for denne regionale planen er utarbeidet, og planprogrammet ble sendt 
ut på høring med høringsfrist 11. september 2015.   

Dokumentene er lagt ut her:   

https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/horing-planprogram-regional-plan-for-by-og-
regionsenterpolitikk.817809.aspx 

I hht Planprogrammet er planen gitt følgende:   

Formål: 

Byene i Nordland skal være attraktive steder å starte nye bedrifter og utvikle eksisterende bedrifter. 
Byene skal også være attraktive steder å lokalisere både privat og offentlige arbeidsplasser. For å 
få til dette skal det skal utvikles kunnskap og felles forståelse for byenes rolle for næringsutvikling i 
Nordland. Det skal identifiseres muligheter for å styrke vekstkraften ved å utvikle byene som 
innovasjonssentra i Nordland.   

Hva skal gjøres i planarbeidet: 

Planarbeidet skal skape grunnlag for å utvikle strategier for å utvikle byene som arena for vekst i 
næringslivet. Det skal gjøres analyser, eller sammenstille eksisterende analyser, av flere sentrale 
tema for utvikling i byene framover. Gjennom en medvirkningsprosess skal det identifiseres og 
prioriteres strategier for bypolitikk for Nordland og tiltak for hver enkelt by.  

Sentrale strategier for måloppnåelse er beskrevet i planprogrammet:   

 Vekstkraft 

 Attraktivitet 

 Regionforstørring 

 Samarbeid by og omland.   

 

 

https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/bodo-2010/
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=21355
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=21355
http://bodo.kommune.no/andre-publikasjoner/formveileder-for-byrom-i-bodoe-sentrum-article37991-2757.html
https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/horing-planprogram-regional-plan-for-by-og-regionsenterpolitikk.817809.aspx
https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/horing-planprogram-regional-plan-for-by-og-regionsenterpolitikk.817809.aspx
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2.5 STEDSUTVIKLING I NORDLAND

Nordland fylkesting har vedtatt en strategi for
Stedsutvikling (FT-Sak 040/2015 20.-22. april 2015).

https://www.nfk.no/tjenester/regional-
utvikling/stedsutvikling/

Forsiden på strategiplanen viser strandpromenaden på
Fauske.

I kapittel 5 i strategiplanen gjengis innsatsområder for god
stedsutvikling.

a) Samordnet bolig-, areal, og transportplanlegging

b) Tilgjengelighet og nærhet

c) Arena for det gode liv

d) Klimatilpasning

e) Folkehelse

f) Kultur-og stedsidentitet

g) Omgivelseskvalitet

Prioriterte satsingsområder i strategiplanen er (i prioritert rekkefølge):

1) Geografisk plassering

a) Tiltaket styrker stedets regionsenterrolle i henhold til fylkesplanens definisjon

b) Tiltaket ligger innenfor byen eller tettstedets sentrum

2) Kvalitet i planlegging og utforming

a) Tiltaket er del av en planlagt samordning av bolig, areal og transport

b) Tiltaket styrker sentrumstilbudet innen handel, kultur og service

c) Tiltaket bidrar til klimatilpasning

d) Tiltaket ivaretar og bygger videre påviktige kulturhistoriske kvaliteter, stedetskarakter og
identitet

e) Tiltaket bidrar til økt omgivelseskvalitet gjennom god utforming, tilpassetbelysning,
universell utforming og infrastruktur tilrettelagt for aktiv transport

f) Tiltaket fremmer folkehelseperspektivet og skaper en arena for «det gode liv»

https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/stedsutvikling/
https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/stedsutvikling/
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3 Hva skjer i Fauske sentrum 

 

3.1 OPPSUMMERING.  DEMOGRAFISK UTVIKLING I FAUSKE.  HISTORISK 

(ÅR 2000 – 2015) OG PROGNOSE FRAM MOT ÅR 2030  

Ut fra de funn vi har gjort, vil vi konkludere med at den demografiske situasjonen i Fauske 
kommune preges av;  

 Svakt positiv befolkningsvekst i Fauske kommune fram mot 2030.  Befolkningsutviklingen 
vil ligge under landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Salten (vedlegg 9.4).   

 Sterk økning i antall eldre (80+) fra ca år 2023 og fram til 2030 (ca 64% vekst).  Denne 
veksten sammenfaller med tilsvarende vekst i andre bykommuner – f.eks Bodø (vedlegg 
10.5). 

 Regional sentralisering.  I år 2030 forventes at ca 77% av Saltens befolkning vil bo på 
aksen Fauske - Bodø.  Dette innebærer at ca 70.000 mennesker vil bo i disse to 
kommunene i perspektiv 2030.  Dette er etter Statistisk Sentralbyrå - middelsalternativet og 
ligger sannsynligvis for lavt sett i forhold til Bodø.  Bodø kommune har en målsetting om 
70.000 innbyggere bare i Bodø i år 2030.   

 Lokal sentralisering.  En økende andel av befolkningen i Fauske kommune bor i de 
grunnkretsene som utgjør sentrumsområdet i Fauske kommune. 

 Økende arbeidspendling inn/ut av kommunen – spesielt i forhold til Bodø, men også i 
forhold til Sørfold. 

 Sentralisering, generell aktivitetsvekst og befolkningsvekst vil generelt generere mer trafikk 
i og igjennom Fauske sentrum.  

 Det som skjer i forhold til flyktningestrømmen høsten 2015, gjør at prognoser i forhold til 
demografi er usikre.  Usikkerheten ligger både i antall som velger å bosette seg i Fauske, 
og den demografiske sammensetningen av de som velger bosetting.     

 

3.1.1 Utvikling av folkemengde på grunnkretsnivå år 2000 - 2016 

Vi har innhentet tallmateriale fra SSB som viser befolkningsutviklingen i Fauske fordelt på 40 
grunnkretser og 4 del-områder i Fauske kommune.  Tallmaterialet er gjengitt i vedlegg 9.2.   

Vi ser at grunnkretsen som heter Sentrum var den grunnkretsen med størst økning i folkemengde i 
Fauske kommune og Fauske tettsted i perioden 1999 – 2016.  I perioden vokste folkemengden i 
Sentrum med 153 personer.  Grunnkretsen Hauan er fortsatt den største grunnkretsen i Fauske 
(1.039 innbyggere i 2016), men folkemengden er gått tilbake med 213 innbyggere siden år 2000.   
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De grunnkretsene som utgjør Fauske tettsted hadde den 1. januar i år 2016 en folkemengde på 
6.455.  Dette er en vekst i folkemengde på 271 innbyggere (4,4%) i perioden 2000 - 2016.  I 
samme periode var veksten i folkemengde på landsgjennomsnitt 16,4%.   

Vekst i folkemengde 2000-2016 

Vekst i folkemengde 2000-2016 Vekst i folketall Vekst i % 

Fauske kommune -28 -0,3 

Fauske sentrum 271 4,4 

Landet 735 488 16,4 

Bodø 9 121 22 

Salten (9 kommuner) 5 876 7,9 

 

I Saltenkommunene er det kun Bodø som har hatt positiv vekst i folkemengde i perioden.  Fauske 
har hatt tilnærmet 0-vekst med et folketall rundt 9.600.  De øvrige kommunene i Salten opplever en 
til dels sterk befolkningsnedgang i perioden 2000-2016.   Vi viser til vedlegg 9.3.   

 

3.1.2 Økende eldrebølge – preferanser i boligmarkedet   

Det er en klar sammenheng mellom aldersgrupper og hvilke boligtyper som foretrekkes.  Figuren 
(under) viser sammenhengen mellom alder og ønsket om å bo i første etasje, eller høyere forutsatt 
at huset har heis.   

Stadig flere bor i blokk. Tallet på blokkleiligheter økte med 30 prosent fra 2001 til 2011, mens tallet 
på eneboliger bare økte med 4 prosent i denne perioden. Veksten i andelen blokkleiligheter var 
størst i Akershus, Rogaland og Sør-Trøndelag, mens veksten i Oslo var under 
landsgjennomsnittet.  

Andelen som bodde i blokk, var høyest blant personer i alderen 20-39 år og personer på 80 år eller 
eldre. I disse aldersgruppene bodde mer enn 20 prosent i blokkleilighet i 2011. Andelen som bodde 
i enebolig, var størst for aldersgruppene 40-69 år og under 20 år. Dette må ses i sammenheng 
med husholdningsstørrelsen. Det er blant unge voksne og eldre vi finner de minste 
husholdningene. 

Eldre mennesker i dag har et økt ønske om mer aktivitet.  Vi vil i sentrum oppleve flere eldre til fots, 
i bil, i elektrisk rullestol mv.  I sum; En økende og mer blandet trafikk i Fauske sentrum.   
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Figur 4.  Preferanser for bolig etter alder.  Kilde:  SSB.   

 

I Fauske og i Bodø må det forventes en sterk vekst i aldersgruppene 67+ i årene som kommer (j.fr. 
vedlegg 9.5).  Tabellen under viser forventet økning ut over dagens nivå i antall personer i disse 
aldersgruppene i årene 2015 – 2030.   

Vekst i antall 
personer i 
perioden 2015-
2030 

67-79 år 80-89 år 90 år og eldre Sum økning i 
perioden 2015-
2030 

Fauske  268 324 18 610 

Bodø 2504 1385 320 4209 

Sum 2772 1709 338 4819 

Tabell 1.  Utvikling i aldersgruppene 67+ i Fauske og Bodø i perioden 2015 til 2030.  Vi viser også 

til vedlegg 9.5.  Kilde: SSB.    
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Antallsmessig forventes størst vekst blant pensjonistene i aldersgruppen 67-79 år.  Dette er ofte en 
kjøpesterk gruppe som ønsker en «lettere» bolig og enklere adgang til daglige gjøremål som 
handel, service, kafebesøk og kulturtilbud, og adgang til jernbane / flyplass.   

Aldersgruppene 80-89 år og 90+ vil også være i sterk vekst.  Dette er erfaringsmessig en 
aldersgruppe med økende omsorgs- og pleiebehov.  Dette vil ha konsekvenser i forhold til utvikling 
av et adekvat tilbud til disse aldersgruppene.    

Figur 4 og tabell 1 viser behovet for leiligheter tilpasset aldersgruppen 67+ - dvs sentrumsnære 
leiligheter med tilgang på heis eller leiligheter i lave blokker / rekkehus.   

 

3.2 VIKTIGE ENDRINGSPROSESSER I FAUSKE SENTRUM 

Viktige endringsprosesser i Fauske sentrum som preger og som vil prege sentrumsutviklingen vil 
være;   

Igangsatte / vedtatte endringer:  

 Etableringen av Nye Vestmyra Skole – endring av skolestrukturen 

 Etablering av gang– og sykkelveinett i forbindelse med endring i skolestrukturen 

 Planlegging av nytt område (130 daa) for næringsutvikling (handel, industri, kontor) på 
Krokdalsmyra / Terminalveien øst).   

Foreslåtte endringer:  

 Oppgradering av Sjøgata 

 Utvikling av bransstasjontomta 

 Etablering av bystranda / bypark 

 Etablering av ny bussterminal i sentrum 

 Etablering av lekepark 

 Evt omlegging av E6 og RV 80 utenfor sentrum.   

 

3.3 NÆRINGSUTVIKLING – FAUSKE FRAM MOT ÅR 2030  

Det er ikke statistisk grunnlag for å gi en prognose for næringsutvikling i Fauske fram mot 2030 og 
hvordan dette vil påvirke trafikksituasjonen.   

 Handel er og vil fortsatt være en sterk næring på Fauske.  Handelsnæringen vil øke i 
omfang – spesielt i forhold til sk plasskrevende varegrupper.  Dette vil generere mer 
tilbringertrafikk og økt trafikk til kjøpesentra / handelsparker – også som følge av økt 
netthandel.   
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 Reiseliv / hotell er en viktig vekstnæring på Fauske – spesielt i forhold til 
ferie/fritidsmarkedet.   

 Transport og logistikk genererer mye aktivitet på Fauske.    

 

Følgende figur gir et bilde av sysselsettingsutviklingen i Fauske kommune i perioden år 2000 – 
2014:   

 

Figur 5.  Sysselsettingsutvikling i Fauske kommune i perioden år 2000 – 2014.  Kilde; SSB - 

bearbeidet av Norconsult AS.  

 

Som vi ser av figur 5, ligger vekstraten i offentlige arbeidsplasser omtrent på landsgjennomsnittet 
gjennom perioden.  Vekstraten i private arbeidsplasser har i hele perioden ligget godt under 
landsgjennomsnittet.  Dette er et bilde som i hovedtrekk ligner andre bysentra i Nordland.    

Sysselsettingen i Fauske opplevde et markant fall fra år 2002 til 2003.  Vi ser en positiv trend 
gjennom hele perioden fra år 2003 – 2014, med en markant vekst etter 2013.  Imidlertid har 
vekstraten – spesielt i privat sektor – ligget langt under landsgjennomsnittet.   

Det er en nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og sysselsettingsutvikling – spesielt 
gjelder denne sammenhengen for de deler av befolkningen som er i etableringsfasen (20-30 år).  
Som vist foran, ligger befolkningsøkningen i Fauske kommune lavt i forhold til landsgjennomsnittet. 
Dersom Fauske skal ha en befolkningsutvikling som tilsvarer landsgjennomsnittet, bør det 
etableres en utvikling innen sysselsetting som ligger omkring landsgjennomsnittet.   
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Dersom Fauske skulle ha ligget omkring landsgjennomsnittet i sysselsetting, burde Fauske ha hatt
ca 370 flere sysselsatte etter arbeidssted i 2014. Det er her spesielt privat sektor som «henger
etter».

3.4 PENDLING I SALTENREGIONEN

Pendlingsstrømmene i Saltenregionen går i hovedsak mellom kommunene Bodø – Fauske –
Sørfold og Saltdal, og det er bare Bodø, Meløy og Sørfold som her har en positiv pendelbalanse
(flere innpendlere enn utpendlere) i forhold til Saltenkommunene. I Hamarøy kommune er antallet
inn- og utpendlere omtrent i balanse.

Tabell 2 Pendlingsstrømmer i Saltenregionen 2014.

Den sterkeste pendlingsstrømmen i Saltenregionen går mellom Fauske og Bodø. I 2014 pendlet
639 arbeidstakere fra Fauske til Bodø, mens 170 arbeidstakere pendlet motsatt vei fra Bodø til
Fauske.

Totalt har Fauske 1080 pendlere som pendler ut fra Fauske til andre kommuner i Salten, mens 556
pendler fra Saltenkommuner inn til Fauske. I tillegg kommer pendlere fra andre kommuner i landet
samt sysselsatte i offshore.

3.5 TRANSPORT

Fauske er et viktig trafikk-knutepunkt i regional sammenheng. Vi viser i denne sammenhengen til
«Nærings-og godsstrømsanalyse for Nordland» (2015). Denne transportanalysen er utført av
Transportutvikling AS for Nordland fylkeskommune.

Fauske har en viktig funksjon som landbasert godsterminal i forhold til jernbanedrift.

Andre rapporter som dokumenterer Fauskes betydning som transportknutepunkt er:

Omlegging av E6 rundt Fauske. Samfunnsmessige konsekvenser. Norconsult AS. 2014-
05-27.

Handelsanalyse, Fauske sentrum. Underlag for kommuneplanens arealdel for Fauske
2015-2021. Norconsult AS, 2015-01-14.

Områderegulering Terminalveien Øst. Supplerende trafikkanalyse. Norconsult AS, 2015-
10-23.
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Figur 6.  Godsstrømmer i Nordland.  Kilde: Nærings- og godsstrømsanalyse Nordland.  

Transportutvikling AS, mai 2015.   
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3.5.1 Fauske godsterminal.   

Fauske godsterminal er en kombiterminal og et knutepunkt for omlasting mellom bane og bil for 
transport videre nordover på E6.  Dette gjør terminalen til den største godsterminalen i Nordland 
fylke.  Terminalen er viktig på grunn av sin strategiske plassering for transport mellom nord og sør i 
Norge.  

 

Figur 7.  Fauske godsterminal.  Kilde:  Jernbaneverket.   

 

Fauske godsterminal har fått økt betydning bl.a. som følge av den sterke økningen i netthandel i 
løpet av de senere årene.  

 

Figur 8.  Totalt antall TEU (sendt og mottastt) over Fauske postterminal i perioden 1999-2014.  

Kilde;  RailCombi.   
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Vi ser av figur 8 at antall TEU totalt i perioden 1999-2014 økte med ca 120%.  Den sterkeste 
økningen har skjedd i perioden 2010 – 2014 der økningen var på ca 80% - tilsvarende en økning 
på 20% / år.  

Det totale antall containere var i 2014 på 24.064 TEU.  Dette tilsvarer i snitt 463 TEU pr uke.  Dette 
tilsvarer ca 230 semitrailere pr uke eller ca 46 semitrailere pr virkedag.  

 

Figur 9.  Viktigste leverandører over Fauske postterminal.  År 2015 viser bare 1. kvartal.  Kilde: 

RailCombi.   

 

Vi ser av figur 9 en oversikt over leveranser av containere (TEU) til Fauske postterminal.  PostNord 
og Bring har klart den største økningen.  Siden år 2007 har Bring ca 5-doblet antall containere 
levert til Fauske.  Dette avspeiler noe av den kraftige veksten vi ser innen netthandel i de senere 
årene.  Årlig har vi i 2013 og i 2014 sett en vekstøkning innen netthandel på 13-15%.   
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4 Avgrensning av sentrum i Fauske 

Vi vil i dette kapitlet foreslå 

1. Avgrensning av kommunedelplan Fauske sentrum i revidert kommuneplanens arealdel.   

2. Avgrensning av sentrumssoner i Fauske 

3. Avgrensning av handelsområder utenfor sentrum i Fauske kommune.    

 

4.1 EKSISTERENDE OG FORESLÅTT AVGRENSNING AV 

KOMMUNEDELPLAN FAUSKE SENTRUM.   

I gjeldende arealplan for Fauske kommune er det gitt to kommunedelplaner for Fauske sentrum:   

Del 1: Som omfatter Fauske sentrum og arealene omkring tettstedet 

Del 2: Som omfatter Fauske sentrum.   

Under gjengis plankartet for Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1:   

 

Figur 10.  Kommuneplanens arealdel for Fauske kommune, Kommunedelplan for Fauske sentrum, 

del 1. 
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Under gjengis plankartet for Kommunedelplan for Fauske, del 2:   

 

Figur 11: Kommuneplanens arealdel for Fauske kommune, Kommunedelplan for Fauske sentrum, 

del 2.   

 

I gjeldende arealplan for Fauske kommune er sentrumsavgrensingen vist i en ytre og indre kjerne.  
Dette er vist på kartet gjengitt i figur 12.   
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Figur 12.  Eksisterende avgrensning av Fauske sentrum.  Kilde; Fauske kommune, 

kommuneplanens arealdel, kommunedelplan Fauske sentrum, del 2.   

 

4.2 AVGRENSNING AV SENTRUMSSONE – FAGLIG GRUNNLAG.  SSB’S 

DEFINISJON AV SENTRUMSSONE.   

Politikkutviklingen omkring avgrensning av sentrum har vært nært tilknyttet diskusjonen om 
kjøpesentre og lokalisering av kjøpesentre i sentrum eller i egne handelsområder utenfor sentrum.  
Det er i fylkesplanen for Nordland (2013-2025) et eget kapittel (kap 7) som regulerer lokalisering av 
kjøpesentre.  Som grunnlag for denne politikken er det utviklet et «Kunnskapsgrunnlag for regional 
planstrategi».    

Det er utviklet flere metoder for en faglig avgrensning av hva som er sentrum i en kommune.  
Miljøverndepartementet har bl.a. utgitt rapporten «Handel i og utenfor sentrum»1.  Denne rapporten 
viser utvikling i og omkring 7 utvalgte byregioner.  Ingen av disse byregionene ligger nord for 
Trondheim.  Sentrumsdefinisjonen ble i dette prosjektet basert på et antall postsoner.   

Vi vil i denne rapporten legge til grunn det samme faglige grunnlaget som SSB og TØI2.  Dette 
materialet har vi også benyttet som grunnlag for handelsanalysen og trafikkanalysen fir E6 rundt 
Fauske.  SSB har presentert denne metoden i et produktark som følger vedlagt denne rapporten.   

 

 

                                                      
1 Miljøverndepartementet.  «Handel i og utenfor sentrum».   Asplan Viak 2013-07-12.   
2 TØI Transportøkonomisk Institutt.  Detaljvarehandel i 20 bykommuner.  Analyse av utviklingen i bysentrum 
og kommunen totalt 2004-2012.   
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I SSB’s metode defineres en sentrumssone slik:   

En sentrumssone er et område som består av en eller flere sentrumskjerner og ei sone på 100 
meter rundt.  En sentrumskjerne er et område med mer enn tre ulike hovednæringsgrupper med 
sentrumsfunksjoner.  I tillegg til detaljvarehandel, må offentlig administrasjon eller helse og sosiale 
tjenester eler annen sosial og personlig service være definert.  Avstanden mellom bedriftene skal 
ikke være mer enn 50 meter.  Det må være minst 50 ansatte.    

Sentrumssoner er geografiske områder som har en dynamisk avgrensning, og antall 
sentrumssoner og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og 
næringsutvikling.   

I det videre arbeidet legger vi SSB’s metode til grunn.   

Etter denne definisjonen er det kun deler av Fauske sentrum som kan kalles en sentrumssone i 
Fauske kommune.   

Vi forstår en sentrumssone slik at den er det samme begrepet som ligger til grunn for 
Fylkesplanens kap 7 (Kjøpesentre), og der kommunene i hht til Regional planbestemmelse pkt 2 
skal fastsette sentrumssoner og handelsområder i sine kommune(del)planer.   

 

4.3 HVA ER SENTRUM I FAUSKE?  

Det er en generell trend at man i dagens bypolitikk søker en fortetting i form av høyrere 
arealutnyttelse og høyere byggehøyder.  Dette begrunnes med at;   

Det ønskes et mer kompakt sentrum med korte avstander der det er mulig å avvikle mest mulig av 
trafikken gjennom prioritering av gående og syklende framfor privatbil.   

En økt forståelse av at bysentrum har en sosial egenverdi der det er mulig for beboerne å møtes i 
åpne byrom eller gjennom handel, kultur, kafébesøk mv.  Sentrum vil være et sted som folk i alle 
aldre oppsøker ut fra ønsket om å være der «noe foregår».   

I en avgrensning av sentrum vil det være viktig å se sentrum i samspillet med bydelene omkring og 
viktige nærings- og handelsområder utenfor sentrum.   

 

4.3.1 Viktige sentrumsfunksjoner 

Et sentrum bør avgrenses ut fra hvilke sentrumsfunksjoner som ønskes i et sentrum.  Typiske 
sentrumsfunksjoner (kap 2) er: 

 Handel / detaljvarehandel 

 Offentlig administrasjon og offentlige / private serviceinstitusjoner og bedrifter som krever 
høy publikumstilgjengelighet 

 Kulturtilbud 

 Offentlige møteplasser (torg, parker, bystrand) og sosiale møtesteder (kaféer, restauranter, 
pub’er mv).  
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 Boligmasse med et variert boligtilbud 

 Grønnstruktur – parker – lekeområder – forbindelseslinjer inn mot friluftsområde etc.    

 

4.3.2 Hvor er viktige sentrumsfunksjoner lokalisert i Fauske sentrum 

Kartet under viser fordeling av næringsbygg, servicebygg og boliger i og omkring Fauske sentrum.  
Vi ser at boligområder (grå farge) utgjør de største arealene, mens forretningsbygg (blå farge) er 
sentrert med servicebygg (gul farge) liggende like ved.   

Dagens struktur gir et definert sentrumssone i og omkring kvadraturen i Fauske.   

 

Figur 13.  Fordeling av næringsbygg, servicebygg og boliger i Fauske sentrum.   
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4.3.3 Avgrensning av sentrumssonen i Fauske sentrum – SSB-metode 

Kartet under viser hvordan sentrumssonen i Fauske avgrenses ut fra metoden gitt av SSB (kap 
5.2.).  Sentrumssonen er et resultat av flere sentrumskjerner med en 100 meters sone rundt.  En 
sentrumskjerne består av minst tre ulike hovednæringsgrupper med sentrumsfunksjoner.   

 

Figur 14.  Sentrumssonen i Fauske sentrum er vist med blå farge.  Kilde: Kart og geodata fra SSB.  

http://kart.ssb.no/ 

 

Vi vil i strategi 1 i denne planen foreslå en avgrensning av sentrumssoner og handelsområder for 
Fauske. 
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5 Mål for kommunedelplan sentrum.  Et 

strategisk veikart.  

Vi søker å finne en oversiktlig målstruktur for sentrumsplanen.  Denne målstrukturen er forankret i 
kommuneplanens samfunnsdel.   

 

Figur 15.  Strategisk veikart – kommunedelplan Fauske sentrum.  Strategiene er ikke-prioritert 
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I kap 6 beskrives disse strategiene ytterligere.   

 

5.1 SWOT – FAUSKE  

Nedenfor følger en enkel analyse (SWOT) for Fauske.  Dette er et enkelt verktøy for å avdekke 
sterke og svake sider i nåtid og i overskuelig framtid.    

 

Figur 16.  SWOT- Fauske 2016.    

 

En lettere lesbar utgave av denne SWOT-analysen er vist i kap vedlegg 9.6.    

 

 

Strenghts: Weaknesses:

Areal.  Betydelig tilgang på nærings- og boligareal i og i 
tilknytning til sentrum.  Tilgang på næringsareal i tilknytning 
til godsterminal, hovedvegnettet og jernbane.  

Vanskelige grunnforhold (leir / myr).  

Relativt lave tomtepriser.  Lav sats for arbeidsgiveravgift 
(5,1%).  

Viktig trafikk-knutepunkt i Indre Salten.  Hovedveger x 
Jernbane.  Terminalfunksjon for jernbane 

E6 / Rv80  gjennom sentrum.  Økende tungtrafikk

Sterk handelsnæring - sterk handelstradisjon - stort 
handelsomland

"Butikkdød" i sentrum - bygningsmasse fra ca 50-tallet

Sterk industriell tradisjon (bergverk, energi, bygg- og 
anlegg)

Svak befolkningsutvikling - eldrebølge fra ca 2023 

Viktig skolesenter for Indre Salten Svak utvikling i arbeidsplasser - spesielt i privat sektor
Rikt kulturliv.  Sterk frivillig sektor - "NM-byen" Økende pendling
Stort kraftoverskudd
Reiselivsnæringen vokser Deler av sentrum virker "slitt" og lite attraktivt

Opportunities: Threats:

Videre utvikling av E6, Rv77 (Tjernfjellet) , Rv80 og 
jernbanen.
Omlegging av E6 og Rv80 utenfor sentrum av Fauske Omlegging av E6 / Rv80 gjør Fauske til en bakevje

Etablere et utviklingsområde i sentrum  

Regional sentralisering
Tre-delingen av kommunen mellom Valnesfjord - Fauske og Sulitjelma  
vokser og eskalerer

Utvikling av Fauske Postterminal / godsterminal.  
Gjenåpning av gruvene i Sulitjelma - andre mineralressurser 
i regionen

Strenge krav til nyetableringer gjenåpning gjør gjenåpnig av gruver og 
mineralforekomster kostbart og vanskelig.  

Økning i reiselivsnæringen
Utvikling av handel / netthandel / transport - nyetableringer 
Betydelig tilgang på sentrumsnært, ledig næringsareal i 
tilknytning til nasjonale  transportkorridorer og med god 
energitilgang.
Akkvisisjon  - Etablering av institusjoner i Fauske Konkurransen med / mot Bodø blir for sterk

Sterkere samarbeid med viktige institusjoner i Bodø / 
Regionalt / Nasjonalt

Viktige arbeidsplasser / virksomheter flytter ut av Fauske 

SWOT Fauske sentrum.  Kommunedelplan sentrum 2016
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6 Strategier og tiltak for sentrumsutvikling

6.1 ETABLERE SENTRUMSSONER OG HANDELSOMRÅDERI FAUSKE

6.1.1 Forslag til ny avgrensning av kommunedelplan for sentrum

I revisjon av kommuneplanens arealdel i Fauske er det et mål å redusere antall kommunedelplaner
fra nåværende 5 til 1. I nåværende kommuneplan er det utarbeidet kommunedelplaner for:

Fauske sentrum 1

Fauske sentrum 2

Daja / Jakobsbakken (Sulitjelma)

Langvatnet 1 (Sulitjelma)

Langvatnet 2 (Sulitjelma)

I revidert arealplan ønsker Fauske kommune at antall kommunedelplaner skal reduseres til én
kommunedelplan:

Kommunedelplan for Fauske sentrum.

Vi legger til grunn dagens kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1 men foreslår å endre denne
avgrensningen i samråd med administrasjonen i Fauske kommune slik:

Figur 17. Forslag til avgrensning av kommunedelplan Fauske sentrum.
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6.1.2 Forslag til avgrensning av sentrumssoner A og B i Fauske.   

For å få en funksjonell avgrensning av sentrum, velger vi å legge avgrensningen i senterlinjen av 
eksisterende gateløp.  Vi velger å justere avgrensningen slik at viktige sentrumsfunksjoner (kap 
4.3.3.) innlemmes i sentrum.   

Sentrumssoner A og B avgrenses som vist i figur 21.   

 

Sentrumsfunksjoner i foreslått sentrumssone A og B.   

I Sone A foreslås følgende sentrumsfunksjoner:   

 Bypark / Bystrand vest i sentrumsområdet.  Dette elementet vil ligge som en naturlig 
forlengelse av sentrumskvadraturen.  Pr i dag savner Fauske en definert bypark.   

 Bolig- og forretningsområde (Promenaden) langs en oppgradert Sjøgata.  Arealer avsatt til 
forretningsformål ved den gml sentralskolen tenkes lagt inn her.  Sjøgata oppgraderes i 
forhold til siktelinjer, byggelinjer og trafikkareal.    

 Et utviklingsområde for kultur bolig- og næringsutvikling i sentrum.  I det samme området 
foreslås igangsatt et BID3-prosjekt for å skape mer liv i tomme butikklokaler i sentrum  

 Det foreslås etablert en lekepark / aktivitetspark i Rådhusgata.    

 Det foreslås lagt en bussterminal i sentrum.   

 Boligområder med muligheter for boligfortetting, større byggehøyde og parkeringsareal i 
underetasjer / parkeringskjeller.  Langs promenaden ut mot fjorden ønskes tilrettelagt for 
boliger og sosiale møteplasser.   

 

Sentrumssone A og B i hht regional planbestemmelse om kjøpesenter 

Sentrumssone A er bykjernen / kvadraturen i Fauske.  Sentrumssone A er en sentrumssone i hht 
Regional planbestemmelse – j.fr. Fylkesplanens kap 7.  Sentrumssone B er ikke en sentrumssone i 
hht Regional planbestemmelse.   

 

Byggegrenser og frisiktlinjer. 

Det skal i sentrumssone A gjennom reguleringsplan defineres byggegrenser og frisiktlinjer i hht 
PBL § 29-4 – j.fr. veglovens bestemmelser.   

Byggegrenser settes slik at man får mest mulig sammenfallende byggelinjer i sentrum slik at en 
oppnår en definert kvartalsstruktur.   

 

 

                                                      
3 Business Improvement District 
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Fortau, sykkelfelt og gater 

Det defineres tydelige linjer for gater og fortau og skille mellom gater og fortau.  Fortausbredde, 
gatebredde og bredde på evt sykkelbane defineres i hht vegnormalen4.  Vi viser her spesielt til kap 
B i Håndbok N100.   

 

Figur 18.  Inndeling av fortauet i soner med breddekrav (mål i m).  Kilde; Håndbok N100.   

 

 

Figur 19: Tverrprofil – gater.  Kilde: Håndbok N100.   

 

                                                      
4 Statens vegvesen – vegdirektoratet (2014).  Veg- og gateutforming.  Håndbok N100.   
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Figur 20: Tverrprofil – gate med sykkelfelt. Kilde: Håndbok N100.   

 

I gater med sykkelfelt der det går by-/regionallinjer eller langruter for buss, bør kjørefeltbredden 
være 3,25 m av hensyn til framkommelighet for buss 

 

Byggehøyder og utnyttelsesgrad sone A og B: J.fr. § 9.1.4. i planbestemmelser 

Gjennom reguleringsplan / detaljplan vil kommunen legge til grunn at følgende byggehøyder / 
utnyttelsesgrad gjelder:  
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Tabell 3.  Byggehøyder og utnyttelsesgrader i sentrum.  J.fr. Kommuneplanens arealdel.  

Planbestemmelser §1.15.4.  Kilde: Fauske kommune 

 

Kvartalshenvisningene i oversikten foran viser til følgende kart:   
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Figur 21: Kvartalsinndeling i Fauske sentrum. Kilde: Fauske kommune.

6.1.3 Forslag til avgrensning av Handelsområde H1 og H2

Det er i hht Regional planbestemmelse utarbeidet en handelsanalyse for Fauske. Vi viser i denne
sammenheng til kap 1.2.3. Vi vil i denne sammenheng defineres handelsområder utenfor sentrum;

Handelsområde H1: som omfatter Fauske Handelspark, Byggmakker og tilstøtende areal. Dette
området samsvarer med areal avsatt til formål F/A Forretning / Industri i reguleringsplanen for
Fauske stasjonsområde. Dette området er pr i dag i all hovedsak disponert.

Handelsområde H2: som omfatter Terminalveien øst. Dette området følger samme avgrensning
som reguleringsplan for Terminalveien Øst. Området er avsatt til formål Bebyggelse og anlegg,
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og Grøntområde.

Tilfang på udisponert, sentrumsnært næringsareal i tilknytning til nasjonale transportkorridorer, gir
Fauske et viktig konkurransefortrinn sett i forhold til nabokommunene.
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Figur 22: Avgrensning av Handelsområde H1 og handelsområde H2 (Bestemmelsesområde 

handel).   Utsnitt av kommunedelplan Fauske sentrum.  Handelsområdene er markert 

med blått omriss.   

 

6.1.4 Tiltak:   

 Kommunedelplan for sentrum avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.1. 

 Sentrumssoner (sentrumssone A og B) avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.2. 

 Handelsområder utenfor sentrum (Handelsområde H1 + H2) avgrenses som foreslått i kap 
6.1.3.   

 I samarbeid med Nordland fylkeskommune bør det arrangeres et byromseminar på 
Fauske.  I samarbeid med fylkeskommunen bør hensikten og innretningen på et slikt 
seminar avklares i god tid før gjennomføring av seminaret.   

 Det bør søkes tilskudd fra Stedsutviklingsprogrammet til videre utvikling av Fauske 
sentrum.   
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6.2 STRATEGI 2.  ETABLERE ET UTVIKLINGSOMRÅDE I SENTRUM; 

SJØGATA – KULTURKVARTALET OG BID-FAUSKE.   

 

6.2.1 Sjøgata  

Sjøgata framstår i dag med et uryddig gatebilde med utflytende gatemønster, varierende gate- og 
fortausbredder, og utydelige byggelinjer.  Bredden på selve kjørebanen varierer, og er på enkelte 
strekninger hele 10 m bred.  Fortaubredde varierer, og enkelte kryss er uklare i avgrensning 
mellom fortau, parkering og kjørebane.  Dette skaper en økt risiko i en periode der det må 
forventes mer blandet trafikk.   

 

Figur 23.  Sjøgata sett mot vest fra Amfi-bygget.  Foto: M Selnes 2015.   

 

Sjøgata bør «strammes opp».  Det bør defineres en gatelinje og gatebredde, fortausbredde og 
sykkelbanebredde i hht vegnormalen (kap 6.1.).  Det bør defineres byggelinjer og siktelinjer og 
stilles krav til fasadeutforming og gesimshøyde ut mot gaten (kap 6.1., tabell 3).   

En oppstramming av Sjøgata, vil gjøre denne bydelen svært attraktiv i forhold til boliger, 
sentrumshandel, utesteder og andre etableringer.   
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I det følgende (fig 25-27) vises noen skisser som viser hvordan dette gatebildet kan utformes.    

 

Figur 24.  Sammenhengen Bypark – bystrand – Sjøgata som sentrumsområde.  Kilde: Leonard 

Brunke 

 

Sett i perspektiv fra sørøst mot nordvest kan dette bli slik:   

 

Figur 25. Bypark – bystrand – Sjøgata som sentrumsområde.  Perspektiv fra sørøst mot nordvest.  

Kilde: Leonard Brunke 

 

 

Sett i perspektiv fra sørvest mot nordøst kan dette bli slik:   
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Figur 26.  Bypark – bystrand – Sjøgata som sentrumsområde.  Perspektiv fra sørvest mot nordøst. 

Kilde: Leonard Brunke 

 

6.2.1.1 Disponering av bygningsmasse i Sjøgata 

Det pågår en regional sentralisering i Salten som i de aller fleste andre regioner i landet.  I 
perspektiv 2030 vil ca 77% av befolkningen i Salten bo på aksen Bodø-Fauske – dette utgjør ca 
70.000 mennesker.  I perspektiv 2030 vil kommunikasjonslinjene mellom Fauske og Bodø være 
bedre med en forventet kortere reisetid.   

I et framtidsperspektiv vil Fauske – i likhet med de aller fleste tettsted og byer i landet – oppleve en 
eldrebølge som starter ca 2023.  Fram til år 2030 vil antall eldre i 80+ øke med ca 64% i Fauske.  
PÅ landsbasis vil andelen pensjonister (67+) i befolkningen fordobles fra nå av og fram til 2040.  
Dette vil være en generasjon eldre med relativt høy utdanning og høy betalingsevne.  Eldre stiller 
spesielle krav til boliger og sentrumsstruktur.  Vinnerne i denne prosessen vil være de byer og 
tettsteder som tilrettelegger for en økt andel eldre og økt regional sentralisering.   

Det tenkes etablert en bygningsmasse bestående av bygninger i 3-4 etasjer.   

Bygningsmassen i Sjøgata bør disponeres til: 

 Boligformål (2-4 etasje) – 1. etasje ut mot sjøsiden.   

 Forretningsformål (sentrumshandel, service).  1. etasje ut mot Sjøgata 

 Forretningsformål (kontor mv) 2-4 etasje) 

 Forretningsformål (restaurant, pub mv).  1. etasje ut mot sjøsiden 

 Parkering / varelevering / lager.  1. etasje mot sidegatene.   Det bør unngås gateparkering.    
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6.2.2 Kulturkvartalet 

Kultur er i økende grad en viktig sentrumsfunksjon.  Vi viser i denne sammenhengen til kap 2.  
Erfaringene fra åpningen av Stormen i Bodø den 16. november 2014 og i ettertid er udelt positive i 
forhold til å skape mer liv og aktivitet i sentrum.  Biblioteket er blitt en helt sentral møteplass for 
lesing, leksearbeid, lån av bøker, film og annet.  Etableringen har skapt en aktivitetsøkning i 
sentrum av byen med positive ringvirkninger overfor forretninger og utesteder.   

Fauske har i lang tid diskutert etableringen av et kulturhus / allaktivitetshus i Fauske sentrum.  
Etableringen a et slikt hus er av økonomiske årsaker utsatt.  Det er laget en reguleringsplan for 
bygging av et allaktivitetshus på tomta der gml Rådhus står i dag.    

Fauske har i dag en stor hall (Fauskehallen) der det arrangeres idrettsstevner, konserter mv.  I 
Fauskehallen kan det tas arrangement med inntil ca 1.000 sitteplasser.  I februar 2016 vil en ny 
fotballhall (SKS-Arena) bli bygget ferdig på Vestmyra, og denne nye hallen innebærer betydelig økt 
kapasitet på Fauske i forhold til arrangementer som krever større haller.   

I tillegg til disse to hallene har følgende kapasiteter som er aktuelle i kultursammenheng:  

 Fauske kino ble bygd i 1954.  Salen har 213 sitteplasser, og benyttes også som 
konsertlokale.   

 Ankerske scene (Fauske Bluesklubb).  Ca 150 plasser.   Driftes på dugnad av 
bluesklubben.   

 Samfunnshuset.  Dans Fauske disponerer 2. etg, mens Ungdomsklubben disponerer 1. 
etg.    

En utvikling av aktivitet i de to hallene og i de eksisterende kulturhusene i sentrum, vil være en 
meget viktig faktor i forhold til å utvikle kulturkvartalet i sentrum av Fauske.  Utvikling av et 
parkanlegg med en evt utescene i tilknytning til kulturkvartalet, vil styrke denne funksjonen.   

I forbindelse med utvikling av kulturkvartalet, bør man i prosessen vurdere hvilke ringvirkninger i 
form av etableringer og aktiviteter som kan være aktuelle i kulturkvartalet.  Dette kan være 
ringvirkning i form av; 

 Utesteder 

 Kulturrelatert virksomhet (øvingslokaler, bi-scener mv) 

 Reise/opplevelsesrettet virksomhet 

 Forretninger bedrifter rettet mot kulturmarkedet 

 

6.2.3 BID-Fauske.   

BID Business improvement district er et verktøy for å vitalisere sentrum gjennom forpliktende 
samarbeid mellom gårdeiere, næringsdrivende og kommunen. BID-verktøyet ble etablert på slutten 
av 1970 -tallet i USA, for å stoppe en akselererende nedgang i sentrumshandel, som en følge av 
en ekspansiv kjøpesenterutbygging utenfor sentrum. 

Et sentralt element i BID er at det utarbeides en vitaliseringsplan som forplikter alle innenfor det 
definerte BID-området til å bidra økonomisk gjennom en avtale.  For å lykkes med BID, må 
næringslivet ha et nært og godt samarbeid med kommunen og koble arbeidet til kommunale 
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planer.  Kommunene på sin side må tilegne seg kunnskap om handelens utviklingstrekk og 
forutsetninger, og samarbeide med næringslivet om gode løsninger for drift og utvikling av sentrum. 
Målet er at handelen lokaliseres, utformes og tilpasses stedets omgivelser på en god måte, slik at 
de bidrar til et godt bymiljø og styrker livet i byen5.   

Et gjennomgående trekk ved de fleste norske byer er at bare en del av de næringsdrivende, 
butikkeiere og gårdeiere aktivt medvirker til å løse felles oppgaver i sentrum, mens andre av ulike 
årsaker velger å stå utenfor.  Vi finner også at mange sentrumsgårder eies av personer / selskaper 
med liten lokal forankring.   

Et BID kan defineres slik;   

Et BID (Business Improvement District) er et presist avgrenset område hvor næringsdrivende – 
forplikter seg gjennom en avtale om at de sammen skal investere i tiltak som styrker områdets 
konkurranseevne6.   

Et BID kan etableres slik:   

 Det etableres en organisasjon / sentrumsorganisasjon som utarbeidet er forslag til 
vitaliseringsplan;  

 Felles virkelighetsforståelse 

 Hva skal planen omfatte / ikke omfatte (områdemessig og saklig) 

 Hva skal man søke å oppnå – mål  

 Virkemidler  

 På grunnlag av planen utarbeides en avtale om gjennomføring av planen 

 Organisasjonen / sentrumsorganisasjonen får ansvar og virkemidler for å gjennomføre 
planen.    

Et BID kan eksempelvis omfatte;  

 Flere gårdeiere i samme kvartal går sammen om oppgradering / utvikling av et kvartal.  
Enighet om kvartalsutvikling 

 Flere gårdeiere går sammen om utenomhus-tiltak som gir kvartalet et enhetlig og mer 
tiltalende preg 

 Felles parkeringsløsninger 

 Felles løsninger for varelevering, lager, avfallstømming og annen logistikk 

 Felles åpningstider 

 

 

                                                      
5 Kommunal og regionaldepartementet.  Miljøverndepartementet.  Faglig råd for bærekraftig byutvikling.   
6 Etter Norsk Sentrumsutvikling (2014).  Vitalisering av sentrum – en norsk BID-ordning.   
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6.2.4 Tiltak 

 Det iverksettes en prosess som skal ende opp i en ny reguleringsplan for Sjøgata.  En 
«oppstrammingsplan» for Sjøgata i Fauske som en parallell til miljøgateprosjektet i 
Storgata.   

 Det igangsettes en prosess som skal skape mer kulturbasert virksomhet i Kulturkvartalet. 

 Det bør etableres et eget prosjekt BID-Fauske.   

 

6.3 STRATEGI 3.  UTARBEIDE EN STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FAUSKE 

KOMMUNE.   

Fauske kommune bør utarbeide en strategisk næringsplan.  Fauna KF er i gang med å utarbeide 
en strategisk næringsplan.  Denne forventes lagt fram for politisk behandling våren 2016.   

 

6.4 STRATEGI 4.  ETABLERE BYPARKEN MED STRANDOMRÅDE – I 

FORLENGELEN AV SJØGATA BYSTRANDA – BYPARKEN 

Denne strategien er nært knyttet til strategi 1, .   

I forlengelsen av Sjøgata mot vest, og i tilknytning til Nordlandsmuseet Fauske / Bygdetunet, er det 
planlagt etablert en bystrand i tilknytning til byparken omkring Fauske bygdetun.  En slik bystrand 
vil kreve tilrettelegging i form av at eksisterende masser i strandsonen skiftes ut med sand, og at 
det etableres et grøntanlegg i tilknytning til strandsonen.   
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Figur 27: Planskisse Fauske bystrand.  Kilde; Leonard Brunke.   

 

Sammen med bygdetunet og tilstøtende grøntarealer kan dette området utvikles videre til en 
bypark som vil ha en stor bruksverdi i seg selv og som kan benyttes som område for utendørs 
musikkfestivaler mv.   I tillegg kan det etableres aktivitetshus for servering, trening, spa mv.   
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Figur 28.  Skisse, bysta\rand Fauske.  Kilde: Leonard Brunke.   

 

Bystranda kan knyttes sammen med en gang/sykkelvei vestover mot Erikstad / Badeplassen og 
derved åpne en gang/sykkelpassasje inn mot Sjøgata.    
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Figur 29.  Skisse; badestrand sammensatt av byggesystemer, sandstrand og vegetasjon.  Kilde;  

Leonard Brunke.   

 

 

Figur 30.  Skisse:  Aktivitetshus / strandhus.  Kilde:  Leonard Brunke.   

 

6.4.1 Tiltak 

 Det bør arbeides videre med å etablere og realisere en bypark / bystrand i Fauske.   
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6.5 STRATEGI 5.  ETABLERING AV EN LEKEPARK I FAUSKE SENTRUM.   

Det er mulig å etablere en lekepark / et lekeland i Fauske sentrum.  En slik park vil i seg selv skape 
mye aktivitet og være et attraktivt mål for småbarn / småbarnsforeldre.   Som et eksempel på en 
slik lekepark, viser vi her en lekepark i Halden sentrum.   

 

Figur 31.  Lekepark i Halden sentrum.  Kilde:  https://www.facebook.com/lekeparkhalden 

 

Det er ledige, sentrumsnære arealer i Fauske sentrum som kan være meget godt egnet for 
formålet.  Adgangen til bruk av slike areal kan evt leies for en periode.    

 

 

https://www.facebook.com/lekeparkhalden
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Figur 32.  Areal i Rådhusgata.   Mulig lekeland.  Foto; M. Selnes 2015.   

 

6.5.1 Tiltak 

 Det etableres en lekepark i Fauske sentrum som foreslått. 

 

6.6 STRATEGI 6.  ETABLERING AV EN GRØNNSTRUKTUR MED ET 

SAMMENHENGENDE GANG/SYKKELVEINETT I OG GJENNOM FAUSKE 

SENTRUM.   

I forbindelse med etablering av nytt skolesenter på Vestmyra i Fauske, er det i samarbeid med 
Statens Vegvesen – Region Nord utarbeidet et forslag til nytt gang- og sykkelveisystem på Fauske.  
Tiltakene i den kommunale planen for gang- og sykkelveier er koordinert med planen til Statens 
vegvesen.   

Den kommunale planen for gang- og sykkelveier i Fauske sentrum ble behandlet av Fauske 
kommunestyre den 27. august 2015 som sak 064/15.  Denne saken viser til Norconsults rapport 
datert 01.07.2015.   

Statens vegvesen – Region nord har lagt fram Temaplan til offentlig ettersyn 19. august 2015; 
Hovednett for sykkel Fauske – rute/lenkebeskrivelse.  Et oversiktskart er vist i fig 34.  

Det er i denne sammenheng vesentlig å knytte sammen gang- og sykkelveinettet i Fauske slik at 
det skapes en sammenheng også med en oppgradering av Sjøgata.  Det kan her skapes en 
sammenheng mellom badeplassen på Erikstad – via Byparken og direkte inn i Sjøgata.   

Med dette gang-sykkelveisystemet på plass, vil man få et sammenhengende system som knytter 
sentrum til:  
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 Badeplassen på Erikstad, 

 Lysløypa / friluftsområder ved Hauan – Skjåheia 

 Friluftsområder ved Finneid skole 

 Friluftsområder ved Arsenalet.    

 

Figur 33: Forslag til nytt gang- og sykkelveisystem på Fauske i tilknytning til skolesenteret på 

Vestmyra.  Kilde; Statens Vegvesen.   

 

Gjennomføring av disse tiltakene vil imøtekomme statlige og regionale planmyndigheters 
retningslinjer om tydelige gang- og sykkelstrategier i tettsteder.  Samtidig vil tiltakene forsterke 
Fauske kommunes profil som folkehelsekommune.   

 

6.6.1 Tiltak.   

 Plan om sammenhengende gang- og sykkelveistruktur i Fauske gjennomføres i samarbeid 
med Statens Vegvesen.   
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6.7 STRATEGI 7.  ETABLERE EN NY BUSSTERMINAL I FAUSKE SENTRUM 

Det savnes i dag en ordnet bussterminal i Fauske sentrum.  Bussene bruker i dag et areal ved 
Shellstasjonen som terminal.  Det er flere mangler ved dagens løsning: 

 Dårlige fasiliteter for de reisende – dårlig buss-skur 

 Vanskelige inn- og utkjøringsforhold for bussene  

 Dårlig skilting – terminalen vanskelig å finne for reisende som ikke er godt kjent på Fauske 

 Konflikt med andre brukere av bensinstasjonen og oppstilling av langtransportkjøretøy.   

Effektive terminaler for kollektivtransport er en viktig del av sentrumsfunksjonen. 

Nordland fylkeskommune har laget en skisse av kjøremønster for buss gjennom Fauske sentrum.  
Jernbanestasjonen og Follaveien mellom rundkjøringa i Storgata og Sjøgata er viktige knutepunkt i 
denne strukturen.    

 

Figur 34.  Skisse av kjøremønster for Buss gjennom Fauske sentrum.  Kilde.  Nordland 

fylkeskommune.   
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Det ligger en mulighet i å etablere en bussterminal i Follaveien mellom Rundkjøringen (Bautaen) 
og Sjøgata med forlengelse inn i Sjøgata (ved Bankbygget).   

 

Figur 35.  Mulig lokalisering av ny bussterminal på Fauske.  Kilde: Kommunekart.no 

 

Denne lokalisering av ny bussterminal terminalen vil også ha en viktig funksjon i forhold til 
sentrumshandel, kulturkvartalet, offentlige tjenester mv.  

 

6.7.1 Tiltak 

 Det iverksettes en prosess i samarbeid med Nordland fylkeskommune for å etablere en ny 
bussterminal i Fauske sentrum.   
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6.8 STRATEGI 8.  UTARBEIDE EN PARKERINGSSTRATEGI FOR FAUSKE 

SENTRUM.   

Fauske Parkering AS er et heleid kommunalt selskap som administrerer avgiftsparkering og bruker 
inntektene av dette til sentrumsutvikling i Fauske.  Det opereres med én prissone for hele sentrum.  
For langtidsparkering er det en rabattordning for de som parkerer før kl 10:00.   

Parkering er en viktig del av tilgjengeligheten, og avgiftsparkering kan oppleves som en uheldig 
konkurransevridning i forholdet mellom sentrumshandel (avgift og tidsbegrensning) og handel i 
handelsparker utenfor sentrum (ingen avgift og i praksis ingen tidsbegrensning).   

Det er i formannskapsmøtet den 23. oktober 2015 tatt initiativ overfor Fauske Parkering AS om en 
vurdering av en ordning med avgiftsfri parkering i sentrum i forbindelse med julehandelen 2015.  
Fauske Parkering AS har på grunnlag av dette initiativet innført gratis parkering hver lørdag i 
desember 2015.  Dette tiltaket er ikke evaluert, men har i følge media gitt gode resultater.  

 

6.8.1 Tiltak 

 Det bør igangsettes en prosess for å utvikle en ny parkeringsstrategi for Fauske der 
Sentrumssonene og Handelsområdene (Strategi 1) vurderes samlet.   

 

6.9 STRATEGI 9.  FORTSETTE ARBEIDET MED OMLEGGING AV RV80 OG E6 

UTENOM FAUSKE SENTRUM.   

Det er utarbeidet en egen rapport om omlegging av E6 og Rv80 rundt Fauske og 
samfunnsmessige konsekvenser av dette;   

 Omlegging av E6 rundt Fauske sentrum.  Underlag for kommuneplanens arealdel for 
Fauske 2015-2021.  Norconsult AS 2015-01-14. 

Det er i denne rapporten foreslått følgende tiltak:   

 Det bør snarest mulig opprettes en dialog med Statens Vegvesen i forbindelse med 
Konseptutvalgsutredningen (KVU) for strekningen Fauske - Mørsvikbotn (se kap 2.6.) med 
siktemål å innlemme strekningen Finneidstrømmen bru – Fauske nord i denne KVU’en.   

 Denne konseptutvalgsutredningen bør sees i sammenheng med andre viktige 
vegprosjekter i regionen.    

 Ved en omlegging av E6 og RV80 rundt Fauske sentrum er det svært viktig at det sør, nord 
og vest for byen utformes vegkryss som bidrar til å «sluse» besøkstrafikk / turisttrafikk inn 
til bysentrum.  Dette kan skje gjennom en bevisst utforming av stoppepunkter / vegkryss, 
utforming av blikkfang / attraktivitet i sentrum.   

 Det må utformes parkeringsareal og en parkeringsstrategi i sentrum som kan fange opp 
besøkstrafikk / turisme, og som gjør sentrum til et attraktivt stoppested.   

Dette er en viktig langsiktig strategi som ble drøftet i Plan- og Utviklingsutvalget i Fauske den 
24.11.2015.  Omlegging av E6 og Rv80 var i denne sammenheng to viktige innspill til Regional 
Transportplan RTP 2017-2028.  
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6.9.1 Tiltak 

 Det må etableres et prosjekt som holder et kontinuerlig påtrykk i denne saken i forhold til 
RTP og NTP.   
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7 Handlingsplan for sentrumsutvikling 

 

7.1 TILTAK 

Vi oppsummerer her tiltakene nevnt foran (kap 6).   

Sentrumssoner og handelsområder 

 Kommunedelplan for sentrum avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.1. 

 Sentrumssoner (sentrumssone A og B) avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.2. 

 Handelsområder utenfor sentrum (Handelsområde A + B) avgrenses som foreslått i kap 
6.1.3.   

 I samarbeid med Nordland fylkeskommune bør det arrangeres et byromseminar på 
Fauske.  I samarbeid med fylkeskommunen bør hensikten og innretningen på et slikt 
seminar avklares i god tid før gjennomføring av seminaret.   

 Det bør søkes tilskudd fra Stedsutviklingsprogrammet til videre utvikling av Fauske 
sentrum.   

Sjøgata – kulturkvartalet og BID-Fauske 

 Det iverksettes en prosess som skal ende opp i en ny reguleringsplan for Sjøgata.  En 
«oppstrammingsplan» for Sjøgata i Fauske som en parallell til miljøgateprosjektet i 
Storgata.   

 Det igangsettes en prosess som skal skape mer kulturbasert virksomhet i Kulturkvartalet. 

 Det bør etableres et eget prosjekt BID-Fauske.   

Strategisk Næringsplan 

Arbeidet med Strategisk næringsplan ivaretas av Fauna KF.   

Byparken og bystrand 

 Det bør arbeides videre med å etablere og realisere en bypark / bystrand i Fauske.   

Etablering av en lekepark 

 Det etableres en lekepark i Fauske sentrum som foreslått.   

Gang/sykkelveinett – grønnstruktur.   
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 Plan om sammenhengende gang- og sykkelveistruktur i Fauske gjennomføres i samarbeid 
med Statens Vegvesen.   

Bussterminal 

 Det iverksettes en prosess i samarbeid med Nordland fylkeskommune for å etablere en ny 
bussterminal i Fauske sentrum.   

Parkeringsstrategi 

 Det bør igangsettes en prosess for å utvikle en ny parkeringsstrategi for Fauske der 
Sentrumssonene og Handelsområdene (Strategi 1) vurderes samlet.   

Omlegging av E6 / Rv80 

 Det må etableres et prosjekt som holder et kontinuerlig påtrykk i denne saken i forhold til 
RTP og NTP.   
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Sammendrag 

Småby Nord omfatter de ti byene i Nord-Norge med mellom 5.000 og 10.000 innbyggere 
som ikke omfattes av bymiljø- eller bypakkeordninger. Det vil si: Kirkenes, Vadsø, Finnsnes, 
Sortland, Svolvær, Leknes, Fauske, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Hovedformålet 
med prosjektet er å skaffe kunnskapsgrunnlag som skal vise status, utfordringer og 
muligheter for at nordnorske småbyer skal nå målet om å bli mer attraktive, miljøvennlige, 
trafikksikre og gi god mobilitet for alle. 

Rapporten inneholder også liste over aktuelle investeringstiltak og anbefalinger om videre 
samarbeid om småbyutvikling. 

Dersom Nord-Norge skal sikre bosetting og utvikling av næringslivet, er det behov for å 
satse også på de små byene. Ett bidrag til å øke byenes attraktivitet og oppnå nasjonale 
miljømål, er å satse på bærekraftige mobilitet. Her har Statens vegvesen både sektoransvar 
og ekspertise. Fokusområder er samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging, 
redusere transportbehov og fremme bærekraftige transportalternativer. 

Statens vegvesen Region nord gjorde våren 2018 en foreløpig kartlegging av status for 
transportsystemet for de minste byene. Prosjektet Småby Nord har i forlengelsen av dette 
bidratt til å kartlegge status, utfordringer og muligheter for å være attraktive byer. Det er 
holdt to møter med hver bykommune, samt epost- og telefonkontakt. 

Kjennetegn ved de små byene er at de er bilbaserte og i liten grad har kapasitetsutfordringer 
i vegnettet. Det er svakt befolkningsgrunnlag for kollektivtilbud lokalt, samtidig som byene 
er viktige kollektivknutepunkt. Alle byene peker på behov for bedre tilrettelegging for 
gående og syklende. Biler er ofte et dominerende trekk ved byrommene, og byene har i 
varierende grad regulert parkering i sentrum. Flere av byene har hovedveg gjennom 
sentrum, som innebærer støy, støv og ekstra utfordringer med trafikksikkerhet. 

Prosjektet har identifisert mange tiltak som kan bidra til en attraktiv by med bærekraftig 
mobilitet. Dette er både statlige, fylkeskommunale og kommunale tiltak i form av fysiske 
prosjekter, som gang- og sykkelveger, fortau, belysning og sikring av fotgjengerkryssinger, 
men også holdningsskapende tiltak og intelligente transportsystemer og tjenester (ITS).  

Ca. 80 investeringstiltak er kostnadsberegnet og de samlede kostnadene er grovt anslått til 
1,3 milliarder kroner. Prosjektgruppa er gjort kjent med flere tiltak, som enten mangler 
planmessig avklaring eller som er av mer generell karakter, og som derfor ikke inngår i 
tiltakslisten eller kostnadsberegningen. Flere av disse tiltakene oppfattes som viktigere 
lokalt enn mange av de kostnadsberegnede tiltakene. Noen av disse er store tiltak som 
trenger finansiering, før man vil prioritere å bruke ressurser på planlegging. 

I Nasjonal transportplan og fylkeskommunenes regionale transportplaner er det kun lagt opp 
til mindre tiltak i enkelte av byområdene som omfattes av prosjektet. I tillegg til at det i liten 
grad settes av statlige eller fylkeskommunale penger til tiltak i de små byene, er det en 
utfordring at kommunene har begrenset tilgang på spesialiserte fagressurser og fagnettverk. 
Medvirkning og samarbeid vil være essensielt for å oppnå god byutvikling i tråd med 
overordnede mål. Det er god grunn til å være i forkant og planlegge godt slik at arealene blir 
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riktig prioritert og lokalisert i forhold til funksjoner, grøntstruktur, fortetting, myke 
trafikanter, kollektiv, gods, privatbiler med mere. 

Prosjektgruppa anbefaler at det settes i gang et småbyprogram og at det avsettes en egen 
pott i Nasjonal transportplan til tiltak som kan bidra til bærekraftig, urban mobilitet i 
småbyene. Småbyprogrammet bør sette rammer for hvordan man legger en strategi for 
småbyer og lager småbypakker. Det bør være et samarbeid og et spleiselag mellom 
kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen (og eventuelt andre transportetater), 
næringsliv og andre viktige lokale aktører. I tillegg må bompengefinansiering vurderes for 
hver bypakke. Prosjektgruppa mener at en regional småbykontakt/koordinator i Statens 
vegvesen vil styrke utviklingen av småbyene i nord. 

Bakgrunn 

Norges befolkning vokser og de siste 10 årene har alle fylker hatt befolkningsvekst, takket 
være høy innvandring. Veksten er imidlertid ujevnt fordelt geografisk. Den største 
befolkningsveksten finner vi i tilknytning til de største byene og i det sentrale 
østlandsområdet. Også innad i Nord-Norge er det de største byene som har hatt sterkest 
vekst i befolkningen. 

Nordland er det fylket med nest lavest befolkningsvekst i perioden 2013-2018, etter 
Hedmark og Oppland. Fylket har et lite fødselsoverskudd og netto innenlandsk utflytting er 
den høyeste i landet. Også Troms og Finnmark hadde lavere befolkningsvekst enn lands-
gjennomsnittet i perioden 2013-2018 (KMD; Regionale utviklingstrekk).  

På tross av sterk vekst i verdiskapingen i Nord-Norge de seneste årene, har det ikke ført til 
vekst i antall arbeidsplasser og befolkning (Verdiskaping i Nord-Norge, Telemarksforskning).  

Regjeringens nordområdestrategi 2017 sier at «Økt verdiskaping er et mål for 
nordområdesatsingen. Det trengs målrettet satsing på næringsutvikling for å utvikle Nord-
Norge til en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner.» For å få til dette trengs 
blant annet arbeidskraft for å utnytte landsdelens ressurser. Fremover vil det være stort 
behov for nyrekruttering til mange sektorer og det forventes sterk konkurranse om 
arbeidskraften.  

Skal vi klare å ta ut potensialet i Nord-Norge må også de mindre byene gis bedre muligheter 
til å legge til rette for næringsutvikling, gi gode levekår for innbyggerne og bidra til en 
klimavennlig utvikling. Byene må oppleves som attraktive for de som allerede bor og jobber 
der og for de som ønsker å etablere næringsvirksomhet, men også for å tiltrekke seg ny 
arbeidskraft og besøkende. 

Som statlig etat med sektoransvar for bærekraftige mobilitetsplaner, bør Statens vegvesen 
bidra til byenes attraktivitet. Statens vegvesen Region nord utarbeidet derfor i 2016 en 
strategi for byutvikling. Så langt har satsningen i by vært nærmest ensbetydende med store 
og mellomstore byer, men Region nord har ambisjoner om at det skal jobbes godt med alle 
byene i landsdelen. Et ledd i iverksettelse av bystrategien er prosjektet Småby Nord. 
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Prosjektområdet 

 

Småby Nord omfatter alle Nord Norges byer med 5 000-10 000 innbyggere, unntatt Hammerfest. 
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Prosjektgruppen Småby Nord 

 
Thore Jensen (Prosjektavdelingen), Elisabeth Jomisko (Vegavdeling Finnmark) og Inge Berg (Veg og transport-
avdelingen) har også bidratt i prosjektet. 

Prosessen  

Prosjektet er et initiativ fra Strategistaben i Statens vegvesen Region nord for å løfte 
småbyene i Nord-Norge. Kunnskapen om småbyene har vært for uoversiktlig og spredt, og 
dialogen med småbyene for svak. Det ble derfor etablert ei tverrfaglig prosjektgruppe 
bestående av deltakere fra ulike avdelinger i Statens vegvesen og en representant for 
fylkeskommune med erfaring fra byutviklingsarbeid. 

Oppgaven har vært utfordrende og spennende med mange involverte og usikkerhet i forhold 
til mulig resultat. Samhandling med kommuner og fylkeskommuner har vært en viktig del av 
prosjektet, og et mål i seg selv for å opprette en bedre dialog og dele kunnskap. 
Tidsrammen har vært meget krevende og har følgelig begrenset prosessens omfang. 
Prosjektgruppa har for eksempel kun forholdt seg til kommunens administrasjon. 
Rapportens endelige innhold er prosjektgruppas produkt.  

Statens vegvesens Veg- og transportavdeling har våren 2018 utarbeidet et utkast til 
rapporten Kartlegging av status for transportsystemet i de 11 minste byene i Region Nord 
(her er Hammerfest inkludert til forskjell fra Småby Nord-prosjektet). Tilgjengelige data om 
byene er sammenfattet i lys av arealbruk, kollektiv, gåing, sykling, trafikksikkerhet, miljø, 
klima og gods. Utkastet gir en samlet oversikt over kunnskapsgrunnlaget og har vært et 
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utgangspunkt for Småby Nord-prosjektet. Denne rapporten skal i løpet av 2019 ferdigstilles 
og kvalitetssikres. 

Det er avholdt to arbeidsmøter med hver bykommune i form av ett fysisk møte i hver by og 
ett videomøte.  

Deltakere på de fysiske møtene har i hovedsak vært kommunens utvalgte administrative 
representanter, den aktuelle fylkeskommunes representant(er), Statens vegvesens 
planforvalter for den respektive by og tre prosjektgruppemedlemmer. På møtene i Lofoten 
har i tillegg representant for Statens vegvesens E10-prosjekt deltatt. Møtedeltagerne fra 
Statens vegvesen gjennomførte en enkel befaring i byene. 

Videomøtet omfattet en gjennomgang av beskrevet status, behov og muligheter i den 
aktuelle byen.  

Det er identifisert tiltak som har vedtatte reguleringsplaner og tiltak som ikke krever 
regulering, og disse er grovt kostnadsberegnet.  

Statens vegvesen har laget enkle 3D-modeller av byene. Bebyggelsen kunne vært mer 
detaljert, men dette er et godt utgangspunkt for en enkel presentasjon av byene. Foruten 
stillbilder fra modellene i denne rapporten, er det laget en filmsnutt for hver by med noen få 
fakta (utstrekning, folketall). Disse filmsnuttene ligger på prosjektets hjemmeside 
www.vegvesen.no/vegprosjekter/smabynord som en rask intro til byene for alle som er 
interessert i dette pilotprosjekt. 3D-modellene finnes i Statens vegvesens system og er et 
godt utgangspunkt for videre arbeidsprosesser med byene. 
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Mål for byutvikling i mindre byer 

Overordna mål og føringer 

Regionalmeldinga trekker fram betydningen av gode offentlige rom, møteplasser og grønne 
strukturer i byer for menneskers livsutfoldelse, sosiale liv og naturopplevelser. Likeså 
refererer Folkehelsemeldingen til aktive transportformer og utviklingen av 
lokalsamfunn/byutvikling som områder med betydning for folkehelsen. Folkehelse er 
imidlertid ikke inkludert i den overordnede målformuleringen i Nasjonal transportplan, men 
verdsettes høyt i de samfunnsøkonomiske analysene som ligger til grunn for prioriteringene 
av gang- og sykkelprosjekter.  

I Nasjonal transportplan er det videre et mål at minst 80 % av barn og unge mellom 6 og 15 
år skal gå eller sykle til skolen. Nasjonal gåstrategi har et mål om at minst halvparten av 
befolkningen skal ha gjennomført en hel reise per dag til fots i 2023. Nasjonal sykkelstrategi 
har som mål at åtte prosent av alle reiser i Norge skal foregå på sykkel innen 2023. For å nå 
dette målet bør antallet sykkelturer i byer og tettsteder mer enn dobles.  

Transportsektoren skal også i tråd med Nasjonal transportplan bidra til at nasjonale mål for 
lokal luftkvalitet og støy oppfylles.  

Det er vanskelig å anslå hvor viktig nettopp transportsystemene er for at småbyene skal fylle 
sin rolle i samfunnet. Det er ingen klare skiller mellom utvikling av transportsystemet og 
stedsutvikling generelt. Mange av målene som er satt for by- og tettstedsutvikling, har 
virkemidlene sine innenfor den samordnede bolig-, areal- og transportplanleggingen. Areal- 
og transportplanleggingen henger tett sammen og påvirker hverandre gjensidig. 
Transporttiltakene i byer fungerer da også som virkemidler for andre mål i by som for 
eksempel økt attraktivitet. De mindre byene med funksjoner som regionalt senter, må være 
attraktive som lokaliseringssted for institusjoner, servicebedrifter og annet næringsliv, og 
krever transportsystemer som ivaretar dette. Småbyer langt unna storbyer har mer 
omfattende roller enn småbyer nært en storby. 

I Statens vegvesens arkitekturstrategi er det et mål at byer og tettsteder skal utvikles med 
arkitektur av god kvalitet. Statens vegvesens transportanlegg i byer og tettsteder skal ut fra 
dette være av god arkitektonisk kvalitet, og gjennom sektoransvaret skal Vegvesenet bidra til 
å fremme god by‐ og stedsutvikling. Statens vegvesen skal bruke god arkitektonisk kvalitet 
som ett av virkemidlene for å skape miljø- og energivennlige, helhetlige og framtidsrettede 
løsninger. 

Region nord sine mål og føringer 

Regionens mål og føringer er beskrevet i Statens vegvesens rapport Bystrategi Region nord. 
Her pekes det på Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og Nasjonal transportplan som begge har mål om kompakte byer og 
tettsteder, redusert transportbehov og klima og miljøvennlige transportformer. Mål for 
byene i Region nord er basert på nasjonale føringer og målsettinger og på grunnlag av disse 
er følgende mål definert: 
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Hovedmål: 
Byområder i Region nord skal være miljøvennlige, trafikksikre og gi god mobilitet for alle.  

Delmål: 
1. Byer i Region nord skal utvikles etter en kompakt utbyggingsstrategi med fortetting rundt 

knutepunkt og kollektivtraséer, og bevisst lokalisering av store arbeidsplasser. 
2. Andelen av personreiser i byene som tas med gåing, sykling og kollektivtransport skal 

økes ved å legge til rette for at disse reisene blir så sikre og effektive at de foretrekkes 
foran biltransport.  

3. Næringstransport skal være miljøvennlig og ha god framkommelighet hele døgnet til 
godsknutepunkt og distribusjon. Det skal tilstrebes minst mulig konflikt mellom person- 
og godstransport. 

Strategien for å oppnå disse målene er tredelt: 
1. Helhetlig plan som grunnlag for forpliktende avtaler eller bypakker 
2. Tydeliggjøre og utøve vårt sektoransvar i arbeidet med byutvikling 
3. Evaluere egen kompetanse og organisering for å sikre god byutvikling 

Planlagte tiltak 

Nasjonal transportplan  

Nasjonal transportplan 2018-2029 har ett større investeringsprosjekt som vil ha betydning 
for byutvikling i de aktuelle småbyene. Det er satt av 1,250 mrd. kroner i 
oppstartsbevilgning til utbedring av E10 mellom Fiskebøl og Nappstraumen i siste 6-
årsperiode. Basert på konseptvalgutredningen (KVU) for strekningen har regjeringen 
besluttet at byområdene Svolvær-Kabelvåg og Leknes skal inngå i planleggingen, og 
arbeidet med å konkretisere tiltak er i gang (www.vegvesen.no/lofoten). 

Statens vegvesens Handlingsprogram 

I tillegg til store utbyggingsprosjekter settes det av midler i Nasjonal transportplan til mindre 
tiltak gjennom de såkalte programområdene. De programområdene som er mest aktuelle for 
bruk i byområdene er tilrettelegging for gående og syklende, trafikksikkerhet, 
kollektivtrafikktiltak, universell utforming og miljøtiltak.  

Statens vegvesens Handlingsprogram for 2018-2023 er en oppfølging av Nasjonal 
transportplan med en konkretisering av innsatsen på riksvegene i første 6-årsperiode. 
Gjennomføring er avhengig av årlige bevilgninger i statsbudsjettet. 

Følgende tiltak i Handlingsprogrammet er relevante for byene som omhandles av denne 
rapporten: 

Tilrettelegging for gående og syklende 
Det er satt av penger til samarbeid om nye sykkelbyer (18 mill. kr), en by i hvert fylke. 
Pengene kommer eventuelt i 2021. Det er foreløpig ikke valgt hvilke byer som skal bli 
sykkelbyer. 

http://www.vegvesen.no/lofoten
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Midlene som er satt av til strakstiltak etter sykkelveginspeksjoner (12 mill. kr) er ikke fordelt 
på strekninger, og det kan være aktuelt å bruke noen av disse pengene i småbyene. Disse 
midlene kommer først fra 2020. 

Trafikksikkerhet  
• E10 Leknessletta, tilskudd ny rundkjøring - 5 mill. kr i 2020 
• E6 Kirkenes sentrum, TS-tiltak – 51 mill. kr i 2021/23 

Midlene som er satt av til strakstiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner (53 mill. kr) er ikke 
fordelt på strekninger, og det kan være aktuelt å bruke noen av disse pengene i småbyene. 
Hovedtyngden av disse midlene kommer først fra 2020.  

Miljøtiltak 
• Støytiltak Mosjøen – 4 mill. kr i 2020 
• Støytiltak Bodø/Fauske 4 mill. kr i 2020/21 
• Fasadetiltak støy Kirkenes 9 mill. kr i 2021 

Regionale transportplaner 

Finnmark: Ingen relevante prosjekter i Regional transportplan. 

Troms: Regional transportplan 2018-2029 (med Handlingsplan 2018-2021 og Økonomiplan 
2019-2022) 

• Finnsnes: fv. 86 Silsand-Islandsbotn med gang- og sykkelveg. 60 mill. med planlagt 
oppstart 2019.  

Nordland: Regional transportplan 2018-2029 (med Handlingsprogram 2018-2021 og 
Økonomiplan 2019-2022) 

• Sortland: fv. 82 Sortland-Risøyhamn, oppgradering av veg, inkludert gang- og 
sykkelveg. Parsell Holmen-Maurnes fullføres i 2019, øvrige parseller er ikke 
finansiert. 

• Sortland: 12 mill. til trafikksikkerhetstiltak Sortland sentrum i 2020. 
• Leknes: 8 mill. (totalt 13 mill. med tidligere bevilgninger) til tiltak rundt Vest-Lofoten 

videregående skole i 2019 (fortau, belysning etc.). 
• Mosjøen: Flytting av ferjekai ut av Mosjøen sentrum - utsatt til etter 2022. 
• Sandnessjøen: fv. 809 Vågen-Nesset og fv. 17 Blåbærhaugen-Kleiva: gang- og 

sykkelveg (ikke inne i det 4-årige handlingsprogrammet/økonomiplan). 

Alle regionale transportplaner inneholder sekkeposter for trafikksikkerhetstiltak som kan 
være relevante for småbyene.  

Eksisterende tilskuddsordninger 

Statlig tilskuddsordning til gang-/sykkelveg 
Gjennom Nasjonal transportplan er det også etablert en statlig tilskuddsordning for tiltak for 
økt gange og sykkelbruk. Midlene skal benyttes til kommunale og fylkeskommunale veger 
for å stimulere til helhetlige sykkelpakker i kommuner og fylker som ønsker å satse på 
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gående og syklende. Tilskudd fra ordningen krever en egenandel på minimum 50 prosent fra

tilskuddsmottaker. Midlene deles ut årlig etter en søknadsprosess.

Tilskudd fra Samferdselsdepartementet til lokale trafikksikkerhetstiltak

Samferdselsdepartementet gir tilskudd til tiltak som bidrar til å styrke lokalt

trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og

andre lokale aktører. Eksempel på tiltak er trafikksikkerhetsopplæring, refleksutdeling og

trafikkløype.

Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler

Fylkeskommunene har ei tilskuddsordning for trafikksikkerhetstiltak som kommunene og

andre kan søke på. Tilskudd gis til fysiske, holdningsskapende og pedagogiske tiltak.

Eksempel på tiltak kan være prosjektering/byggeplaner, gjennomføring av mindre tiltak,

sykkelopplæring og refleksaksjon. Det varierer mellom fylkene hvordan ordningen utøves og

hvilke tiltak som er aktuelle for tilskudd.

www.tromsfylke.no/tjenester/samferdsel/trafikksikkerhet/tftu/

www.ffk.no/samferdsel/trafikksikkerhet/trafikksikkerhetsmidler/

www.nfk.no/tjenester/samferdsel/trafikksikkerhet/

Bærekraftig mobilitetsplanlegging

Bærekraftig mobilitetsplanlegging handler i hovedsak om å redusere klimagassutslipp ved å

endre og påvirke transportmønster og transportformer:

Bærekraftig utvikling:
Utvikling som imøtekommer dagens

behov uten å ødelegge mulighetene for

at kommende generasjoner skal få

dekket sine behov.

Bærekraftsmålene reflekterer tre

dimensjoner: klima og miljø, økonomi

og sosiale forhold.

Mobilitet: Bevegelse eller forflytning av

varer, tjenester og mennesker .

Bærekraftig

mobil tetsplanl egging:
Redusere klimagassutslipp

ved å endre og påvirke

transportmønster og

transportformer.
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Hvorfor satse på bærekraftig mobilitetsplanlegging i den nordnorske 
småbyen? 

Både nåværende og fremtidige forhold tilsier et behov for å satse på bærekraftig 
mobilitetsplanlegging i byene: 

• Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge – ca. 31 %. 
• Vegtrafikk står for ca. 60 prosent av klimagassutslippene fra innenlands transport i 

Norge. Fra 1990-2016 økte utslippene fra vegtrafikk med ca. 28 %. 
• Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, og dette forventes å øke. 
• Byene står for 75 % av alle klimagassutslipp.  
• I tillegg vil det ha positiv effekt på stedsutvikling, folkehelse, livskvalitet, trivsel og gjøre 

byen mer tilgjengelig for den enkelte - uavhengig av helse, alder og økonomi. Disse 
effektene vil bidra til å gjøre den nordnorske småbyen mer attraktiv. 

Fokusområder og tiltak – bærekraftig mobilitetsplanlegging 

Nedenfor omtales fire fokusområder som fremmer bærekraftig mobilitetsplanlegging. Disse 
bygger på Statens vegvesens rapport Nr. 293 «Bærekraftig mobilitetsplanlegging» og statlige 
retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  

Hvordan fokusområdene passer og hvilke tiltak som er aktuelt i den enkelte nordnorske 
småbyen, vil variere ut i fra forholdene på stedet. Andre tiltak som ikke er omtalt, kan også 
være hensiktsmessig. Det er verdt å minne om at det tradisjonelt har vært størst fokus på de 
store byene. Utfordringene og situasjonen i de mindre byene er noe annerledes, og effekten 
av de allerede kjente tiltakene vil ofte ikke ha samme virkning i mindre byer. De fire 
fokusområdene er likevel et godt utgangspunkt for å tilnærme seg hvordan bærekraftig 
mobilitetsplanlegging bør gjennomføres. 

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra 
til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og 
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er et viktig 
verktøy og skal følges i statlig, regional og kommunal planlegging. 

Redusere transportbehovet 
En sentral strategi er å organisere byen slik at boliger, butikker, tjenester og arbeidsplasser 
ligger nærmere hverandre. Når det gjelder varer bør hver pakke transporteres kortest mulig.  

Aktuelle tiltak for å redusere transportbehov: 
• Fortetting 
• 10-minuttersby (tjeneste- og servicefunksjoner innen en radius på 10 minutters gange) 
• Redusere transportbehov innen godstransport 
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Fremme bærekraftige alternativer 
Dette omhandler tiltak som oppfordrer til noen transportformer og tiltak som fraråder andre 
transportformer.  

Aktuelle tiltak for å fremme bærekraftige alternativer: 
• Tilrettelegge for gåing 
• Tilrettelegge for sykling 
• Tilrettelegge for kollektiv transport 
• Redusere personbilbruk 
• Fossilfrie kjøretøy (biler som går på utslippsfrie drivstoff) 

Implementere ny teknologi 
Ny teknologi skal bidra til at transport blir mer bærekraftig og tilgjengelig. Dette handler i 
større grad om forskning enn planlegging, men det må tas høyde for at mobilitet vil kunne 
endre seg i fremtiden.  

Aktuelle tiltak for å implementere ny teknologi: 
• Autonome kjøretøy (selvkjørende) 
• Mobility as a Service - MaaS (integrasjon av forskjellige transportmidler i en 

transportkjede og en samlet tjeneste ved bruk av mobiltelefon) 
• Intelligente transportsystemer - ITS (informasjonsteknologi som bedrer transportens 

bærekraft, utnyttelse, effektivitet og sikkerhet) 

Miljøvennlige transportformer (kollektiv, sykkel og gange) 

Planlegging av de mindre byene må være forankret i statlige føringer om bærekraftig 
mobilitet. Det fremtidige transportnettet må legge til rette for klima- og miljørettet 
transport. Det har så langt vært problematisk å få gode og bærekraftige kollektivløsninger i 
de mindre byene innenfor den såkalte 10-minuttersbyen. Tilbudet blir svært begrenset og 
følgelig blir kollektivtransport ikke et reelt alternativ til bruk av bil. 

Det er mulighet for å etablere mer individualiserte kollektivløsninger i mindre byer og 
bygder. Det kan dreie seg om transport for eldre, skole- og jobbreiser, fritidsservicereiser 
eller bestillingsløsninger. I Sauda har man en slik løsning som er ganske fersk, men anses 
som en suksess. Individualiserte transportmidler som er mindre i størrelsen enn vanlige 
rutebusser kan være hensiktsmessig, men det er pr dato ingen støtteordninger til dette i 
distriktene. Dette medfører at utvikling av gode kollektivløsninger kan være en stor 
utfordring og gode og attraktive sykkelløsninger vil sannsynligvis kunne gi et bedre svar på 
et miljøvennlig og bærekraftig transportsystem. 

Det er et vedtatt mål at transportvekst i byene skal skje gjennom økt sykkel, gange og 
kollektivtransport. Likeså sier nullvisjonen at ingen skal bli drept eller hardt skadd i 
trafikken. Da vil særlig nye og trafikksikre anlegg for sykkel være et viktig bidrag for å nå 
disse målene. Anlegg for økt bruk av sykkel som transportmiddel regnes som et viktig tiltak 
for å få et mer bærekraftig transportsystem i byer og tettsteder. Nasjonale mål om økt 
sykkelandel er førende for vår planlegging. Nasjonal transportplan (NTP) 2010-219 har blant 
annet hatt et mål om at 80% av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. Målet er nådd for 
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avstander under 1 km, mens det er langt til målet for avstander på reiser over 3 km. Mange 
velger heller å reise med kollektivtransport og bli kjørt med bil framfor å gå eller sykle på 
reiser som er lenger enn 1 km. 

Nye anlegg for syklende må derfor tilrettelegge for trygg sykling og god fremkommelighet. 
Det kan få flere til å se på sykling som et attraktivt alternativ til bilen og kollektivtransport. 
Holdningsskapende tiltak og kampanjer for å få flere til å velge sykkel som transportmiddel 
kan også være metoder for å nå disse målene. De løsninger vi velger for de syklende skal 
oppleves trygge, gi god sikkerhet og fremkommelighet for å være attraktive.  I flere 
rapporter blant annet fra TØI (Transportøkonomisk institutt) pekes det på at separate 
sykkelanlegg (sykkelfelt eller sykkelveger), generelt har størst potensiale for å bedre 
sikkerheten og øke attraktiviteten.  

Rapportene viser at kombinerte gang- og sykkelveger kommer dårligst ut, især med hensyn 
til fremkommelighet. Her må syklisten sykle på fotgjengerens premisser og med stor 
gangtrafikk blir dette vanskelig. På fortau blir det enda verre fordi dette anlegget primært er 
for de gående med en mulighet for syklende å benytte anlegget. Det argumenteres ofte med 
at det oppleves som helt greit at syklende og gående bruker fortau og gang- og sykkelveger 
samtidig. Med dagens nivå på antall syklende er det riktig mange steder. Ønsket og målet 
om en markert økning av syklende og gående vil imidlertid medføre konflikter og farer som 
nevnt ovenfor. Det vil igjen føre til negativ effekt på andelen syklende. 

På tross av flere bygde gang- og sykkelveger og fortau de senere årene, står sykkelandelen 
omtrent i ro. Dette bør tilsi at vi må prioritere mer attraktive løsninger for å øke andelen 
syklende. Vi må gjøre det enklere og mer attraktivt å sykle, enn å kjøre bil. Kan hende må vi 
gjøre bilkjøring mer brysomt også i mindre byer og tettsteder, for å få den ønskede 
utviklingen.  

Etter prinsippene i sykkelhandboka er sykkelveg med fortau og sykkelfelt anbefalte separate 
løsninger forgående og syklende. Disse krever mer areal enn fortau og gang- og sykkelveg.  
Det betyr at vi må omprioritere arealer som i dag er tilrettelagt for bil, slik at biler får mindre 
plass og gående og syklende større. 

Spørsmålet blir hvem som skal stå øverst i transportpyramiden; er 
det bilen eller er det fotgjengere og syklister? Ut fra ovenstående bør 
nettopp syklisten og fotgjengeren stå øverst. Under dem kommer 
kollektivtrafikken og lavest prioritet får bilen.  

Seks av de ti byene har utarbeidet plan for hovednett for sykkel. 
Ingen av byene har i dag separate anlegg for sykkel, men det 
planlegges for tiden slike løsninger i sentrumsgata i to av byene 
(som for øvrig ikke har nevnte sykkelplan). 

Løsninger for miljøvennlige og bærekraftige transportformer for de mindre byene er i tråd 
med vedtatte mål for bærekraft og miljøhensyn. Andelen syklende er svært liten i de mindre 
byene og et ønske om økning kan enklest oppnås gjennom attraktive løsninger for de 
syklende. Separate løsninger for sykkel vil også for de mindre byene kunne gi en større og 
ønsket effekt for økt sykkelandel. 
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Om den enkelte by - Status og utfordringer i byene 

Plansituasjon i byene 

For alle kommunene er det et mål å utvikle byene til mer attraktive steder og legge til rette 
for bruk av gange, sykkel og kollektiv. Følgende viser en oversikt over planstatus i 
kommunene (pr. nov.-18). I utkast til rapport Kartlegging av status for transportsystemet for 
transportsystemet i de 11 minste byene i Region Nord finnes det lenke til de fleste planene. 
 

Ko
m

m
un

e 

Samfunnsdel Arealdel 
By-/ 

sentrumsplan 
(KDP) 

Sykkelplan Andre relevante 
planer 

Va
ds

ø 

Vedtatt 2012 
(2012-2024). 

Vedtatt 2012 
(2012-2024).  
Skal revideres i 
inneværende 
planperiode jf. 
planstrategien. 

 Foreligger ikke. Vedtatt at den 
skal utarbeides 
(sommeren 2018). 

Sentrumsplan 
(områdeplan) 
oppstartet høsten 
2018. 
 
Kommunedelplan 
for Kiby.  
 
Havneplan 
(temaplan) 
oppstartet høsten 
2018. 
 
Trafikksikkerhets-
plan 2014/2017 – 
ny plan ute på 
høring. 

Ki
rk

en
es

 

Vedtatt 2014 
(2014-2026). 

Vedtatt 2018 
(2018-2030). 

Byplan Kirkenes 
planlagt oppstart 
våren 2019. 

  Foreligger ikke. KVU for Sør-
Varanger har et 
eget kapittel om 
sentrum av 
Kirkenes. 
 
Trafikksikkerhets-
plan 2010-2013. 
 
Hovedplan for veg 
og trafikk 
påbegynnes i 
perioden 2016-
2019. 

Fi
nn

sn
es

 

Vedtatt 2014 
(2014-2026). 

Vedtatt 2014 
(2009-2021).  

Sentrumsplan 
Finnsnes, vedtatt 
2015. 

Plan for sammen-
hengende 
sykkelvegnett, 
vedtatt 2013. 

Kommunedelplan 
for bynære 
områder under 
utarbeidelse.  
 
Oppvekstplan, 
vedtatt 2018 
 
Trafikksikkerhets-
plan utgått. 
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So
rt

la
nd

 Vedtatt 2007 
(2007-2020). 
Planlagt revidert i 
2019-2020.  

Vedtatt 2017 
(2017-2029) 

Byplan Sortland 
vedtatt 2015. 

Plan for sammen-
hengende 
sykkelvegnett 
2013. 

Trafikksikkerhets-
plan 2018. 

Sv
ol

væ
r Vedtatt 2003. 

Under revidering 
(planprogram på 
høring pr d.d.).  

Vedtatt 2018 
(2017-2029). 

Byplan Svolvær, 
vedtatt 2012. 
Under revidering 
(planprogram 
vedtatt).  

 Foreligger ikke. Trafikksikkerhets-
plan 2016-2019, 
vedtatt 2015. 

Le
kn

es
 

Vedtatt 2017 
(2017-2029). 

Planprogram for 
perioden 2019-
2031 vedtatt 
2018. 

Planlagt oppstart 
høst 2019. 

 Foreligger ikke. Trafikksikkerhets-
plan 2012-2015. 
Denne skal 
revideres ila 
første halvår 
2019.  

Fa
us

ke
 

Vedtatt 2012 
(2012-2025). 
Planlagt revidert i 
planperioden. 

Vedtatt 2018 
(2018-2030). 

Kommunedelplan 
for Fauske 
sentrum del av 
arealplanen. 

Plan for 
hovedvegnett 
sykkel 2015. 

Trafikksikkerhets-
plan 2019-2023 
på høring. 
 
Detaljregulering 
av sentrum pågår.  

M
os

jø
en

 Vedtatt 2017 
(2017-2029). 

Vedtatt 2009 -
planlagt rullert. 

Kommunedelplan 
for Mosjøen 
vedtatt i 2016 
med en siste 
revisjon 2018.  

Plan for 
hovednett sykkel 
2010. Har hatt 
sykkelavtale. 

Trafikksikkerhets-
plan 2016. 

Sa
nd

ne
ss

jø
en

 

Vedtatt 2014 
(2012-2022). 

Vedtatt 2016 
(2016-2022) 

Utviklingsplan 
Sandnessjøen 
sentrum, vedtatt 
2013. Plan om å 
starte revidering. 
  

Plan for 
hovedvegnett 
sykkel 2013. 

Trafikksikkerhets-
plan 2015-2022. 

Br
øn

nø
ys

un
d 

Vedtatt 2013 
(2013-2024). 

Arealplan 2018-
2029 under 
utarbeidelse.  

Kommunedelplan 
for Brønnøy med 
omegn. 
Planprogram 
vedtatt 2018. 

Trafikksikkerhets-
plan med 
sammen-
hengende 
sykkelvegnett 
2013. 
 
Handlingsprogram 
2015-18. 

Trafikksikkerhets-
plan med 
sammen-
hengende 
sykkelvegnett 
2013. 
 
Handlingsprogram 
2015-18. 
 
Mobilitetsplan 
(ferdigstilles 
2019).  

 
 

Om byene 

Finnmark, Troms og Nordland har kun en storby, men flere mellomstore og små byer. I 
hovedsak er det lange avstander mellom byene. Småbyene i landsdelen har følgelig mange 
av de samme funksjonene som større byer i mer sentrale deler av landet. 
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I tillegg til å være lokale sentra i sin kommune er byene også regionale sentra for 
omkringliggende kommuner. Alle byene omtalt i denne rapporten er vertskommuner for 
elever ved videregående skoler og har variert næringsvirksomhet med arbeidspendling fra 
eget omland og nabokommuner. Regionsentrene har større tilfang av tjenester og offentlig 
virksomhet og tilbyr kultur-, handels- og servicetilbud som benyttes av innbyggere i 
omlandet.   

Et fellestrekk ved infrastrukturen i de minste byene i Nord-Norge er at de er bilbaserte og i 
liten grad har kapasitetsutfordringer i vegnettet. De små byene har et svakt 
befolkningsmessig grunnlag for et konkurransedyktig kollektivtilbud i byen, men er samtidig 
viktige kollektivknutepunkt i regionen. 
 

Presentasjon av byene 
Illustrasjonene av byene er tatt fra 3D-modeller.  

Innbyggertall for kommunene og tettstedene er fra Statistisk sentralbyrå (SSB) per 1. januar 
2018. Tettsted defineres som areal hvor det bor mer enn 200 mennesker og ikke er mer enn 
50 meter mellom husene. Noen av de ti tettstedene (byene) i rapporter har under 5000 
innbyggere, men i utvelgelsen av småbyer i dette prosjektet, er bynær bebyggelse inkludert. 

Gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn, årsdøgntrafikk (ÅDT) er tatt med for å gi et 
inntrykk av trafikkmengden i småbyene. 

Hver by er kort beskrevet og viser noen av byens viktige funksjoner også i forhold til 
omlandet. Beskrivelsen er på ingen måte uttømmende.   

Tabellene gir oversikt over utfordringer og mulige tiltak innen arealbruk, gange, sykkel, 
kollektiv og parkering og inneholder bidrag fra både kommunene og prosjektgruppa. 
Tiltakskolonnen er ikke et prioritert oppsett og er en blanding av planlagte tiltak (markert 
med punktum) og potensielle tiltak (markert med spørsmålstegn). Listene er ikke 
uttømmende og det er heller ikke tatt stilling til om alle forslag anses som anbefalt ut fra 
overordnede mål. Dette anses å være en del av en videre prosess hvor man går nærmere inn 
på byen som helhet, gjerne ved hjelp av en stedsanalyse, før man gjør omforente 
prioriteringer. 
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Vadsø

Byen sett fra sørvest.

1 . januar 201 8 hadde Vadsø kommune 6 033 innbyggere, hvorav 5 007 i tettstedet Vadsø.

Vadsø er fylkeshovedstad i Finnmark og har dermed en særstilling som

administrasjonssenter for hele fylket, blant annet har Fylkesmannen i Troms og Finnmark og

Finnmark fylkeskommune sitt administrasjonssted her. Vadsø har flyplass og anløp av

Hurtigruten. E75 går gjennom Vadsø sentrum med en arm ut til Vadsøya. Fv. 326 går i en

sløyfe gjennom øvre del av byen. Kommunens visjon: «På høyde med tiden».

Bykjernen sett fra sør.
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Bykjernen sett fra øst, med Vadsøya til venstre.

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).

Arealbruk
Utfordringer: Tiltak:

• Videreutvikle et kompakt sentrum.
• Tilgang på boliger/eiendommer for boligbygging i

sentrum.
• Kombinere industri/næring/bolig/ attraktive

oppholdsrom i sentrum.
• Usikkerhet i forhold til fremtidige arbeidsplasser

gir mindre sirkulasjon av eiendommer.

• Kommuneplanens arealdel.

• Sentrumsplan.

• Havneplan.
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Gående 
Utfordringer: Tiltak: 

• Utrygg kryssing av E75 der gang- og sykkelveg sør 
for E75 krysser over til Elvegata. 

• Trygg kryssing (eks. forsterket belysning, 
forsterket oppmerksomhetstiltak). 

Skoleveg: 
• Noen dårlige kryssinger av fv. 326 

(Finnmarksveien og Idrettsvegen) og kommunal 
veg.  

• Utrygge kryssing av Finnmarksveien til Lindi og til 
Grønnliveien, samt krysset Idrettsvegen og 
Esbensens gt. (ved svømmehall). 

• «Villkryssing» over Fossevegen ved krysset med 
Esbensens gt. 

• Utrygt for fotgjengere i Grensen.  
• Gangveg fra skolen ender i «ingenting» vis a vis 

Hans Gabrielsens gate. 

• Kommunen har fokus på trygge skoleveger og 
gjør stadig utbedringer. 

• Utbedringer pågår av kryssing av fv. 326 både 
over Finnmarksveien (til/fra gang- og sykkelveg 
nedenfor Moreneveien) og Idrettsvegen (ved 
Finnmark fylkeskommune); etablering av 
fartsdempende sykkelbom, taktile steiner på 
gangveg, asfaltering av «missing link» mellom 
kommunal veg og fylkesveg, oppmaling gangfelt 
og fotgjenger skilting. 

• Etablering av SeeMe (blinkende gule lys) ved 
fotgjengerkryssing (omsøkt), pullerter og 
asfaltkanter som ledelinjer og lydfyr for blinde? 

• Trygg kryssing (eks forsterket belysning, 
forsterket oppmerksomhetstiltak) av 
Finnmarksveien til Lindi og til Grønnliveien, samt 
krysset Idrettsvegen og Esbensens gate (ved 
svømmehall)? 

• Tilrettelagt kryssing (planskilt?) over Fossevegen 
ved krysset med Esbensens gate? 

• Etablering av fortau i Grensen? 
• Etablering av fortau i Hans Gabrielsens gate til 

eksisterende fortau i Kong Håkons gate? 
• Mangelfull gangforbindelse fra hurtigrutekaia til 

sentrum. 
• Havnepromenade; sentrum-hurtigrutekaia under 

planlegging. 
• Fortau langs E75 på øya frem til hurtigrutekaia? 

• Dårlig vedlikeholdt gang- og sykkelveg langs 
Idrettsvegen (fv.326). 

• Reasfaltere gang- og sykkelveg langs fv. 326? 

• Mangler fortau på en liten strekning av E75 ved 
Varanger kraft. Alternativ rute dårlig skiltet 
(særlig ut av byen). 

• Skilte? 
• Bygge infrastruktur for «missing link»? 

• Dårlig og utdatert belysning. • Skifte ut armaturer til LED-lys? 
  

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Sykling i sentrumskjernen og Vadsø øst foregår i 
vegbanen. 

• Utbedring infrastruktur for sykkel? 
• Plan for hovedvegnett sykkel (vedtatt oppstart). 
• Løsninger som prioriterer sykkel? 

• Mangler sykkelveg på en liten strekning av E75 
ved Varanger kraft. Alternativ rute dårlig skiltet 
(særlig ut av byen). 

• Skilte? 
• Bygge sykkelveg for «missing link»? 

• Manglende tilbud for syklende langs E75 fra 
sentrum til Kiby/flyplassen er etterspurt, men 
behovet uavklart. 

• Behovsundersøkelse (kanskje belyst, brøytet 
turveg på østsiden av byen er svaret)?  

• Belysning langs E75 Vadsø – Kiby? 
• Dårlig vedlikeholdt gang- og sykkelveg langs 

Idrettsvegen, fv. 326. 
• Reasfaltere gang- og sykkelveg langs 

Idrettsvegen, fv. 326? 
• Lite tilrettelagt sykkelparkering. • Trygg og attraktiv sykkelparkering? 

• Klima fører til lite vintersykling. • Kampanjer? 
• Bedre vedlikehold (brøyting, også av siktsoner)? 

• Utrygg kryssing av bru til Vadsøya på grunn av 
sidevind. 

• Tiltak for vindskjerming? 
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Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• For lite bruk av buss? 
• Tilbud lite kjent? 
• Bussruter tilpasset skolebarntransport? 

• Kampanjer? 
• Oppgradering av holdeplasser? 
• Optimalisere eksisterende tilbud (flexibuss)? 
• Vurdere nye ordninger som bestillerbuss? 

• Krysset ved Fossevegen og Idrettsvegen er veldig 
innsnevret og ikke dimensjonert for buss. 

• Utbedre kryss? 
• Ny trase? 
• Mindre busser? 

  
Parkering 

Utfordringer: Tiltak: 
• Biler og asfaltareal opptar store deler av 

byrommene. 
• Det parkeres utenfor oppmerkede 

parkeringsarealer.   
• Lite håndheving av feilparkeringer. 

 
 

• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 

formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• God tilgang på parkering i utkanten av sentrum 
kombinert med strengere regulering av parkering 
i sentrum? 
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Kirkenes

Byen sett fra nordvest.

1 . januar 201 8 hadde Sør-Varanger kommune 1 0 1 71 innbyggere, hvorav 3 529 i tettstedet

Kirkenes.

Kirkenes er regionsenter på sørsiden av Varangerfjorden og også sentral i forhold til

samarbeidet østover mot Russland. Byen er endepunkt for Hurtigruten og E6, har flyplass og

vegforbindelser mot Finland og Russland. Fv. 367 går også gjennom byen og fv. 366 avløser

E6 til Prestøya. Havnen i Kirkenes har status som stamnetthavn. Kirkenes har sykehus.

Kommunens visjon: «En grensesprengende kommune/by».

Ny stamnetthavn planlegges i Høybukta vest og store deler av tungtransporten vil flytte ut

fra sentrum. Kirkenes er med i prosjektet «Gater og plasser» som ble satt i gang av Statens

vegvesen og Riksantikvaren i 201 3.

Bykjernen sett fra nord.
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Byflata sett fra vest mot øst.

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• E6 ligger som en barriere og en begrensning for 
arealbruk for en attraktiv by ved havet. 

• Legge strategi for byutvikling/byplan (KDP). 
• Samarbeid med Statens vegvesen om plan for E6. 

• Store boligfelter regulert utenom sentrum, kan 
motvirke fortetting i sentrum. 

• Motstridende eierinteresser gjør det vanskelig å 
planlegge utvikling. 

• Vernede bygg er kvaliteter som også byr på 
utfordringer. 

• Arealplan som innebærer fortetting? 
• Medvirkning/samarbeid med private aktører? 

• Plassering av nytt sykehus (arbeidsplasser) 
utenfor sentrum. 

• Gode forbindelser for buss, fotgjengere og 
syklister? 

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Behov for flere krysningspunkter, bl.a. kryssing 

av E6 og fv. 367 (skoleveg). 
• Mye trafikk og tungtransport på fv. 367 forbi 

skolen. 

• Trygge kryssinger? 
• Utbedre riksveg? 
• Utbedre fylkesveg (omklassifisering? Stenging for 

gjennomfart?). 
• Gående har dårlig prioritet. • Høyere prioritering av gående? 
• Smale og dårlig vedlikeholdte fortau. • Vedlikeholde og utbedre fortau? 
• Parkering mellom bygning og fortau som skaper 

skumle situasjoner. 
• Fjerne/ flytte parkering? 

• Lite foredlet gangtrase fra hurtigrute til sentrum 
med utrygg kryssing av E6. 

• Videreutvikle gangtrase fra Hurtigrute (inkl. skilt) 
og trygg kryssing av E6? 

  
Syklende 

Utfordringer: Tiltak: 
• Syklende har lav prioritet. • Prioritere tiltak for sykkel? 
• Ingen infrastruktur for syklende i sentrum. 
• Uoversiktlig trafikkbilde (mange avkjørsler). 

• Utbygging av infrastruktur for sykkel? 
• Plan for hovedvegnett sykkel? 

• Manglende sykkelparkering. • Trygg og attraktiv sykkelparkering? 
  

Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• For sjelden buss pga. for få reisende? • Markedsføring av tilbudet? 
• Bedre kollektivtilbud/alternative ordninger? 

• Dårlig merking, manglende navn på 
holdeplasser og vanskelig å finne rutetider. 

• Navngivning, merking og mer tilgjengelig 
ruteopplysning (gjerne samtid) – (Snelandia 
mobillett – ukjent eller ikke kjent nok?)? 

• Mangler kollektivterminal/ parkering/ 
venteareal for buss?  

• Lokalisere/etablere terminal?  

• Mistrivsel på buss. • Serviceopplæring? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Biler og asfaltarealer er dominerende elementer 
og opptar store deler av byrommene (også på 
områder avsatt til grøntareal). 

• Ingen regulering/restriksjoner på parkering i 
sentrum. Mye kantparkering. 

• Farlige situasjoner pga. rygging fra parkering 
over fortau. 

• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 
formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• God tilgang på parkering i utkanten av sentrum 
kombinert med strengere regulering av parkering i 
bykjernen (gjerne kombinert med bysykler 
og/eller bybuss)? 

• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
• Trygg utforming av de parkeringene man ønsker å 

ha? 



30

Finnsnes

Byen sett fra sørvest.

1 . januar 201 8 hadde Lenvik kommune 1 1 644 innbyggere, hvorav 4 650 i tettstedet

Finnsnes.

Finnsnes er regionsenter for Midt-Troms. Fra 2020 slås Lenvik sammen med kommunene

Tranøy, Berg og Torsken. Den nye kommunen vil hete Senja. Det er anløp av hurtigrute og

hurtigbåt og nærmeste flyplass er Bardufoss 4,5 mil unna. Fv. 86 går gjennom sentrum med

videre forbindelse nordover via fv. 263, 861 og 855. Kommunens visjon: «Sammen skaper vi

tiltak og trivsel».

Fylkestinget i Troms har bedt Statens vegvesen å utrede infrastrukturen i Midt-Troms,

spesielt for sjømatnæringa og myke trafikanter og komme med forslag til tiltak og

finansieringsplan («Midt-Tromspakke»). Høsten 201 8 bestilte regjeringen ei utredning som

skal inneholde tiltak for bedre fremkommelighet for tungtransport på Senja («Sjømatveier på

Senja»).

Sentrum sett fra vest.
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Sentrum sett fra nordøst.

Kartet viser veger og gater eid av fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Spredt boligutbygging og fritidsaktivitetstilbud 
uten gode løsninger for kollektivtransport og 
myke trafikanter gir mye trafikk til/gjennom 
sentrum. 

• Planer i samsvar med samordna bolig-, areal- og 
transport-planlegging. 

• Rekkefølgekrav som sikrer tilrettelegging for 
miljøvennlige transportformer (kollektiv, sykkel 
og gange) og trafikksikkerhet? 

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Dårlig tilrettelagte kryssinger av fv. 86 og mye 

trafikk i sentrum skaper utrygghet, støv og støy 
for fotgjengere. 

• Fysiske tiltak for tryggere kryssing av fv. 86? 
• Legge om fv. 86 (eks. tunnel)? 

• Dårlig løsning for fotgjengere over Gisundbrua og 
ingen løsning ved kryss/brufot på Silsand. 

• Fysisk løsning for gående? 

• Boligområde i gangavstand mot Trollvik som 
mangler trygg gangforbindelse til sentrum. 

• Fysisk løsning for gående? 

• Manglende belysning i gangfelt. • Ekstra belysning i gangfelt? 
 

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Dårlig tilrettelagte kryssinger av fv. 86 og mye 
trafikk i sentrum skaper utrygghet, støv og støy 
for syklister. 

• Fysiske tiltak for tryggere kryssing av fv. 86? 
• Legge om fv. 86 (eks. tunnel)? 

• Dårlig sykkelløsning over Gisundbrua og ingen 
løsning ved kryss/brufot på Silsand.  

• Fysisk løsning for syklende? 

• Boligområde i gangavstand mot Trollvika som 
mangler trygg sykkelforbindelse til sentrum. 

• Fysisk løsning for syklende? 

  
Kollektiv 

Utfordringer: Tiltak: 
• Mye kjøring til jobb, fritidsaktiviteter mm som 

ikke dekkes av kollektivtilbudet. 
• Bedre kollektivtilbud? 
• Bybuss/bestillerbuss? 
• Samkjøring? 

• Begrenset rutetilbud og kapasitet på regionale 
busser og hurtigbåt. 

• Bedre kapasitet og rutetilbud? 
• Optimalisere eksisterende tilbud (særlig Finnsnes 

– Tromsø/ Harstad)? 
• Uheldig utforming/praksis ved kollektiv-

knutepunkt (påstigning fra kjørebane). 
• Ny utforming eller kjøremønster slik at 

påstigningen kan skje på rett side av buss? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Biler og asfaltarealer er for dominerende 
elementer og opptar store deler av byrommene. 

• Strukturere ved hjelp av grøntareal? 
• Prioritere tiltak som fremmer gange og sykkel? 
• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 

formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Mange parkeringsplasser som generer/ inviterer til 
stor intern trafikk. 

• Langtidsparkering utenfor sentrums-kjernen? 
• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
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Sortland

Byen sett fra sørvest.

1 . januar 201 8 hadde Sortland kommune 1 0 401 innbyggere, hvorav 5 404 i tettstedet

Sortland.

Sortland har et stort omland og er regionsenter for alle kommunene i Vesterålen, samt deler

av Hinnøya i Troms. Byen har hurtigruteanløp og rv. 85 går over Sortlandsbrua. Fv. 82,

Vesterålsgata går gjennom byen og videre nordover på østsiden av brua. På vestsiden av

brua går fv. 820 nordover. Skagen flyplass er beliggende mellom byene Sortland og

Stokmarknes. Sortland er den byen som har størst handelsomsetning pr. innbygger av

småbyene i landsdelen. Kommunenes visjon: «Sammen om velferd og utvikling i Vesterålen».

Det er utarbeidet en trafikkanalyse for Vesterålsgata høsten 201 8, som ligger på

kommunens hjemmesider.

Havne- og sentrumsområde sett fra øst.
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Vesterålsgata, fv. 82 sett fra nord.

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Spredt boligutbygging uten gode løsninger for 
kollektivtransport og myke trafikanter gir mye 
trafikk til/gjennom sentrum. 

• Mange private eiere på «ledige arealer» til 
mulige bygg og byrom. 

• Planer i samsvar med samordna bolig-, areal- og 
transportplan-legging. 

• Rekkefølgekrav som sikrer miljøvennlige 
transportformer (kollektiv, sykkel og gange) og 
trafikksikkerhet?  

• Tilgang til havet for allmenheten.  
• Byplanen har retningslinjer som skal sikre 

tilgangen til havet/sundet, men utfordringene 
består i gamle reguleringsplaner og flere 
dispensasjoner fra retningslinjene.  

• Uklart om lokalisering av ny havn.  

• Sjøfront/havneplan?  
• Rekkefølgekrav som styrer utviklingen? 

• Vesterålsgata, fv. 82 som barriere i byen. • Fysiske tiltak for tryggere kryssing og bedre 
sammenheng på tvers av byen? 

• Legge om Vesterålsgata, fv. 82? 
• Grave ned deler av Vesterålsgata, fv. 82?  

• Mange parkerte biler som opptar mye areal 
rundt bussterminal (ingen ordning/regulering). 

• Fornuftig lokalisering og etablering av langtids-
/pendlerparkering for regionale ruter og flybuss?  

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Få som går. • Belysning? 

• Vinterdrift? 
• Mangler infrastruktur for gående over 

Sortlandbrua. 
• Fysisk løsning for gående? 

Utrygg kryssing av Vesterålsgata, fv. 82: 
• Alle eksisterende gangfelt over fylkesvegen er for 

dårlig opplyst. 
• I dag er det én undergang under fylkesvegen (ved 

Sigurd Pedersen, bilforretning). Den er lite brukt, 
et godt stykke sør for sentrumskjernen.  

• Barnetråkk viser 4-5 krysningspunkter i 
tettstedet/sentrum.  

• Byplanen har temakart på dette. 
• Tiltak må være i tråd med gatebruksplan i 

byplanen.   

• Fysiske tiltak for tryggere kryssing (belysning, 
lysregulert, planfritt etc.)? 

• Legge om Vesterålsgata, fv. 82? 
• Grave ned deler av Vesterålsgata, fv. 82? 
• Vinterdrift? 

• Mye trafikk i sentrum som skaper utrygghet og 
mistrivsel for gående.  

• Begrense biltrafikk (eks parkeringsavgift, 
enveiskjørt gate, bilfri gate)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Mangler infrastruktur for syklende over 
Sortlandbrua.  

• Fysisk løsning for syklende? 
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• Utrygg kryssing av Vesterålsgata, fv. 82. • Fysiske tiltak for tryggere kryssing (belysning, 
lysregulert, planfritt etc.)? 

• Legge om Vesterålsgata, fv. 82? 
• Grave ned deler av Vesterålsgata, fv. 82? 
• Vinterdrift?  

• Mye trafikk i sentrum som skaper utrygghet og 
mistrivsel for syklende. 

• Begrense biltrafikk (eks parkeringsavgift, 
enveiskjørt gate kombinert med sykkelveg, bilfri 
gate)?  

• Tilrettelegge for økt sykkelbruk. • Sykkelkampanjer? 
• Sykkelparkering? 
• Vinterdrift? 
• Belysning?  

 
Kollektiv 

Utfordringer: Tiltak: 
• Fremtidig status for bussterminal er uklar. • Avklare bussterminal/ utrede alternativer?  
• Mangler ved regionale rutetilbud, spesielt mtp 

arbeidspendling til/fra Sortland. 
• Forbedre/optimalisere kollektivtilbudet? 
• Bybuss/bestillerbuss? 
• Samkjøring? 

• Behov for parkering ved bussterminal (regionale 
busser/flybusser). 

• Fornuftig lokalisering og etablering av langtids-
/pendlerparkering for regionale ruter og flybuss? 

 
Parkering 

Utfordringer: Tiltak: 
• «Enkelt» å bruke bil. 
• Kultur for å bruke bil, selv på korte turer. 

• Prioritere tiltak som fremmer gange og sykkel? 
• Begrense biltrafikk (eks parkeringsavgift, 

enveiskjørt gate, bilfri gate)? 
• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 

formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Lite regulering (kun et parkeringsområde med 
regulering). 

• Mange parkeringsplasser som generer/ inviterer til 
stor intern trafikk. 

• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
• Langtidsparkering utenfor sentrums-kjernen? 
• Parkeringshus som erstatter gate- og 

byromsparkering? 
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Svolvær

Byen sett fra sørøst.

1 . januar 201 8 hadde Vågan kommune 9 61 1 innbyggere, hvorav 4 720 i tettstedet Svolvær.

Svolvær er regionsenteret i Øst-Lofoten. Byen har anløp av ferge, hurtigbåt og hurtigrute.

E1 0 ligger i utkanten av bykjernen. Byen har flyplass, men det pågår utredninger knyttet til

storflyplass i Lofoten. Det er utarbeidet KVU for E1 0 Fiskebøl-Å, som også vil berøre Svolvær

(arbeid med planprogram pågår). Kommunenes visjon: «Ved å satse på ungdommen tar

Vågan spranget inn i fremtiden som Norges beste kystnæringskommune».

Nordland fylkeskommune gjennomfører byromsseminar for 201 9 i Svolvær.

Bykjernen sett fra vest. Fergekai for ferge til Skrova og Skutvik i forgrunnen.
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Sentrum sett fra øst. Havna med torget midt i bildet.

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).



39 
 

Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Markagrense/grøntmiljø under press for 
boligutbygging. 

• Arealplan som innebærer fortetting med tilgang 
til grøntarealer. 

• Gode møteplasser: byrom, torg, lekeplasser, 
havnepromenader som gjør det attraktivt å bo i 
sentrum? 

• Ulike boligformer også i sentrum slik at det er 
flere valg eks rekkehus med atriumshage (ikke 
bare enebolig i Kabelvåg eller leilighet i 
sentrum)? 

• Behov for mer parkeringsareal i ytterkant av 
sentrumskjernen. 

• Etablere flere parkeringsplasser utenfor sentrum 
(idè å fylle «støvelhav» ved ferjeleiet til dette 
formålet)? 

• Parkeringshus. 
• Arealkrevende/transportkrevende 

næringsvirksomhet på Vorsetøya. 
• Flytting av næringsvirksomhet til Osan. 

• Adkomst til/fra Svinøya er utfordrende da brua 
ikke er tilrettelagt for gående og syklende. Dette 
hindrer også fremtidig utvikling (boliger, næring, 
turisme og friluftsliv). 

• Tilrettelegge for gående og syklende til Svinøya 
på eksisterende bru/bygge ny bru med løsning 
for gående og syklende/bygge egen fotgjenger- 
og sykkelbru/lokalbåt (autonom?)? 

• Flere hotellplaner utfordrer tanker og strategier i 
forhold til bybildet, høyder, byggeskikk, 
parkering, uterom m.m. 

• Gode prosesser (stedsanalyse)? 
• Krav til utbygger? 

• Uheldig lokalisering og utforming av dagens 
kollektivknutepunkt på kaia? 

• Utrede nytt knutepunkt, traseer, holdeplasser? 

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Utrygg kryssing av E10. • Trygg kryssing av E10 (eks forsterket belysning, 

forsterket oppmerksomhetstiltak)? 
• For få attraktive møteplasser? • Flere møteplasser? 

• Undersøke ønsker/behov (ny 
barnetråkkregistrering vurderes som del av 
byplanarbeidet). 

• Tungtransport gjennom sentrum til/fra Vorsetøya 
kan oppleves utrygt og ubehagelig (støv/støy) for 
gående. 

• Flytte næring til Osan. 

• Vestsiden av sentrum har store parkeringsflater. 
Arealene er noe ustrukturert og skaper en 
uoversiktlig situasjon. 

• Bedre utforming av parkering? 
• Transformere og strukturere 

parkeringsareal/åpne flater til hyggeligere formål 
(fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Mangler tilrettelegging for gående til/fra Svinøya 
og på Svinøya ut til moloen. 

• Tilrettelegge for gående til og på Svinøya? 

• Mangler tilrettelegging for gående til Stranda 
stadion. 

• Fysisk løsning for gående? 

• Mangler tilrettelegging for gående til Stranda 
friluftsområde. 

• Fysisk løsning for gående? 
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Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flere til å sykle/sykle mer. • Plan for hovednett for sykkel? 
• Utlån av sykler (også el-sykler)? 
• Sykkelkampanje? 
• Sykkelparkering (også overbygd)? 
• Skilting/merking? 

• Utrygg kryssing E10. • Trygg kryssing av E10 (eks forsterket belysning, 
forsterket oppmerksomhetstiltak, 
fartsregulerende tiltak)? 

• For få attraktive møteplasser? • Flere attraktive byrom? 
• Videreutvikle eksisterende byrom? 

• Mangler plan for sammenhengende hovednett 
for sykkel. 

• Utarbeide plan i samarbeid med Statens 
vegvesen? 

• Mangler tilrettelegging for sylister til/fra Svinøya 
og på Svinøya ut til moloen. 

• Tilrettelegge for syklister til og på Svinøya? 

• Mangler tilrettelegging for syklende til Stranda 
stadion. 

• Fysisk løsning for syklende? 

• Mangler tilrettelegging for syklende til Stranda 
friluftsområde. 

• Fysisk løsning for syklende? 

  
Kollektiv 

Utfordringer: Tiltak: 
• Utfordrende trafikkbilde ved dagens 

kollektivknutepunkt på kaia. 
• Utrede alternativer? 
• Drøfte detaljer med fylkeskommunens 

samferdselsavdeling for miljøgata som er 
planlagt med kollektiv trasé i Sivert Nilsens gate? 

• Mangler i kollektivtilbud, både nært og fjernt: til 
andre byer/arbeidssteder og til flyplass. 
Regionbussene har busstopp på E10 ved Helle 
flyplass, men da er det enda et stykke ned til 
flyplassen på ikke tilrettelagt veg. 

• Alternative kollektivordninger: bybuss/ 
bestillerbuss? 

• Kollektivbåt mellom Svolvær og Kabelvåg (idé: 
hvorfor må det være buss?)? 

• Fysisk løsning for myke trafikanter mellom E10 og 
flyplass? 

• Mangler fysisk utformet holdeplass ved E10 ved 
flyplass. 

• Etablere holdeplass ved E10 ved flyplass? 

• Mangler parkering for kollektivreisende. • «Park & ride»? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Uklar (ikke tilstrekkelig entydig og helhetlig) 
parkeringsregulering. 

• Boliggater med gratis parkeringsplasser 
overbelastes av arbeidstaker-parkering pga. 
parkeringsavgift i sentrum. 

• Bedre/tydeligere/utvidet parkerings-regulering? 
• Tilrettelegge og oppmuntre til andre 

transportformer. 
• Transformere/strukturere parkeringsareal/ åpne 

flater til hyggeligere formål (fortau, gågate, bygg 
(gjerne boliger), torg, grøntareal, sykkelparkering 
mm)? 

• Innfartsparkering/parkeringshus i utkant av 
sentrumskjernen for å erstatte gate- og 
byromsparkering? 
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Leknes

Byen sett fra nord.

1 . januar 201 8 hadde Vestvågøy kommune 1 1 397 innbyggere, hvorav 3 556 i tettstedet

Leknes.

Leknes er regionsenter for Vest-Lofoten. Byen er et relativt nytt kommunesenter med flere

omkringliggende tettsteder hvor noen av de regionale funksjonene er lokalisert. Eksempelvis

sykehus på Gravdal, hurtigruteanløp i Stamsund og Leknes havn (Nordlands største

cruisebåthavn) i Storeidøya mellom Gravdal og Leknes. E1 0 går gjennom byen og flyplassen

ligger i gangavstand. Ny flyplass i Lofoten er under utredning. Det er utarbeidet KVU for E1 0

Fiskebøl-Å, som også vil berøre Leknes (arbeid med planprogram pågår). Kommunenes

visjon: «Midt i Lofoten har vi robuste unga, god livskvalitet for alle, og alt skal være mulig –

Stolt Lofoting!».

Fylkesveg 81 5 sett fra øst med Leknessletta til venstre, skoleområdet til høyre og sentrum bak E1 0.
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Storgata sett fra sørøst.

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Sentrum med utflytende arealbruk. • Arealplan som innebærer fortetting. 
• Kommuneplanens arealdel: ny bygrense. 

• Spredning av sentrumsfunksjoner (nytt 
forretningsområde på Leknessletta). 

• Etablere gode forbindelser (spesielt for gange og 
sykkel)? 

• Byplan som avklarer videre utvikling (inkludert 
medvirkning og medbestemmelse for god 
forankring). 

• Manglende offentlige rom (parker, plasser, torg 
etc.) og grøntstruktur.  

• Sentrumsdød i Ner-Leknes. 

• Byplan, Storgataprosjektet og oppfølging av 
byromseminar (2017). 

• Barnetråkk i kommende kommunedelplan for 
oppvekst? 

• Negativ innstilling hos innbyggerne til planer pga. 
mye som ikke er realisert. 

• Byplan for Leknes fra høsten 2019: forsknings- og 
innovasjonsprosjekt. 

  
Gående 

Gående Tiltak: 
• Få flere til å gå mer.  
• Hovedplan veg 2017-2021: Vegnettet skal gi gode 

vilkår for fotgjengere og forflytningshemmede. 

• Tiltak som gjør det attraktivt å være fotgjenger. 
• Mer attraktiv skole- og turveg til Borga (boligfelt 

og idrettsanlegg) rundt Borgvatnet? 
• Udefinerte arealer i området Lekneskroken 

skaper utrygghet for fotgjengere. 
• Plan for Lekneskroken med definerte areal for 

gående, syklende og biler? 
• Belysning? 

• Uklar/varierende løsning for fotgjengere i 
Storgata. 

• Etablere miljøgate i Storgata. 

• E10 som en barriære mellom Leknessletta og 
sentrum. 

• Utrygg kryssing av fv. 815 mellom videregående 
skole og Leknessletta. 

• Forbedre forbindelse for gående mellom 
Leknessletta og Leknes sentrum? 

• Belysning? 
• Utbedre eksisterende underganger? 
• Bygge ny(e) undergang(er)? 
• Ny gangbru over E10? 
• Nytt fortau langs fv. 815 fra Fygle til kryss med 

E10 (ferdig 2019). Tilrettelegging for lysregulert 
fotgjengerkryssing over fv. 815. 

• Utrygg kryssing og gange langs E10 mellom 
Leknes og Gravdal. Også fra Leknes havn. 

• Tilrettelegge for gående mellom Leknes og 
Gravdal langs E10 eller bruk av «gammelveien»? 
Evt. ny trase fra havna til Leknes? 

• Mangler direkte gangforbindelse til flyplass. • Etablere gangveg til flyplass? 
  

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få som sykler, særlig til jobb (mest 
treningssykling). 

• Syklende har lav prioritet. 
• Ingen infrastruktur for syklende i sentrum.  
• Hovedplan veg 2017-2021: Vegnettet skal gi gode 

vilkår for syklende. 

• Prioritere tiltak som fremmer sykkel? 
• Plan for Storgata (miljøgate). 
• Trygg og attraktiv sykkelparkering? 
• Plan for hovedvegnett sykkel? 
• Forbedre forbindelse for syklende mellom 

Leknessletta og Leknes sentrum? 
• Tilrettelegge for syklende mellom Gravdal og 

Leknes? 
• Tilrettelegging for bedre kryssing av E10 (eks. ny 

gang- og sykkelbru)? 
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Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• Hovedplan veg 2017-2021: Vegnettet skal legge 
til rette for kollektivtrafikk. 

• Lokalisering av kollektivterminal («bak» Storgata) 
i spill. 

• Drosje er ikke samlokalisert med buss (ny 
drosjeterminal uavklart). 

• Drøfte detaljer med fylkeskommunens 
samferdselsavdeling i forhold til 
lokalisering/løsning for bussholdeplasser i 
sentrum (inkludert miljøgata) og oppstilling av 
buss? 

• Plan for Storgata (miljøgate) inneholder 
busstopp. 

• Manglende dekningsgrad til byregionen. • Utvide tilbud?  
• Nye former for kollektivtilbud? 

  
Parkering 

Utfordringer: Tiltak: 
• Parkering på alle tilgjengelige arealer og lite areal 

reservert myke trafikanter. 
• Biler som et uønsket dominerende moment i 

byrommene (tellinger viser at det er rikelig med 
parkering på Leknes: 500 parkeringsplasser + 
parkering i Lofotsenteret. I tillegg er det gjort en 
vurdering i forhold til offentlige bygg og funnet ut 
at det også er tilstrekkelig med parkering til 
disse.) 

• Biler rygger ut i kjørebane fra parkeringsplass. 

• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
• Etablere miljøgata i Storgata. 
• Parkeringshus som erstatter parkering i gater og 

byrom? 
• Transformere noe av parkeringsarealene til 

hyggeligere formål (fortau, gågate, bygg, torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Separere og strukturere trafikkarealene i 
Lekneskroken? 
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Fauske

Byen sett fra sørvest.

1 . januar 201 8 hadde Fauske kommune 9 775 innbyggere, hvorav 6 304 i tettstedet Fauske.

Fauske er regionsenter for indre Salten og er handelssenter for kommunene i Nord-Salten.

Byen er et logistikk-knutepunkt med E6, rv. 80 og jernbane gjennom byen. Fauske er

Nordlandsbanens nordligste stasjon og utgangspunkt for godstransport videre nordover og

Nord-Norgebussene. Fylkeshovedstaden Bodø ligger bare 50 km fra Fauske. Som nabo til en

stor by, har Fauske nær tilgang til universitet, sykehus og flyplass. Kommunens visjon:

«Folkehelsekommunen der alle trives».

Bykjernen sett fra vest med rv. 80 i front.
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Sentrum sett fra øst med E6 i front og jernbanestasjonen til høyre i bildet.

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).

Arealbruk
Utfordringer: Tiltak:

Øke attraktivitet og aktivitet i sentrum:
• Potensialet for en byved kysten er dårlig

utnyttet.
• Mye areal er okkupert av biler.
• For liten andel av byrommene er forbeholdt myke

trafikanter/byliv.
• Mangel på gode byrom.
• Etablering av indre havn.
• Sjøgata er lite utviklet og har stort potensial for

transformasjon.
• Sentrum har et rufsete preg (fasader og byrom).
• Hva kommer på branntomta til Fridahl?

• Videreutvikle kontakten med havet?
• Transformere parkeringsareal til hyggeligere

formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg,
grøntareal, sykkelparkering mm)?

• Realisere noen av de mange ideene fra Nordland
fylkeskommunes Byromsseminar (okt-18)? Hva
som kan løses med småprosjekter?

• Se prosjekter/ideer i sammenheng –bl.a.
byutviklingsprosjektet i regi av kommunen,
Næringsforum, m.m.
for å oppnå det man vil?

• Gode planprosesser mtp.
realisering/gjennomføring av planlagt utvikling.
NTNU skal bidra i planarbeidet.
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• Øke fortetting i sentrum. • Kommunen har planer med ulik ut- 
nyttelsesgrad/fortetting (sone A, B og C). 

• Arealplan som innebærer fortetting med tilgang til 
grøntarealer? 

• Gode møteplasser (byrom, torg, lekeplasser, 
havnepromenade) som gjør det attraktivt å bo i 
sentrum? 

• Ulike boligformer også i sentrum slik at det er flere 
valg eks rekkehus med atriumshage (ikke bare 
enebolig i Hauan eller leilighet i sentrum)? 

• E6 og rv. 80 genererer stor trafikk (med 
utfordring vedrørende støy, støv og 
trafikksikkerhet) i sentrum.  

• Statens vegvesen utreder ny omlegging av E6 
og rv. 80 i forbindelse med rullering av Nasjonal 
Transportplan. Reguleringsplan for omlegging 
av rv. 80 er utarbeidet, men er ikke vedtatt. 

• Evt. flytting av E6/rv. 80 vil redusere støy- og 
støvplager og øke trafikksikkerheten. 

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Få flere til å gå mer. • Kampanjer? 

• Tilrettelegging (opphøyde gangfelt, belysning etc) 
og forskjønning? 

• Mangler separering av trafikantgrupper. • Separering av trafikantgrupper på utvalgte 
strekninger (både bil fra myke trafikanter og 
fotgjengere fra syklister)? 

• Belysning mangler på flere kommunale veger 
(kommunen har søkt om NFTU-midler for 2019 til 
belysning på 3 strekninger (bl.a. i Bremsebakken i 
sentrum). 

• Etablere/oppgradere belysning. 

• Mangler gang- og sykkelkulvert under E6 
(skoleveg). Kulverten er ferdig regulert med 
anbudsdokument og kostnadsberegning, men 
mangler bevilgning.   

• Finansiere og etablere kulvert (lysregulert 
fotgjengerkrysning etablert i påvente av ny 
kulvert)? 

• Støv/støyplager. Statens vegvesen gjør 
beregninger. 

• Kommunen kan bidra med lokalkunnskap og 
observasjoner inn i beregningene? 

• Trafikksikkerhet for fotgjengere. Statens 
vegvesen har utført trafikksikkerhets-
inspeksjoner og gang- og sykkelveginspeksjoner 
på rv. 80 og E6 på Fauske. 

• Gjennomføre enkle tiltak som kan bedre 
trafikksikkerheten for de som går og sykler jamfør 
forslag i Statens Vegvesens rapporter? 

 
Syklende 

Utfordringer: Tiltak: 
Få flere til å sykle/sykle mer. • Kampanjer – belønningsordninger for syklende? 

• Fokusere på jobbreiser – hvilke traséer er viktigst? 
• Sykkelvennlig arbeidsplass med god parkering for 

sykkel, garderobe, dusj, tørkeskap? 
• Sykkelparkering (trygge og flere)? 
• Sykkelutlån? 
• Motivasjonstiltak (Kommunen jobber med idé om 

en bysykkelordning/el-sykler til utlån)? 
• Sykkelhotell for pendlere på togstasjonen? 
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• Følge opp vedtatt hovedvegnett sykkel. 
• Tilrettelegging for sykkel langs rv. 80 og E6. 

• Gjennomføre tiltak i sykkelplan? 
• Sammenhengende sykkelløsninger? 
• Trafikkregulerende tiltak som prioriterer sykkel? 
• Trygge kryssinger av hovedvegene (3 lysregulerte 

fotgjengerfelt er etablert)? 
• Mangler gang- og sykkelkulvert under E6 

(skoleveg). Kulverten er ferdig regulert med 
anbudsdokument og kostnadsberegning, men 
mangler bevilgning.   

• Finansiere og etablere kulvert (lysregulert 
fotgjengerkrysning etablert i påvente av ny 
kulvert)? 

• Utfordrende å sykle i Hauan (smalt fortau, bratt 
bakke, mange avkjørsler). 

• Forbedre siktforhold i kryss, bredere fortau, sykling 
i kjørebanen, utbedre kryss? 

  
Kollektiv 

Utfordringer: Tiltak: 
• Lokalisering og utforming av holdeplasser og 

ventearealer for buss i byen. Terminering må ikke 
nødvendigvis skje i sentrum, men alternativ må 
vurderes. Nytt kollektivanbud må ta høyde for 
mulig endring i hvor bussen skal terminere. 
Fauske kommune mener at togstasjonen er en 
naturlig «rutebilstasjon» der mange reiser til/fra 
– med overgang tog/buss. 

• Utrede hvor bussen skal ta av og på passasjerer i 
sentrum og hvor bussen kan terminere 
(venteareal) og drøfte detaljer med 
fylkeskommunens samferdselsavdeling?  

• Liten andel kollektivreisende, tross mye pendling. 
For dårlig tilbud? Når ikke informasjon fram til 
potensielle brukere? 

• Optimalisere rutetilbudet? 
• Sykkelparkering, sykkelutlån/leie ved 

kollektivknutepunkt? 
• Tilrettelegging for autonom bane? 
• Utrede potensial for bestillerbuss? 
• Mer informasjon/kampanjer/holdnings-skapende 

arbeid? 
• Dårlig koordinering av ulike transportmidler 

(buss, tog, fly og båt). Det er laget rapport om 
kollektiv Bodø-Fauske. 

• Ikke optimale bussholdeplasser og ruteopplegg. 

• Optimalisere ruter/overgang til tog/fly/båt?  
• Felles billett (tog&buss)? 

• Lav parkeringsdekning ved jernbanestasjonen? • Undersøke behov og vurdere mulige tiltak? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Biler som et uønsket dominerende moment i 
byrommene. 

• Mange parkeringsplasser generer/ inviterer til 
stor interntrafikk.  

• Parkeringsbehov for de som bor i bykjernen. 

• Differensiere parkeringstilbudet og krav til antall 
parkeringsplasser i sentrum etter behovet og etter 
målsetting om mindre bilkjøring i sentrum? 

• Parkeringsavgift nødvendig for at 
kollektiv/gange/sykkel prioriteres? 

• Parkering i utkanten av sentrum? 
• Få næringslivet til å vurdere reduksjon av parkering 

for egne ansatte (begrense kjøring for de som bor 
nært)? 

• Frykt for handelslekkasje/ konkurranse med 
Bodø. 

• Parkeringsavgift, unntatt lørdager (opprettholde 
dagens ordning)? 

• Dagens parkeringsregulering er ikke optimal 
ettersom kun en liten del av byen er 
avgiftsbelagt. 

• Utarbeide en mer helhetlig parkeringsregulering 
som bidrar til ønsket utvikling og byliv? 

• Stor bo- og arbeidsregion i forhold til byen 
størrelse. 

• Sørge for tilstrekkelig parkeringsplasser, med riktig 
lokalisering for pendlere til og fra byen? 
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Mosjøen

Byen sett fra øst.

1 . januar 201 8 hadde Vefsn kommune 1 3 448 innbyggere, hvorav 9 843 i tettstedet

Mosjøen.

Mosjøen er regionsenter på indre Helgeland og et kommunikasjonsknutepunkt med riksveg,

jernbane og flyplass. E6 ligger i utkanten av bykjernen, mens fv. 244 krysser byen på tvers.

Det er vegforbindelser til Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund via E6 og fylkesveger.

Byen har sykehus. Alcoa som største arbeidsplass genererer Nord-Norges største

containerhavn. Kommunens visjon: «Et steg foran».

Sentrumskjernen sett fra nord.
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Sentrum sett fra sør med deler av kvadraturen og byparken.

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Mål om fortetting og styrking av sentrum. Stor 
investeringslyst; mange leiligheter og 
næringsbygg samt ny handelspark under 
oppføring, men utfordrende å løse parkering. 

• Nylig gjort endringer i parkeringsnormene med 
innført maksimumstid og parkeringsutredning på 
gang. 

• Varelevering i sentrum vanskelig pga. 
jernbaneunderganger med høydebegrensinger. 

• Kan ytterligere fortetting øke konflikt rundt 
varelevering? 

• Utbedring av underganger? 
• Vurdere behov for strategi? Nattlevering/nye 

metoder eks. transportsykler? 

• Støy fra E6 og jernbane. • Har støysonekart. Lokale tiltak? 
• Trangt ved Mosjøen havn. 
• Problem tilknytning jernbane/havn pga for lite 

kryss v/Baustein (ikke tilpasset modulvogntog slik 
planen er for E6). 

• Finansiering og flytting av ferjeleiet (under 
planlegging)?  

• Utbedring av kryss? 

• Høydebegrensinger på kommunal veg pga. 
jernbanebruer to steder. 

• Utbedring av underganger/alternativ rute? 

• Fremkommelighetsproblemer for 
utrykningskjøretøy på E6 Nordover (Vollanveien). 

• Utbedring av E6? 

• Ønske om autonome kjøretøy. • Tilrettelegging for autonome kjøretøy? 
  

Gående 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flere til å gå mer.  
• Noe begrenset data om reisemiddelfordeling, 

men det har vært gjort tellinger (nesten) årlig fra 
2015 på utvalgte punkt (78 % bil, 14 % sykkel, 8 % 
gående i 2018).  

• Er trafikksikker kommune og har 
trafikksikkerhetsplan, gatebruksplan og 
barnetråkkregistreringer som må 
oppfølges/realiseres videre. 

• Holdningsskapende arbeid: 
o Kampanje aktiv og sikker skoleveg. 
o Gå-aksjoner med premier. 

• Fortsette (utvide) tellinger, evt. med konkrete mål 
i forhold til disse? 

• Belysning langs gangveger/fortau og 
krysningspunkt? 

• Skilting (felles skiltplanprosjekt ønskes i samarbeid 
med Statens Vegvesen)? 

• Gang- og sykkelbru over Skjervo. 
 

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flere til å sykle/sykle mer. • Holdningsskapende arbeid. 
• Videre oppfølging av plan for hovednett sykkel. 
• Videreutvikle sammenhengende 

sykkelnett/vedlikehold sykkelveger? 
• Komplettere sykkelteller med tavle? 
• Hjertesoneprosjekt, maling, kampanjer, skilting 

m.m. 
• Nye tilpasninger til sykkelturisme? 

• Kontrakt Sykkelby med Statens vegvesen og 
Nordland fylkeskommune er gått ut. 

• Ny Sykkelbykontrakt/oppfølging? 

• Vinterdrift av sykkelveger. • Prioritere sykkelveger mht. snøbrøyting? 
• Slitne gangareal i sentrum og ønske om 

registering mht. universell utforming. 
• Gjennomføre kartlegging med påfølgende tiltak? 

• Har sammenhengende sykkelnett, men det er 
ikke ensartet og har mange systemskifter. 

• Kartlegging og utbedring? 
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• Manglende tilknytning til E6 for syklister ved 
Olderskog. 

• Planlegging og finansiering? 

• Manglende sykkelparkering i sentrum. • Etablere sykkelparkering, gjerne under tak, med 
garderobe og lading? 

• Bysykler? 
  

Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• Lite brukt/fungerer ikke. 
• Liten plass ved jernbane for buss – lite 

manøvreringsareal. 
• Få busstopp langs E6 fra Kroverten til 

jernbanestasjonen. 
• Skolebusser ikke attraktive for øvrige brukere, da 

de er overfylt.  

• «Bypakke Mosjøen 2040» - strategi - mer 
kollektiv? 

• Kampanjer?  
• Billigere billetter? 
• Hyppigere avganger? 
• Bedre korrespondanse?  
• Gjennomgående buss, optimalisere busstrase? 
• Mindre busser?  
• Nye holdeplassnavn (stopp 36-48 osv. er 

intetsigende for folk)? 
• Avgiftsparkering, bom, få parkeringsplasser? 
• Bestillerbuss? Selvkjørende busser? 

• Kunnskapshull om reisemiddelfordeling. • Gjennomføre reisemiddelundersøkelse? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få heldagsparkeringsplasser:  
Totalt 900 p-plasser – 1/3 midlertidige. 
Randsoneparkering ved hotellet, vgs., Sjøsiden. 

• Forventer økt trykk på parkering. 
• Mangler parkering for turistbusser. 
• Ladepunkter elbil finnes, men flere ønskes. 

• Parkeringsutredning på gang. 
• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 

(Har aktiv parkeringsvakt og soneparkering dvs 
tidsbegrensning, men ikke avgift). 

• Nye parkeringsarealer utenfor sentrumskjernen, 
kanskje kombinert med bysykler og/eller bybuss? 
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Sandnessjøen

Byen sett fra nord.

1 . januar 201 8 hadde Alstahaug kommune 7 450 innbyggere, hvorav 6 082 i tettstedet

Sandnessjøen.

Sandnessjøen er regionsenter for ytre Helgeland. Byen har flyplass, anløp av hurtigrute, ferge

og hurtigbåter. Kystriksveien (fv. 1 7) går gjennom byen, men i utenfor bykjernen og har

forbindelse inn til sentrum via fv. 809 og fv. 1 43. Det er vegforbindelse til Mosjøen, Mo i

Rana og Brønnøysund via fylkesveger og E6. Byen har sykehus. Kommunens visjon: «Et

historisk sted med nye muligheter».

Byen sett fra nordøst.
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Bykjernen sett fra sørvest.

Kartet viser veger og gater eid av fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Inngangsporten til byen i Vågen ønskes 
videreutviklet.  

• Helhetlig plan for området? 

• Området mellom rundkjøringen og fergeleiet i 
Nesset er uklart. 

• Vurdere behov for oppgradering av eksisterende 
planverket (det foreligger ferdige 
reguleringsplaner for området) og 
ferdigstilleområdet? 

• Behov for handelsanalyse knyttet til 
avlastingssenteret på Rishatten. 

• Gjennomføre handelsanalyse? 

• Ønske/idé om å samle offentlige aktører på 
kaifronten for å gjøre tilbudet mer tilgjengelig for 
hele regionen. 

• Planlegging og finansiering? 

• For mye trafikk i sentrum. • Restriksjoner?  
• Tiltak som hindrer unødig internkjøring? 

• Vareleveranse kan være utfordrende med store 
biler i smale gater. 

• Utvikle «Tårekanalen» (parallellgate til gågata) 
for saktegående trafikk og vareleveranser? 

• Rekkefølgekrav til gang- og sykkelvegløsninger 
stopper utvikling av bebyggelse. 

• Finansiere og etablere gang- og sykkelveg 
sørover til Kleiva (langs fv. 17)? 

• Bedre overvannshåndtering i forhold til 
klimaendringer og forventet mer nedbør. 

• Etablere regnbed og mer beplantning i sentrum? 

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Få flere til å gå mer. 
• Sterk kultur for bilbruk og kjøring til døra. 
• Ønske om ny teknologi f.eks intelligent 

gatebelysning. 
• Lite universell utforming. 

 

Øke attraktiviteten: 
• Skilting av ruter for fotgjengere? 
• Plan for park, grøntområder og vann (blå-grønn 

struktur)? 
• Videreutvikle og forlenge havnepromenaden? 
• Tilrettelegge for gående (benker, belysning, 

opprusting, universell utforming etc.)? 
Øke sikkerhet for fotgjengere: 
• Belysning ved overganger (lys som blinker når 

man krysser?)? 
• Hastighetsregulering: 

o Fotoboks (automatisk trafikkontroll)? 
o Fartsdumper? 
o Tredimensjonale gangfelt? 

• Bevisstgjøring av det å være gående og kjørende i 
trafikkopplæring? 

• Planskilte kryssinger som ikke er plassert slik at 
folk bruker disse. 

• Riktig lokalisering av nye evt. nye planskilte 
kryssinger? 

• Bygge om eksisterende planskilte kryssinger? 
• Mangler gangveg Nesset-Vågen, fv. 809 inn til 

sentrum. 
• Mangler gangveg Kleivskaret-Radåsen, fv. 17. 

• Finansiere og etablere gang- og sykkelveger 
(Nesset-Vågen + Kleivskaret-Radåsen)? 

• Trafikkfarlig når mange ulike trafikanter kommer 
i land med båt. 

• Legge til rette på kaia for å skille myke trafikanter 
som kommer sjøveien og annen 
trafikk/godshåndtering? 

• Vinterdrift (lite snø, men mye glatt). • Prioritert vinterdrift av gangveger? 
• Oppvarmede fortau (utnytte fjernvarme på 

retur?)? 
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Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flere til å sykle/sykle mer. 
• Sterk kultur for bilbruk og kjøring til døra. 
• Kantsteinsproblematikk i forhold til sykling i 

sentrum. 

• Kampanjer: Sykle til jobben, Aktiv i lag? 
• Sykkelparkering (flere og tryggere)? 
• Park & Bike? 
• Sykkel-utleie: Turistinfo, Fly&Bike, kommunens 

ansatte og utstyrsbu. 
• Sykkelverksted, sykkelcafé? 
• Oppruste eksisterende sykkelnett?  

• Sykkelplan, men ikke handlingsprogram. 
• Ønske om gjennomgående sykkelnett i sentrum. 

• Finansiering og oppfølging av sykkelplan? 

• Slitt gang- og sykkelveg langs fv. 143, Novikveien. • Oppruste gang- og sykkelveg langs fv. 143, 
Novikveien? 

• Forlenge gang- og sykkelvegen langs fv. 143, 
Novikveien? 

• Ingen telling/registreringer om andel eller antall 
syklister. 

• Kartlegging (telling/registrering/ 
spørreundersøkelser)? 

• Målsetninger? 
  

Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• Lav kollektivandel. 
• Eksisterende bybuss er lite kjent/markedsført. 

• Kampanjer og aktiv markedsbearbeiding? 
• Busser tilpasset behovet med tanke på kapasitet? 
• Bussruter forbi de store arbeidsplassene og 

institusjonene? 
• Behov/ønske for sykkelstativ på buss (foran)?  

• Dyre billetter.  • Billigere billetter? 
• Ulike transportmidler korresponderer dårlig. • Optimalisere rutetilbud (eks bussen går nå forbi 

Strendene med mange ansatte, 5 min før de 
ansatte er ferdig på jobb)? 

• Bedre korrespondanse mellom ulike 
kommunikasjonsmidler (fly/buss/ bil/båt)? 

  
Parkering 

Utfordringer: Tiltak: 
• Biler er et dominerende element i byrommene, 

men det er/har vært klage på for lite parkering i 
byen (i 2013 var det 1.007 parkeringsplasser i 
byen). 

• Det eneste parkeringshuset i sentrum har 
leilighetsprioritering og fungerer ikke som 
erstatter av gateparkering. 

• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 
formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), 
torg, grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Parkeringskartlegging hvert år? 
• Bedre organisering av parkeringsplasser? 
• Sørge for god tilgang på parkering i utkanten av 

sentrum, kombinert med strengere regulering av 
parkering i kjernen av sentrum (kombinert med 
bysykler og/eller bybuss?)?  

• Parkeringshus som erstatter av gate- og 
byromsparkering (plan om parkeringshus bak 
Amfi er regulert, men ikke realisert)? 

• For billig parkeringsavgift til at det begrenser 
bilbruk? 

• Dyrere parkeringsavgift? 
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Brønnøysund

Byen sett fra sørvest.

1 . januar 201 8 hadde Brønnøy kommune 7 948 innbygger, hvorav 5 045 i tettstedet

Brønnøysund.

Brønnøysund er regionsenter for Sør-Helgeland. Byen har flyplass med helikopterbase i

gangavstand fra sentrum, anløp av hurtigrute og hurtigbåt. Kystriksveien (fv. 1 7) går like

forbi og har forbindelse fra nord inn i byen via fv. 76. Fv. 54 går videre ut av byen i sør. Det

er vegforbindelse til Mosjøen og Sandnessjøen via fylkesveger og E6. Kommunens visjon:

«Utvikling – trygghet – trivsel».

Klimasmartprosjekt pågår med støtte fra miljødirektoratet og et utkast til mobilitetsplan er

utarbeidet av Rambøll og vil bli offentlig i 201 9 på kommunens nettside.

Sentrum sett fra sør.
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Sentrum sett fra nord.

Kartet viser veger og gater eid avfylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Fortetting i en langstrakt by. • Avklare strategier og rammer.  
• Byplan Brønnøysund (KDP). 

• Deler av byen innenfor gul støysone for flyplass, 
begrenser nybygging/ fortetting. 

• Justerte innflygingsmønstre og nye 
støyberegningsmodeller avklares med Avinor for 
bedre arealutnyttelse. 

• Forbedring av adkomst til næringsområder på 
Gårdsøya og industriveien fra fv. 76. 

• Kryssing av fv. 76 ved Industriveien og 
Jektskipperveien for myke trafikanter. 

• Rundkjøring på fv. 76 ved Salhus? 
o Definere avkjørsler til østre 

næringsområder 
(Industriveien)/boligområder 
(Salhusmarka) og vestre 
næringsområder 
(Gårdsøya)/boligområder 
(Jektskipperveien). 

o Sanere avkjørsel fra fv. 76 til 
Jektskipperveien. 

o Planfri kryssing for gange og sykkel øst-
vest (over 
Jektskipperveien/Gårdsøyveien). 

o Forbedre trafikkflyt og sikkerhet. 
• Beredskapsmessig sårbarhet/ 

regionssenterfunksjon dårlig løst pga. kun én vei 
til/fra byen (sårbart punkt i Valen, ingen 
omkjøring). 

• Ny innfartsveg fra fv. 17 over Trælvikoddan (vil 
også redusere tungtrafikk gjennom byen)? 

• Etablere mulig omkjøringsveg gjennom 
boliggater for utrykningskjøretøy i Valen? 

• Mye biltrafikk og parkering i byen. • Tilrettelegge for og oppmuntre til andre 
transportformer? 

• Parkeringsrestriksjoner? 
  

Gående 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flest mulig til å gå i 10-minuttersbyen. 
• Utydelige sammenhenger for gående. 
• Utflytende vegarealer. 
• Manglende universell utforming (kanter o.l.). 

• Videreføring og forlengelse av kaipromenade? 
o Gangveg fra Valen til kaia (BRREG)? 
o Bru over til Lillebrønnøya (igangsatt). 
o Videreutvikle gangtrasé gjennom Sørbyen 

mot Tautra? 
• Tilrettelegge byens eksisterende grøntområder 

bedre (benker med tak/aktiviteter/attraksjoner)? 
• Knytte sammen forbindelse rundt Frøkenosen? 
• Kartlegge, sikre og tilrettelegge snarveger for 

gående? 
• Forbedre vegmerking og skilting? 

• Rotete og mangelfull situasjon for gående i St. 
Knuts gate. 

• Oppgradere fortau i St. Knuts gate (planlegge/ 
finansiere/bygge)? 

• Manglende tilrettelegging for myke trafikanter 
over Hestvadet til flyplass (arm av fv. 54). 

• Finansiere og etablere planlagt fortau? 
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Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flest mulig til å sykle i 10-minutters byen. 
• Har sykkelplan med handlingsprogram, mangler 

penger for gjennomføring. 

• Rydde opp i kantstein og andre hindringer for å 
få gjennomgående sykkelløyper? 

• Sykkelparkering (gjerne overbygd) ved sentrale 
målpunkt? 

• Redusere fartsgrense fra 50 til 40 sone i 
Havnegata (utpekt som sykkelhovedveg)? 

• Holdningsskapende kampanjer? 
• Trygge kryssingspunkter (inkludert sikre 

siktsoner)? 
• Prioritering av vinterdrift? 

• Manglende sykkeltilrettelegging på Brønnøysund 
bru. 

• Utrede mulige løsninger for sykkeltilrettelegging 
på bru med kostnadsoverslag? 

• Finansiere, planlegge og etablere sykkelløsning 
på bru? 

• Manglende sykkeltilrettelegging over Hestvadet 
til flyplass (arm av fv. 54). 

• Finansiere og etablere planlagt fortau (ikke et 
ideelt sykkeltiltak)? 

• Etablere sykkelfelt eller sykkelveg? 
  

Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• For få brukere. For dårlig tilbud? • Utrede potensialet for bybuss eller bestillerbuss? 
• Det er trangt for bussene ved trafikksentral (kaia 

ved Torghatten trafikkselskap - TTS). 
• Flytte/transformere kollektivknutepunkt? 
• Legge til rette for et funksjonelt knutepunkt (inkl. 

hensyn til gående til/fra)? 
• Sikre fortsatt koordinering av ulike 

transportmuligheter (buss og båt). 
• Optimalisere rutetilbudet? 
• Gjennomkjøring i sentrum (forbi dagens 

knutepunkt ved TD-kiosken)? 
• Manglende og slitne busskur. • Etablere moderne, urbane busskur? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Ulovlig parkering (bl.a. på HC-plasser). • Parkeringsordninger?  
• Mange parkeringsplasser som generer/ inviterer 

til stor intern trafikk. 
• Biler som et uønsket dominerende moment i 

byrommene. 

• Parkering i utkant av sentrum? 
• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 

formål (fortau, gågate, bygg - gjerne boliger, torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 
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Utfordringer i nordnorske småbyer 

Flere av småbyene har sakte, men sikkert, vokst fram fra små steder og vegkryss med spredt 
bosetning i omlandet. Ni av de ti byene ligger ved havet (Leknes er den eneste byen uten 
direkte kontakt med havet) og flere av stedene har følgelig historisk hatt sin adkomst fra 
sjøsiden. Bilen har endret på dette og fått flere byer til å vende seg fra havet. Det er lagt til 
rette for bilbruk gjennom høy fremkommelighet og rikelig med parkeringsplasser knyttet til 
handel og servicetilbud. 

Småbyene i nord har stor variasjon i forhold til hvor kompakte de er. Vadsø er kanskje mest 
kompakt, med størst andel av kommunens befolkning bosatt i byen og sentrumsfunksjonene 
godt samlet i midten - et godt eksempel på en 10-minuttersby. Vestvågøy kommune har 
veldig spredt bosetting, og andelen som bor på Leknes er forholdsvis liten.  

Det er ekstra krevende og kostbart å få til bærekraftig mobilitet der boligområder, 
arbeidsplasser og aktivitetstilbud ligger som «satellitter» rundt byen. Kundegrunnlaget blir 
for dårlig til at kollektivtransport blir et konkurransedyktig alternativ til bil og tilrettelegging 
for fotgjengere og syklister blir kostbart. Folk flest velger personbil og det resulterer i økt 
bilbruk både i byen, til arbeid, skole, aktivitetstilbud, service- og tjenestefunksjoner. 

Fortetting og flere boliger i sentrum er aktuelle temaer i alle småbyene, men det er et 
utfordrende felt. Mange småbyboere vil ha enebolig med hage og kommunene strekker seg 
langt for å imøtekomme folks ønsker og beholde sine innbyggere. Flere av småbyene har 
greid å beholde handelen i sentrum. Andre har en utfordring med bilbaserte kjøpesentre 
eller handelsområder utenfor bykjernen som konkurrerer med det opprinnelige bysentrumet. 
Ulik parkeringsregulering for disse områdene kan øke utfordringen med å ha levende 
sentrum. 

Nesten alle småbyene har sentrumsområder med store asfaltflater og utflytende 
trafikkområder. I noen byer går hovedvegen nært eller gjennom sentrum. Trafikksikkerhet 
og fremkommelighet for gående og syklende er ikke tilfredsstillende i et uoversiktlig 
trafikkbilde uten definerte arealer for ferdsel. Parkerte biler dominerer bybildet. Utforming 
og plassering av parkering skaper farlige situasjoner for gående og syklende, og dette 
forsterkes av manglende parkeringsregulering. Infrastrukturen har tradisjonelt blitt 
tilrettelagt for kjøretøy og gående og syklende har ikke blitt prioritert. Et gjennomgående 
trekk er at det er enkelt å bruke personbil i byen. Selv ved korte avstander der det er 
tilrettelagt for gående og syklende, velger mange å kjøre. Det kan likevel være krevende å ta 
i bruk virkemidler som parkeringsavgift for å oppnå en endring. Halvparten av de ti 
småbyene har imidlertid innført parkeringsavgift eller restriksjoner for parkeringstid. 

Anlegg for gående og syklende i småbyene varierer i kvalitet og utstrekning. Gang- og 
sykkelveg eller annen infrastruktur for myke trafikanter mangler ofte innenfor den radius 
man kan forvente at personer går eller sykler til byen. Et sammenhengende gang- og 
sykkelvegnett er sjeldent, vegdekket har ofte skader og er ujevnt og det mangler universell 
utforming. I flere byer er det bruer uten tilrettelegging for myke trafikanter som utgjør et 
hinder for valg av sykkel eller bena som transportmiddel. Manglende grønt- og lekeareal 
gjør det mindre attraktivt å gå eller sykle.  

Mange barn blir kjørt til skolen og trenden er økende. En årsak kan være uoversiktlig 
trafikksituasjon langs skolevegen, men forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, 
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Susanne Nordbakke, sier at mange foreldre kjører barna til skolen fordi det er lettvint. Det er 
en uheldig spiral når barn blir sosialisert til bilbruk. 

Regional kollektivtransport har liten innvirkning på transport i byene, men mer betydning for 
attraktiviteten og tilgang fra/til omlandet. Lokal kollektivtrafikk har betydning for transport 
til og fra sentrum, og mange kommuner oppgir at spesielt ungdommen etterlyser et bedre 
rutetilbud og reduserte priser.  

Varelevering kan være en utfordring for de som går og sykler. I de fleste av byene foregår 
vareleveringen til butikker fra gateplan og da over fortausarealer. Med eventuelle definerte 
arealer for sykkel vil disse også bli berørt. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner og vil 
være tema som bør vies oppmerksomhet i videre mobilitetsplanlegging. 

Småbyene har svært mange dyktige fagfolk, men disse har en travel hverdag der få personer 
skal løse mange ulike oppgaver med små midler. Mindre kommuner har ikke tilgang til all 
type spisskompetanse i egen organisasjon og er avhengig av å hente inn ekstern 
fagkompetanse på enkelte områder. Prosjektgruppa vil peke på at liten kapasitet og 
begrensede fagressurser kan gå på bekostning av systematisk og god byplanlegging. 

Aktuelle tiltak for bærekraftig utvikling av nordnorske småbyer 

Utfordringene i småbyene bør løses ut fra en helhetlig vurdering av den enkelte by, basert på 
faglige vurderinger, medvirkning fra innbyggere og interessenter og politisk forankring. 
Bærekraftig mobilitet bør være en av målsetningene og her presenteres noen tiltak som kan 
være aktuelle.  

Fokus på arealbruk og planlegging 

Arbeidet med byplanlegging og bærekraftig byutvikling bør intensiveres. Fagmyndighetene 
bør i større grad tilby kommunene bistand i form av planfaglige ressurser. 

Det er behov for et sterkt fokus på arealbruk og planlegging. Kommunene, 
fylkeskommunene og stat bør følge Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging. Utgangspunktet bør være å tilstrebe en felles forståelse av de 
hensyn som ligger bak retningslinjene og etterleve disse. 

Planlegging og arealbruk kan bidra til mer attraktive byrom, flere grøntområder og ved å 
sikre allmennheten tilgang til havet og utnytte denne kvaliteten bedre. Det må planlegges 
gode løsninger for myke trafikanter, varelevering og annen biltrafikk. Omdisponering og 
fortetting av areal, samt endring av reisemiddel og -vaner er aktuelt. 

Bedre tilrettelegging for miljøvennlige transportformer 

Kollektiv 
Forskjellen mellom små og store byer når det gjelder kollektivtransport, tilsier at 
systemoverføringen er begrenset. Det er likevel fornuftig å vurdere hvilke premisser som kan 
forbedres for kollektivtransport i småbyene. Dette fremmer bærekraftig mobilitet og er 
solidarisk overfor de som ikke har tilgang til eller mulighet for å kjøre bil. Tiltak kan være 
optimalisering av ruter, lett tilgjengelig informasjon om rutetilbud og trafikkstatus, 
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korresponderende ruter, mulighet for å medbringe sykkel og trygg adkomst til gode, 
universelt utformede holdeplasser med sykkelparkering og bilparkering (regionale ruter). 
Særskilt tilpassede kollektivløsninger for spesifikke trafikanter (eldre, fritidstilbud, pendlere) 
og bestillingsløsninger, kan være et mer hensiktsmessig svar på kollektivtransport i 
småbyene. Vellykkede løsninger for bestillerbuss er foreløpig ganske ferske, men spennende 
med tanke på framtidas muligheter. 

Tur – retur inntil 8 km for elever i 2.-10. klasse og 12 km for elever på videregående skole 
er en relativt lang avstand å gå eller sykle daglig. Et virkemiddel for at færre foreldre skal 
kjøre sine barn til skolen og få flere til å reise kollektiv, kan være reduksjon i avstandskrav 
for rett til gratis skoleskyss (spesielt vinterstid).  

Mulighet til å øke kollektivreisende er begrenset på grunn av lavt kundegrunnlag og spredt 
bebyggelse. Det tilsier at tilrettelegging for gående og syklende trolig har et større potensial.  

Gange og sykkel 
Det må bli mer attraktivt å gå og sykle. Da er det ei forutsetning at det investeres i 
infrastruktur som forbedrer fremkommelighet og trafikksikkerhet for disse to 
transportformene. Tiltak kan være benker, belysning, vegetasjon, sammenhengende nett, 
god drift og vedlikehold. Sykkelparkering, sykkelstativ på buss, sykkelbyavtaler og separate 
anlegg for syklende er gode tiltak for økt sykling, spesielt på lengre strekninger. 
Infrastrukturen må være universelt utformet og følgelig må utflytende kjøre- og 
parkeringsareal strammes opp og naturlige ledelinjer etableres. Kryssing av veg må sikres 
ved god utforming, belysning og evt. andre nødvendige tiltak som fartsdempere, 
lysregulering eller planskilt løsning. Større gjennomfartsveger kan vurderes omlagt. 

Trafikksikkerhetsinspeksjoner kan gjennomføres for å avdekke farlige forhold på 
eksisterende infrastruktur. Barn og unge er ofte de flittigste fotgjengerne og syklistene. De 
sitter på mye viktig informasjon om forhold for myke trafikanter (farer, ønsker og behov) 
som bør komme frem og tas hensyn til. Barnetråkk kan være en egnet metode. 

Støv- og støyproblemer av trafikk i sentrum (både lokalt og gjennomgangstrafikk) må 
reduseres. Dette innebærer behov for bilrestriktive tiltak som for eksempel parkerings-
regulering, avbøtende tiltak ved hjelp av vegetasjon og annen skjerming eller omlegging av 
hovedveg. Det er nylig satt i gang et nasjonalt opplegg med beregning av luftkvalitet i regi 
av Statens vegvesen. Kommunene kan få tilgang til informasjon og bidra til utfyllende data 
ved å melde sin interesse. Den største effekten og kanskje enkleste måten å få redusert støy 
og støvplager i småbyene, vil trolig være å få redusert lokaltrafikk ved at flere velger å gå 
eller sykle.  

Holdningskampanjer er et verktøy for å få flere til å gå eller sykle. Verdien dette har for 
folkehelse, innebærer at flere aktører bør involveres for å øke effekten av kampanjer. 

Noe parkeringsareal i sentrum bør vurderes omdisponert til trivselsskapende formål eller nye 
funksjoner som grøntareal, torg, byrom, sykkelparkering, gågate, fortau eller bygg (gjerne 
boliger). Enkelte byer kan redusere antall parkeringsplasser i sentrum, mens andre kan flytte 
bilene til parkeringshus eller langtidsparkering utenfor sentrum.  
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Ny teknologi 

Teknologisk utvikling kan bidra til en ny tilnærming til bærekraftig mobilitetsplanlegging. 
Dette kan være tiltak som knyttes til ITS, autonome kjøretøy, mobile bestillingsløsninger, 
utslippsfrie kjøretøy med mer. Noen av disse er allerede godt kjente løsninger som er tatt i 
bruk flere steder (eks. billett og ruteopplysning på mobilapp). Andre fenomener er mer 
uavklarte i forhold til sitt potensiale og betydning for fremtidig by- og transportutvikling 
(eks. autonome busser). Mye tyder på at tradisjonell, kompakt byplanlegging uansett vil være 
viktig og riktig også i fremtiden. 

Anbefaling 

Prosjektgruppa har erfart at småbyene har svært mange dyktige fagfolk, men det er en 
utfordring i forhold til små fagmiljø, begrenset kapasitet og små midler til å gjennomføre 
tiltak. Følgelig trenger, og ønsker, småbyene friske midler for å kunne løfte småbyene og 
bistand til byplanlegging i form av eksterne fagressurser med spisskompetanse og kapasitet. 

Prosjektgruppa ser potensial i å utnytte roller og midler som allerede eksisterer ved å øke 
informasjonen til kommunene ved at stat og fylkeskommuner tar en mer aktiv 
veiledningsrolle og at ulike virkemidler i større grad ses i sammenheng. 

Bypakker anses som en bra modell for hvordan man kan samarbeide for å sikre god 
byutvikling. Det har imidlertid ikke vært praksis for dette i mindre byer. Statens vegvesen 
Region øst har samarbeidet med mindre byer om å lage en helhetlig strategi som i hovedsak 
tar utgangspunkt i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR-. BATP.). Dette har vært i større byer enn våre nordnorske 
småbyer (eks. Kongsvinger har ca. 18 000 innbyggere). Det har imidlertid vært svært 
begrensede midler som har fulgt med inn i prosjektet og ressurser fra Statens vegvesen har i 
hovedsak vært i form av fagpersoner og utredninger. Opplegget har bidratt til en bedre 
koordinering av eksisterende virkemidler og en bedre og mer målrettet byutvikling.  

Prosjektgruppa startet opp med et ønske om å lage forslag til småbypakker for de ti byene, 
men dette viste seg for ambisiøst. En småbypakke må være et resultat av en bred prosess og 
den må ha politisk forankring og behandling. Småby Nord har vært en arena for dialog 
mellom kommunene, fylkeskommunene og Statens vegvesen. Rapporten er et 
kunnskapsgrunnlag og et utgangspunkt for et videre samarbeid om byutvikling. I tillegg er 
finansiering av tiltak essensielt for at småbyene skal ha mulighet til å imøtekomme behov og 
krav til utvikling. 

Prosjektgruppa anbefaler at det lages et småbyprogram for småbyene i nord og at Statens 
vegvesen setter av ressurser til å ta initiativ til dette våren 2019. Småbyprogrammet må 
definere oppgaver og roller og legge en strategi for hver by. Dette bør organiseres som et 
samarbeidsprosjekt mellom kommunen, fylkeskommune, Statens vegvesen (og andre 
aktuelle transportetater), næringsliv og eventuelt andre lokale aktører. 

Strategiene vil videre være utgangspunkt for småbypakker og vil kunne gi føringer for andre 
planer i kommunene. Tiltakene i småbypakkene skal bidra til attraktive småbyer med 
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bærekraftig, urban mobilitet. Finansieringen forventes å være et spleiselag av 
samarbeidspartnerne, men bompenger skal alltid vurderes. I tillegg bør det komme friske 
midler inn og da gjerne ved at det avsettes en egen pott i Nasjonal transportplan (NTP) til 
småbyutvikling.  

Småby Nord har avdekket at det er flere mindre tiltak som trolig kan løses innenfor dagens 
ordninger og derfor bør løses så fort som mulig. En suksesskriterie vil være en tett kontakt 
med småbyene og fylkeskommunene gjennom konkrete personer i Statens vegvesen 
(småbykontakter). Disse bør ha ansvar for å formidle faglitteratur og inspirasjon til 
småbyene knyttet til aktuelle temaer. Det bør også lages et nettverk mellom småbyene i nord 
slik at man kan dra nytte av hverandres erfaringer. Småbykontaktene i Statens vegvesen bør 
også kunne være en port inn i etaten og bidra til å finne frem til fagfolk og kunnskap som 
småbyene har nytte av. Som en begynnelse lages en liste over dette prosjektets 
kontaktpersoner i kommunene og fylkeskommunene, som alle disse får tilsendt.  

Når det kommer til de konkrete strategiprosjektene og småbypakkene, tror ikke 
prosjektgruppa at det er verken realistisk eller fornuftig å begynne dette arbeidet i alle de ti 
byene samtidig. Puljer på to til tre byer vil være fornuftig og arbeidet med småbystrategi og 
-pakker må forventes å ta 2-3 år for hver pulje. Da vil det til sammen ta 9-10 år for alle 
småbyene. Imidlertid er det mindre fysiske tiltak som kan påbegynnes og ikke krever en 
helhetlig strategi for å bidra til en positiv byutvikling. Dette er småtiltak som for eksempel 
belysning og skiltprosjekter som vil gi raske og synlige resultater. 

Liste og kart over konkrete tiltak 

Dette er en liste over aktuelle tiltak som kan være klare for realisering innen relativt kort tid. 
Det vil si at det foreligger godkjente reguleringsplaner, planforslag på høring/offentlig 
ettersyn, eller at tiltakene ikke trenger regulering og dermed kan igangsettes uten 
planvedtak. Listen begrenser seg til tiltak i selve byen og tiltak som bidrar til bærekraftig 
mobilitet, til og fra byen, f.eks. gang- og sykkelveg fra omkringliggende boligområder. 
Opplistingen for den enkelte by er ikke i prioritert rekkefølge og består av tiltak som er 
kommet frem i dialog med kommunene, planlagt i regi av Statens vegvesen eller som 
framkommer av handlings-program/økonomiplaner.  

Det er gjort grove overslag for å skaffe en oversikt over kostnadsbildet på aktuelle fysiske 
tiltak i småbyene. Overslagene er basert på omtrentlig målte løpemeter, flatemål eller 
enheter. Det er andre tiltak enn de som her er opplistet som kanskje er viktigere for byens 
utvikling. Dette er imidlertid tiltak som ikke har kommet så langt i planleggingen at de lar 
seg kostnadsberegne. Flere av disse anses å ha en betydelig høyere kostnadsramme enn de 
tiltakene som er beregnet. 

Totalt ble ca. 80 prosjekter gjennomgått, og det samlede anslaget beløper seg til ca. 1,3 
mrd. Kroner. Anslaget ble gjennomført over to dager med følgende deltakere fra Statens 
vegvesen: Petter Hildre (prosessleder), Ann-May Femsteinevik (prisgiver), Torbjørn Jørgensen 
(prisgiver), Runar Gregussen (prisgiver), Ingrid Kokkonen (prosjektleder), John A. Mardal 
(prosjektmedarbeider) og Trym Ringvall (DAK-støtte). 
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Kommune Nr. Tiltak 

Vadsø 

1 Fortau i Hans Gabrielsens gate, «missing link» mellom gangveg fra skolen og fortau i Kong 
Håkonsgate (ca. 250 m). 

2 Fortau langs E75-arm på Vadsøya, fra brua til hurtigrutekai (ca. 560 m). 

3 Reasfaltering av gang- og sykkelveg langs Idrettsveien/fv. 326 fra Vidjeveien til Esbensens gate (ca. 
750 m). 

4 Utskiftning til LED lys fra HPL og SON-T lamper langs skoleveier på vest siden av byen (ca. 1834 
armaturer, 422 av disse på Europa/fylkesveg). 

5 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssinger over E75 til Prost Balkes gate. 

6 
«SeeMe»-lys ved fotgjengerkryssinger: 
• over fv. 326 Idrettsvegen ved Finnmark Fylkeskommune 
• over Finnmarksveien til/fra gang- og sykkelveg nedenfor Moreneveien 

7 

Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssinger: 
• over Finnmarksveien til Lindi 
• over Finnmarksveien til Grønnliveien 
• i krysset Idrettsvegen kryss Esbensens gate (ved svømmehall) 

8 Skilting av alternativ trase for myke trafikanter pga. «missing link» langs E75 på vestsiden av byen. 
9 Vindskjerm for myke trafikanter over brua til Vadsøya (ca. 130 m). 

10 Plan for sammenhengende sykkelnett. 

Kirkenes 
1 

Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssinger: 
• over E6 til fv. 367/Hans Væggers vei 
• over E6 fra Hurtigrutekai til E6 retning sentrum 
• over E6 lengst vest i Johan Knutzens gate 
• over E6 ved AMFI/Storgata 
• over E6 til Wiulls gate 
• over E6 til Kielland Torkildsens gate 
• over E6 til Egebergsgate  
• over E6 mellom Ringveien og Klavenssgate  
• over E6 rett øst for rundkjøring ved Handelspark 
• over fv. 367 øverst i Hans Væggers vei (der den møter Presteveien) 

2 Skilte og ruste opp snarveg fra hurtigrutekai til E6/Haganesveien (ca. 550 m). 
3 Plan for sammenhengende sykkelnett. 

Finnsnes 

1 Gang- og sykkelveg langs fv. 263 til Trollvika (ca. 3,5 km). 
2 Sykkelparkering med tak i sentrum (v/hurtigbåtkai). 
3 Fortau i Ringveg (ca. 270 m). 
4 Fortau i Nygårdsveien/Smørhusbakken (ca. 900 m). 
5 Fortausløsning fv. 861 Vikaveien fra fv. 86 til Heggeveien (ca. 420 m). 
6 Fortau Hågen, kv 1042 fra kryss Sandvikveien til avkjørsel til «Seljebu» parkeringsplass (ca. 260 m). 
7 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing på Finnsnes og Silsand (32 stk). 

Sortland 

1 Gang- og sykkelvegløsning over Sortlandbrua rv. 85 (ca. 1,15 km). 
2 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing i Sortland over fv. 83/Vesterålsgata (2 stk). 
3 Busslommer ved fv. 82. i forbindelse med Kulturfabrikken (inkl. 1 busskur). 
4 Oppgradere Paviljongparken i Sortland sentrum. 
5 Sykkelparkering med tak i sentrum (1 stk). 
6 Sykkelteller (1 stk). 
7 Gang- og sykkelveg fra Strand frem til krysset til Sigerfjord (ca. 2,8 km). 
8 Gang- og sykkelveg langs fv.82 Strand – Holmen (ca. 4,0 km). 

Svolvær  

1 Gang- og sykkelveg til Stranda stadion (ca. 750 m). 
2 Gang- og sykkelveg fra Multebærholmen til Stranda badeplass (ca. 650 m). 
3 Gang- og sykkelveg fra Stranda badeplass til Rekvika - utvidelse tiltak 2, nevnt i KVU (ca. 1,15 km). 

4 Miljøgate i Sivert Nilsens gate inkl. deler av Svolværveien/Kong Øysteins gate, rundkjøring og 
gatetun i Trollfjordgata (ca. 470 m). 

5 Tilrettelegge, oppruste og forskjønne 3 sentrale parker/grøntarealer.  
6 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing E10 forbi Kabelvåg (4 stk). 
7 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing E10 i Svolvær (9 stk). 
8 Plan for sammenhengende sykkelnett. 
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Leknes 

1 Storgata; miljøgate med fortau, sykkelfelt, møbleringssone, kantparkering og kantstopp for buss (ca. 
800 m). 

2 Belysning av Krokbakken og gangbru. 

3 Etablere hjertesone ved Leknes barne- og ungdomsskole; rydde skilting, fysiske hinder og dropp-off-
soner. 

4 Utbedre/forskjønne gang- og sykkelundergang E10, nord for kjøpesenter. 
5 Forbedre og sikre adkomst til undergang til kjøpesenteret på vestsiden av E10 (ca. 40 m). 
6 Lekneskroken; belysning, ny gatestruktur med tilrettelegging for gående og syklende (ca. 340 m). 
7 Gang- og sykkelveg /fortau langs fv.815 fra Fygleveien til Leknes svømmehall (ca. 500 m). 
8 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing fv. 815 ved videregående skole. 
9 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing over E10 ved Nordic Last og Buss. 

10 Utbedring og forlengelse av turveg rundt Borgvatnet (ca. 2 km). 
11 Gangveg til flyplass (ca. 350 m). 
12 Rundkjøring på E10 ved Handelsparken (inkl. gangkulvert). 
13 Rundkjøring i kommunalt vegnett ved Betel. 
14 Utbedring av parkeringsplass nordvest for E10 og Lofotsenteret.  
15 Plan for sammenhengende sykkelnett. 

Fauske 

1 Gangkulvert under E6 nord for kryss Marmorveien. 

2 Gang- og sykkelveg (delvis separert løsning) langs E6 fra kryss Søbbesva til kryss Hjemås, (ca. 1,9 
km). 

3 Gang- og sykkelveg langs E6-arm, Terminalveien (ca. 700 m). 
4 Ombygging av kryss E6 - Terminalveien. 
5 Oppgradering/ombygging bussholdeplass Kleiva. 
6 Belysning av kommunal veg, Bremsebakken (4 stk).  

Mosjøen 

1 Skiltprosjekt: eks. alt. sykkelruter og forvarsling av lave jernbaneunderganger. 
2 Gang- og sykkelbru over Skjervo, Strandgata (ca. 45 m). 
3 Gang- og sykkelbru over Skjervo ved enden av Tordenskjolds gate (ca. 40 m). 
4 Sykkelparkering med tak i sentrum (1 stk). 

5 Belysning gang- og sykkelveg langs fv. 249 Austerbygdvegen, Andåsbakken fra Hamarheim til Andås 
(ca. 1,2 km). 

6 Forlenge gang- og sykkelveg langs fv. 244 Vestersidvegen fra Fredlundskogen til Øverøya (ca. 700 
m). 

7 Gang- og sykkelveg i Ørbradden, gate fra Havnegata/fv. 146 mot bystranda /Nesbruket (ca. 1,2 km). 
8 Fortau i Austerbygdvegen (ca. 900 m). 

Sandnessjøen 

1 Skilting av gang- og sykkelrute. 
2 Gang- og sykkelveg langs fv. 809, Vågen-Nesset (ca. 700 m). 
3 Gang- og sykkelveg langs fv. 17, Kleivskaret-Radåsvegen (ca. 3,35 km). 
4 Rundkjøring og fergeleiet i Nesset (oppstillingsplass, strukturering og forskjønnelse). 
5 Gang- og sykkelveg langs fv. 17 ved nytt sykehjem (ca. 900 m). 
6 Rundkjøring på fv. 17 ved nytt sykehjem. 

Brønnøysund 

1 Fremkommelighet og sikkerhet for gående og syklende langs fv. 76 (flytte skilt og vegmerking i sju 
kryss). 

2 Rundkjøring Salhus, fv.76, kryss Industriveien kryss Gårdsøyveien - Jektskipperveien (inkl. to 
gangkulverter). 

3 Fortau Industriveien (ca. 660 m). 
4 Gang- og sykkelveg Mosheimkrysset-Mosheimvikranveien (ca. 720 m). 
5 Fortau til flyplassen ved Hestvadet, fv. 54. (ca. 410 m). 
6 Gangforbindelse fra Valen via Brønnøysundregistrene til Torghattensgate (ca. 250 m). 
7 Ferdigstillelse av gang- og sykkelforbindelse rundt Frøkenosen (ca. 140 m). 
8 Mindre tilrettelegging/utbedring for myke trafikanter fra sørbyen til Tautra. 
9 Benker til parker og byrom, noen med tak (20 stk). 

10 Skifte ut busskur i byen til urbane og moderne utgaver (10 stk). 

 



Vadsø

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
X7775000

AutoCAD SHX Text
X7776000

AutoCAD SHX Text
X7777000

AutoCAD SHX Text
X7778000

AutoCAD SHX Text
Y602000

AutoCAD SHX Text
Y603000

AutoCAD SHX Text
Y604000

AutoCAD SHX Text
Y605000

AutoCAD SHX Text
Y606000

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5



Kirkenes

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
X7737000

AutoCAD SHX Text
X7738000

AutoCAD SHX Text
X7739000

AutoCAD SHX Text
Y618000

AutoCAD SHX Text
1



Finnsnes

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
X7683000

AutoCAD SHX Text
X7684000

AutoCAD SHX Text
X7685000

AutoCAD SHX Text
X7686000

AutoCAD SHX Text
Y617000

AutoCAD SHX Text
Y618000

AutoCAD SHX Text
Y619000



Sortland

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
X7620000

AutoCAD SHX Text
X7621000

AutoCAD SHX Text
X7622000

AutoCAD SHX Text
X7623000

AutoCAD SHX Text
Y517000

AutoCAD SHX Text
Y518000



Svolvær

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
X7568000

AutoCAD SHX Text
X7569000

AutoCAD SHX Text
X7570000

AutoCAD SHX Text
Y480000

AutoCAD SHX Text
Y481000

AutoCAD SHX Text
Y482000

AutoCAD SHX Text
Y483000

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7



Leknes

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
X7559000

AutoCAD SHX Text
X7560000

AutoCAD SHX Text
X7561000

AutoCAD SHX Text
Y442000

AutoCAD SHX Text
Y443000

AutoCAD SHX Text
Y444000

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3



Fauske

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
X7460000

AutoCAD SHX Text
X7461000

AutoCAD SHX Text
X7462000

AutoCAD SHX Text
X7463000

AutoCAD SHX Text
Y516000

AutoCAD SHX Text
Y517000

AutoCAD SHX Text
Y518000



Mosjøen

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
X7301000

AutoCAD SHX Text
X7302000

AutoCAD SHX Text
X7303000

AutoCAD SHX Text
X7304000

AutoCAD SHX Text
X7305000

AutoCAD SHX Text
Y416000

AutoCAD SHX Text
Y417000

AutoCAD SHX Text
Y418000

AutoCAD SHX Text
Y419000

AutoCAD SHX Text
Y420000



Sandnessjøen

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
X7321000

AutoCAD SHX Text
X7322000

AutoCAD SHX Text
X7323000

AutoCAD SHX Text
X7324000

AutoCAD SHX Text
X7325000

AutoCAD SHX Text
Y390000

AutoCAD SHX Text
Y391000

AutoCAD SHX Text
Y392000

AutoCAD SHX Text
Y393000

AutoCAD SHX Text
Y394000



Brønnøysund

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
X7262000

AutoCAD SHX Text
X7263000

AutoCAD SHX Text
X7264000

AutoCAD SHX Text
X7265000

AutoCAD SHX Text
X7266000

AutoCAD SHX Text
X7267000

AutoCAD SHX Text
Y370000

AutoCAD SHX Text
Y371000

AutoCAD SHX Text
Y372000

AutoCAD SHX Text
Y373000

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1



78 
 

Litteraturliste 

 
Stortingsmeldinger og rapporter mm fra Regjeringen/Departementene  

Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt 

Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen — Mestring og muligheter 

Meld. St. 24 (2003-2004) Innstilling frå samferdselskomiteen om Nasjonal transportplan 
2006-2015. nr. 240 (2003-2004) 6.4 Nasjonal sykkelstrategi 

Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 

Faglig råd for bærekraftig byutvikling, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 
Miljøverndepartementet. 2013 

Regionale utviklingstrekk 2018, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapport  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Sept. 2014 

Nordområdestrategi - mellom geopolitikk og samfunnsutvikling 2017, Departementene 

 
 
Statens vegvesen. Rapporter og strategidokumenter 

Kartlegging av status for transportsystemet i de 11 minste byene i Region nord, utkast til 
rapport. Region nord. Veg- og transportavdelingen. 30.08.2018 

Bærekraftig mobilitetsplanlegging. Vegdirektoratet 16.08.2018  

Bystrategi for Region nord. Statens vegvesen, Region nord, Strategistab 29.06.2016 

Nasjonal gåstrategi. Statens vegvesens rapporter. Feb.2012 

Statens vegvesens arkitekturstrategi. Statens vegvesen. 2012 

Handlingsprogram 2018-2023. Statens vegvesen. Apr. 2018 

Åtte av ti skal gå eller sykle til skolen. Vurdering av hvordan nå målet, Vegdirektoratet.  Jan. 
2019  
 
 

Andre statlige rapporter og dokumenter  

Ny sentralitetsindeks for kommunene 2017, SSB 

Inndeling i senterstruktur, sentralitet og BA-regioner 2013, NIBR 

 
 
 
 
 



79 
 

Fylkesplaner og rapporter 

Nordland:  

Regional transportplan 2018-2029 (med Handlingsprogram 2018-2021 og Økonomiplan 
2019-2022) 

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk (2017-2025), Nordland fylkeskommune 

Troms: 

Regional transportplan 2018-2029 (med Handlingsplan 2018-2021 og Økonomiplan 2019-
2022) 

 

Andre dokumenter og rapporter 

Strategi for byutvikling – visjon Gjøvik 2030. Gjøvik kommune. Des. 2011 

Kongsvinger 2050 - strategier for fremtidig byutvikling, Kongsvinger kommune. Mai 2017 

NHOs kommune-NM 2018, Menon economics. Aug. 2018 

«Ikke kjør barna til skolen» NRK Buskerud 13. jan. 2019 

Ny trafikkanalyse av Fv. 82 Vesterålsgata, Norconsult. Nov. 2018 
 

https://www.nrk.no/buskerud/_-ikke-kjor-barna-til-skolen-1.14372994?fbclid=IwAR0wkDWAGaho5VBRECjM2SQQMUNpaseMmG66QSydk9h-_uz1xvbbJm-KQuE
https://www.sortland.kommune.no/_f/p4/iaaa56aba-f983-42b6-90e8-4904a17dddc2/trafikkanalyse-sortland-6.pdf


Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Strategiavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no



Kollektivtransport Bodø - Fauske/Saltdal

Grunnlag for forbedringstiltak 2020-2030

Gustav Nielsen Consulting

Oslo, juli 2017



K ol l e kti v B od ø - F a u ske - S a l td a l - G r u n n l a g - 1 1 j u l i 2 0 1 7 – si d e 2 a v 6 0



Kol l ekti v B odø- F au ske- Sal tdal - Gru n n l ag-1 1 ju l i 201 7 – si de 3 av 60

Innhold

1. Utgangspunkt og rammer ..................................................................................... 4
1.1 Utredningens formål 4
1.2 Denne rapporten 4
1.3 Organisering 5
1.4 Analysemodell 6

2. Overordnede mål for kollektivtransporten........................................................... 7
2.1 Bypakke Bodø 7
2.2 Regional transportplan for Nordland 2018-2029 7
2.3 Mulige effektmål for 2020-2030 8

3. Arealbruk og stedsutvikling mot 2030................................................................ 11
3.1 Dagens bosetting og arealbruk i planområdet 11
3.2 Bodøs byutvikling 13
3.3 Kommune- og sentrumsutvikling i Fauske 14
3.4 Resten av regionen 16

4. Transportsystemets utvikling og planer mot 2030 ............................................ 17
4.1 Infrastrukturutbyggingen har styrket bilens konkurransefordel 17
4.2 Videre utbygging av hovedveiene 17
4.3 Utviklingen av jernbanesystemet 19
4.4 Trafikkutviklingen 21
4.5 Fremskrivninger av folketall og biltrafikk 23

5. Analyse av dagens reisemarked og kollektivtilbud ............................................ 24
5.1 Hovedtrekk ved reisemønsteret 24
5.2 Arbeidsreiser 26
5.3 Skolereiser 27
5.4 Andre transportbehov 29

6. Nærmere om jernbanens marked og rutetilbud................................................. 30
6.1 Dagens ruteopplegg 30
6.2 Dagens togreiser 31
6.3 Endringer i togtilbudet for økt markedsandel og effektivitet 32

7. Nærmere om bussenes marked og rutetilbud.................................................... 33
7.1 Fire hovedlinjer 33
7.2 Buss-traséer og stoppesteder 35
7.3 Andre busslinjer i Fauske og Saltdal 41
7.4 Byttepunkter og tettstedsbetjening 42

8. Utfordringer for de reisende og økonomien ....................................................... 50
8.1 Brukernes perspektiv 50
8.2 Utfordringer for effektiv markedsdekning og økonomi 52
8.3 Rolledeling buss/tog –hvordan få mest for pengene? 53

9. Råd for videre arbeid........................................................................................... 56
9.1 Nye driftsopplegg for tog og buss i 2020 56
9.2 Handlingsprogram for infrastrukturen for buss og tog 56
9.3 Innspill til langsiktig utvikling 2030 56
9.4 Billettering, informasjon og markedsføring for sømløse reiser 57

Vedlegg: Utdrag av reisematrise fra RTM-regional transportmodell ........................ 58



Kollektiv Bodø- Fauske- Saltdal- Grunnlag-1 1 juli201 7 – side 4 av 60

1. Utgangspunkt og rammer

1.1 Utredningens formål

Denne rapporten utgjør en del av grunnlaget for Nordland fylkeskommunes arbeid
med en ny anbudsutlysning for busstilbudet i Saltenregionen i januar 2019, med sikte
på oppstart av nytt driftsopplegg 1. januar 2020.

Det nye busstilbudet skal, så langt det er mulig, samordnes med rutetilbudet på
Nordlandsbanen nord for Saltfjellet, slik dette inngår i Trafikkpakke Nord som
Jernbanedirektoratet skal sette i drift i desember 2019.

Med hovedvekt på en styrking av reisemulighetene mellom Bodø og Fauske, skal
det samlede kollektive transportsystemet gi en så god samlet og sømløs betjening av
reisemarkedet i regionen som mulig innenfor de tilgjengelige ressurser.

Utredningen skal bidra til et et best mulig beslutningsgrunnlag angående:

• Linjestruktur og produksjonsnivå for busstilbudet i den nye kontraktsperioden

• Selve rutetilbudet og ruteinformasjonen for alle kollektivtilbud i regionen

• Gi grunnlag for prioritering av infrastrukturtiltak for kollektivtransporten

• Gi innspill til langsiktig utvikling av transportsystem og arealbruk i kommunene,
med 2030 som den valgt planhorisont

Utredningen skaldessuten gi innspill til revidert handlingsplan for kollektivtransport i
Bypakke Bodø, en revisjon som Styringsgruppen for bypakken har anbefalt å få
gjennomført i 2017. Utredningen skal også gi innspill til innhold i en eventuell
Bypakke 2, samt Statens vegvesens, Jernbanedirektoratets, fylkeskommunens og
kommunenes handlingsplaner og investeringsbudsjetter de kommende årene.

1.2 Denne rapporten

Denne rapporten er første trinn iutredningsarbeidet. Den sammenstiller aktuelle mål
for kollektivtransporten i regionen og analyserer det eksisterende tilbudet og
markedsgrunnlaget for kollektivtransporten. Rapporten avsluttes med en rekke innspill
til hvordan tilbudet kan utvikles på kort og lang sikt.

Neste utredningstrinn vil være å analysere ulike konkrete rutemodeller for buss og
tog i regionen, ogbeslutte hvilke tilbud som skal legges ut for anbudskonkurransen.
Parallelt med dette må det etableres handlingsprogram for forbedringer av
infrastrukturen for buss og jernbane som støtter opp under ønsket og planlagt
driftsopplegg. På lang sikt bør kollektivtilbudet ytterligere styrkes gjennom areal- og
tettstedsutvikling som bygger opp under kollektivtransporten. Det kan kreve
oppdatering av gjeldende kommunale arealplaner.

Planområdet

Planområdet for denne utredningen omfatter ikke hele Salten, men den delen av det
kollektive transportsystemet som en har i korridoren Bodø – Fauske – Saltdal,
inklusive den søndre delen av Sørfold som transportmessig henger tett sammen med
Fauske, figur 1. Dette utgjør en hensiktsmessig enhet for planleggingen av
kollektivløsninger. Bybussene i Bodø og bussene til Kjerringøy og regionen sør for
Skjerstadfjorden og Tverlandet inngårikke i denne utredningen.
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Figur 1. Rapporten omfatter kollektivtransporten i de grønne transportkorridorene.

1.3 Organisering

Ledelse - ansvar

Prosjektet eies og ledes av Nordland fylkeskommune og gjennomføres i samarbeid
med Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet/Bane Nord, Fauske og Bodø kommune.
Fylkeskommunen er oppdragsgiver for denne rapporten, som er utarbeidet av Gustav
Nielsen Consulting på grunnlag av data fra fylkeskommunen og samarbeidspartene,
som også har kommet med merknader og innspill som ersøktinnarbeidet i rapporten.

Arbeidsgruppe

Det er etablert en arbeidsgruppe som harbistått med utarbeidelsen av rapporten.
Gruppen har hatt følgendedeltakere

• Bjørnar Klausen, Nordland fylkeskommune, leder

• Ståle Andersen, Nordland fylkeskommune

• Toril Barthel, Statens vegvesen

• Bjørn Tore Hansen, NSB(i første del av arbeidet)

• Anne Skolmli, Jernbanedirektoratet(i siste del av arbeidet)
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• Gunnar Myrstad, Fauske kommune

• Nils-Ole Steinbakk, Fauske Næringsforum

• Svein Erik Moholt, Bodø kommune (siste gruppemøte)

• Bane Nord og (tidligere) ROM Eiendomhar vært informert om arbeidet, men har
ikke deltatt aktivt.

Gustav Nielsen, Gustav Nielsen Consulting, har vært engasjert for å bistå i arbeidet og
skrive dennerapporten.

Arbeids- og møteprosess

Arbeidsgruppenhar hatt møter 30. november2016, 1. februar og 12. mai 2017.
Mellom møtene har gruppens medlemmer bidratt med fakta og merknader til
rapporten. Konsulenten har i tillegg innhentet informasjon fra etatenes nettsider,
Statistisk sentralbyrå etc. Konsulenten deltok også i møte med fylkeskommunen og
Jernbanedirektoratet 26. juni 2017.

1.4 Analysemodell

Utredningen følger en arbeidsprosess som er anbefalt i Statens vegvesenshåndbok for
kollektivtransport. Samme modell benyttes også av Ruter i Osloregionen, som er
opprinnelig opphav til figuren nedenfor. Også Jernbaneverket/-direktoratet har fulgt
dette opplegget ved utarbeidelsen av rutemodell 2027 for jernbanenettet i Norge.

Når det skal lages god og effektiv kollektivtransport må en først analysere
markedet og de eksisterende og potensielle nye brukeres reisebehov. Deretter skal det
lages et driftsopplegg med linjer som dekker forventet etterspørsel på en attraktiv og
effektiv måte. Først deretter kan en finne ut hvilke endringer i infrastrukturen på vei
og bane som dette opplegget krever. Tilslutt bør en så evaluere resultatene av
gjennomført drift, og eventuelt gjøre endringer i tilbudet og infrastrukturen.

En slik evaluering forutsetter at en har definert hva en ønsker å oppnå, Derfor ser vi
først på målsettingene en har for kollektivtransporten, og så følger utredningens
analyse av reisemarkedet som skal betjenes.

I praksis er prosessen mer komplisert og ikke så rettlinjet. Ofte må en ta
infrastrukturen for gitt, og da gir den føringer på driftsopplegget. Likevel er denne
tankemodellen viktig for å oppnå ønskede resultater. Denne rapporten er et bidrag til
analysepunkt 1 i figuren nedenfor. Videre arbeid må ta for seg de neste punktene.

Figur 2. Analysemodell for å oppnå ønskede resultater med kollektivtransport. [Ill.
Truls Lange1].

1 Nilelsen, G. og Lange, T. 2015: 79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene. Civitas.no
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2. Overordnede mål for kollektivtransporten

2.1 Bypakke Bodø

Handlingsplanen for kollektivtransport i Bypakke Bodø har følgende formuleringer av
målene for kollektivtransporten2.

• Oppgradering av kollektivtraséer, holdeplasser og materiell

• Universell utforming av holdeplasser, busser og atkomster til holdeplassen

• Omlegging av rutenettet med hyppigere avganger

• Utvikle høystandard busstilbud som et godt alternativ til bilbruk for store deler av
byens reisebehov

• Bedre og raskere tilbud med hyppigere avganger i et linjenett med færre linjer
som pendler gjennom bysentrum

• Trinnvis utvikling av busstilbudet fram til fordobling av ruteproduksjonen og med
fordobling av antall busspassasjerer innen ti år

• Utvikling av et regionalt tilbud med ekspressbusser med fast timestrafikk mellom
Bodø og Fauske og samordnet trafikk på strekningen sørover til Saltstraumen og
Tuv

• Brukervennlig og funksjonelt billettsystem,priser og reiseprodukter

• Økt innsats innen informasjon og markedsføring

Punktene i kursiv er spesielt relevante for dette prosjektet, og ambisjonen om
fordobling av antallet bussreiser innen 2022 er krevende nok. Nyere planvedtak synes
å gå enda lenger:

2.2 Regional transportplan for Nordland 2018-2029

Den nylig vedtatte regionale transportplan har som hovedmål for kollektivtransporten:

Kollektivtransport skal gjøres til førstevalget ved reiser i byer og regioner.

Planen beskriver en rekke delmål og strategiersom skal bidra til hovedmålet, se
tabellen under.

Hovedmålet er meget ambisiøst, gitt den beskjedne markedsandelen som kollektiv-
transporten har i dag. Den pågående utbyggingen av hovedveinettet gjør ikke
utfordringene mindre. Selv om utbyggingen også kan forbedre kjøreveien for bussene,
vil gevinstene bli større for bilistene som ikke trenger å stoppe underveis.

De politisk fastsatte målsettingene stiller høye krav til forbedringene av buss-og
jernbanetilbudet i vårt planområde. Det hjelper at trafikkgrunnlaget, bebyggelses-
mønsteret og infrastrukturen ligger bedre til rette i denne regionen enn i de fleste andre
deler av fylket. Men målene er en meget klar bestilling for denne utredningen: Det
skal oppnås et stort markedsløft gjennom sterke forbedringstiltak for det samlede
kollektivtrafikksystemet, med løsninger som gir kollektivtransporten et stort
kvalitetsløft.

Deretter vil den generelle transportpolitikken og tiltak som påvirker bilbruk mer
direkte avgjøre hva slags reisemiddelfordeling og miljø-og klimaeffekter som oppnås
for det samlede transportsystemet.

2 Bypakke Bodø: Handlingsplan for kollektivtransport. Bodø 22. mars 2012 (side 9).
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Tabell 1. Mål for kollektivtransporten i Nordland, ifølge Regional transportplan for
Nordland 2018-2029.3

2.3 Mulige effektmål for 2020-2030

Overordnede mål må konkretiseres for å få operasjonell effekt. Det anbefales at den
videre utredning av driftsopplegg og handlingsprogram for infrastruktur og arealbruk
følges opp med konkrete effektmål somspesifiseres og vedtas politisk som styrende
rammernår utredningen har vist hva som er mulig å oppnåi 2020 og 2030.

Transportbehov og minstestandard som kollektivtilbudet må dekke

Ved utarbeidelsen av forslag til rutetilbud, må en sørge for at lovpålagte transport-
oppgaver blir løst. I tillegg må en tilstrebe enminstestandard for bosatte og næringsliv
i distriktene på samme nivå som ellers i landet. Prinsipper for å spesifisere en slik
standard kan for eksempel være:

• Skoleskyss, er lovpålagtmed ganske detaljerte forskrifter, samtidig som det er
ønskelig at elevene skal ha kortest mulig skolevei.

3 Vedtatt i fylkestinget i Nordland, sak 137/2016, 5. oktober 2016.
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• Syketransport, til/fra Nordlandssykehuset og Bodø lufthavn, og til andre
helsetjenester skal løses, og betydelige deler av dette behovet kan mest effektivt
løses med buss/tog i linjetrafikk (resten med taxi, sykebil, lufttransport, etc.).

• Andre offentlig betalte transportoppgaver, som TT-transport og transport i skole-
og omsorgssektoren, kan også delvis dekkes av et godt kollektivtilbud.

• Arbeidsreiser: Tilbudet skal gjøre det mulig å reise til/fra arbeid, innenfor en
times reisetid hver vei (gjelder ikke steder der det er svært få arbeidsreisende)

• Senterfunksjonsreiser: Det skal være mulig å reise frem og tilbake til
regionsentrene samme dag. Færrest muligheter får steder med minst befolkning.

• Reiseliv: Betjene større og mindre reiselivsanleggs ulike behov, inklusive mest
mulig direkte transport fra/til kundemarkedet (bl.a. Bodø lufthavn, Hurtigruten og
Nordlandsbanen i denne regionen).

Disse hensynene kommer i tillegg til ambisjonene om at kollektivtransporten skal
bidra til mer miljøvennlig og ressurseffektiv transport i konkurranse med bilbruk.

Videre trengs det delmål somangirambisjonene for kjøretider, frekvens og
etterspørsel, markedsandel og økonomi/effektivitet. Eksemplene nedenforviser kun
hvordan dette kan spesifiseres så det blir styrende for gjennomføringen. De mer
detaljerte analysene av tilbudet og infrastrukturen i neste fase må gi grunnlag for å
fastsette realistiske effektmål for 2020 og 2030.

Kjøretider

Foreløpig utkast til delmål:

• Kjøretid tog reduseres med 10-15 prosent i forhold til ruteplan 2016.

• Kjøretider for regional buss reduseres med 15-25 prosent i forhold til ruteplan
2016. Se tabell:

Frekvens og rutetider

For eksempel:

• Timetrafikk med buss Bodø – Fauske på alle hverdager, hver annen time
lørdag/søndag, to ganger pr time i rush

• 12 avganger per døgn med tog Bodø – Rognan på alle hverdager, 6 avganger i
helger

• 4-6 avganger per hverdagsdøgn med buss mellom alle tettstedene i regionen, 2-3 i
helger.

Rutetidenefortog og buss må koordineres og tilpassesfor tur-retur reiser til/fra skole,
arbeidspendling, innkjøp og private ærend, samt kveldsbesøk med kulturaktiviteter,
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idrett og organisasjonsmøter. Med faste og godt publiserte rutetider kan publikum og
arrangører tilpasse aktivitetene bedre til buss- og togtider.

Markedseffekter

For eksempel:

• Dobling av antall kollektivreiser med tog og buss mellom Bodø og
Fauskeregionen

• Vesentlig økt markedsandel for tog/buss i forhold til bil over grensen mellom
Bodø og Fauske kommuner. For eksempel fra ca 8 prosent til 16 prosent
kollektivt av motoriserte reiser.

Økonomi/effektivitet

For eksempel:

• X prosent flere vognkmog passasjerkmi rute per krone offentlig kjøp; både for
tog og buss

• Økt plassutnyttelse av tilbudt kapasitet, både på tog og buss

• X prosent flere kollektivreiser per krone i samlet offentlig kjøp av buss- og
togtjenester
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3. Arealbruk og stedsutvikling mot 2030

3.1 Dagens bosetting og arealbruk i planområdet

Utredningen studerer kollektivtilbudet i området fra strekningen Bodø Lufthavn-
Tverlandet i Bodø kommune til Fauske, søndre del av Sørfold og Saltdal kommuner.
Tabell 2 viser at det der bor omlag 20.000 innbyggere. Av disse bor 13.500 i
tettstedene (fra vest) Løding, Strømsnes, Fauske, Straumen, Sulitjelma og Rognan, jfr.
kart på neste side.

Det er disse stedene som er lettest å betjene kollektivt, og det eren hovedoppgave
for kollektivnettet å knytte disse best mulig sammen og forbinde de med de regionale
funksjonene i Bodø. Også de ca 6.500 innbyggerne som bor i de spredtbygde delene
av planområdet har transportbehov som må betjenes på en eller annen måte. Mange av
dem bor langs veistrekningene som bussene kjører mellom tettstedene.

Det viktigste regionale reisemålet er Bodø sentrum med handel og kultur-
funksjoner, regionale statsfunksjoner, fylkesadministrasjon, banker, hoteller og andre
hovedfunksjoner for næringslivet. Samt terminaler for jernbanen og sjøtransporten.
Like ved sentrum ligger Bodø lufthavn, Bodø videregående skole, Nordlands-
sykehuset og City Nord, og på Mørkved har en Nord Universitet og Bodin
videregående skole, figur 4.

Motsatt, er det funksjoner i Fauske og Saltdal som benyttes av bosatte i Bodø, først
og fremst Fauske videregående skole, deler av Fauskes handels- og logistikkbedrifter
reiselivsbedrifter og friluftsområder i Sulitjelma og Saltdal.

Utfordringen er å skape et samlet og attraktivt kollektivnettsom betjener alle disse
stedene så effektivt som mulig, og som dessuten kan være et konkurransedyktig
alternativ til bilbruk.

Tabell 2. Folketall og tettsteder i Bodø og Fauske-regionen, 1.1. 2015. Kilde: SSB.

Areal,
km2

Innb. per
km2Kommune Tettsted Folketall

Bodø-området; 4 tettsteder+omland
1804 Bodø 50 158
Derav tettsteder
1804 Bodø 7501 Bodø 39 750 13,91 2 858
1804 Bodø 7502 Løding 3 038 1,24 2 450
1804 Bodø 7503 Løpsmarka 2 264 0,66 3 430
1804 Bodø 7931 Misvær 245 0,35 700
Resten av kommunen 4 861
Fauske-området; 5 tettsteder+omland 16 309
1840 Saltdal 4 734
1841 Fauske 9 622
1845 Sørfold 1 953
Derav tettsteder
1840 Saltdal 7681 Rognan 2 613 2,52 1 037
1841 Fauske 7691 Sulitjelma 443 0,53 836
1841 Fauske 7692 Fauske 6 120 4,46 1 372
1841 Fauske 7693 Strømsnes 467 0,60 778
1845 Sørfold 7702 Straumen 820 0,71 1 155
Resten av kommunene 5 846
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Figur 3. Tettstedene i planområdet øst for Bodø by. Sulitjelma ligger utenfor kartet i
øst (høyre). Kart: SSB.

Figur 4. Tettsteder og regionale reisemål i Bodø. Kart: SSB.
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3.2 Bodøs byutvikling

Kommuneplanen4 har som visjon at Bodø skal vokse til 70000 innbyggere i 2030.
Bærekraftig byutvikling er et av planens satsingsområder. Utvikling av Bodø som en
kompakt by er et hovedmål. Begge deler gir grunnlag for utvikling av en miljøvennlig
by og framtidsrettede transportsystemer. Forslagene i denne rapporten er ment å bygge
opp under dette.

Ny flyplassog byutvikling

Mye av byveksten er planlagt å skulle skjepå dagens flyplass-og forsvarsområder
som frigis når ny flyplass er tatt i drift og forsvarets aktiviteter i dette området er
nedlagt.

I følge kommuneplanen vil forsvarets aktivitet ved Bodø hovedflystasjon
sannsynligvis bli avsluttet innen utgangen av 2020. Det er vedtatt oppstart av
områderegulering av flyplassens nordlige delfor å tilrettelegge flyplassområdets sivile
formål. Det er startetet langsiktig prosjekt for utvikling av hele flyplassområdet med
tanke på omforming til ny bydel og avklaring av lokalisering av lufthavnens ulike
funksjoner.

Stortingsmelding 33 (2016/17) om Nasjonal transportplan sierat regjeringen legger
opp til at den nye flyplassenferdigstilles innen utgangen av 2025. Det betyr at en kan
regne med at dagens flyplass ligger fast i det meste av den anbudsperioden for
bussdriften somvi ser på her, med oppstart i januar 2020.

Men når den nye flyterminalen tas i bruk vil det være nødvendig å justere
bussopplegget i byen. Da må en også ta hensyn til den videre byutviklingen som
forventes å skje etter at det gamle flyplassområdet er frigitt for utbygging.

Effektive løsninger for bussbetjeningen av både flyplassen og den nye bydelenkan
da komme på plass, hvis det sørges for god, samordnet planlegging.

Resten av byutviklingsområdet

For øvrig sier kommuneplanen at Bodø skal legge til rette for at den største andelen av
veksten i kommunen kan skje innenfor et definertbyutviklingsområdemellom sjøen
og markagrensa. Det går fra og med Løpsmark til og med Mørkvedmarka/Støver, med
Tverlandet tettstedsom et eget utviklingsområde.

Kommunen ønsker å styrke Bodø som handelsby og forsterke Bodø sentrum. Det
legges også tilrette for bygging av boliger i sentrumskjernen,sammen med bygging
av næringsbygg. Planen øker rammer for byggehøyder i sentrum. Også nye
bestemmelser for parkering vil styrke grunnlaget for kollektivtransporten sentralt i
byen.

Fylkeskommunen planlegger etablering av ny videregående skole i Rønvik, med
igangsetting av undervisning høsten 20215. Deler av Rønvikjordeneskalutviklestil
næringsformål med høy utnytting og kvalitet. I forbindelse med den nye utlysningen
av busstilbudet bør det vurderes om disse planene kan motivere endringer i
bybussnettet.

Det skal også settes av arealer på Mørkved til utviklingen av Nord Universitetet.
Det legges også opp til fortetting med 170 nye boenheterpå Mørkved, men de fleste
av disse ligger et godt stykke fra stoppestedene for regionbussene og jernbanen.

Videre planlegges det for betydelig utbygging på Tverlandet gjennom
kommunedelplanen for Tverlandet, ca. 350 boliger. Men heller ikke disse er

4 Bodø kommune: Kommuneplanens arealdel 2014 –2026. Planbeskrivelse, revidert utgave, oktober 2015.
5 https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nordland_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2017035748

&dokid=856469&versjon=10&variant=A&
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gunstig plassert med tanke på kortest mulig avstand til knutepunkt for jernbane og
buss.

Innspill til videre kommunal arealplanlegging: Kommuneplanens mål og tiltak betyr
at det må stilles økte krav til både kvaliteten og kapasiteten på buss- ogtogtilbudet til
og fra Bodø i vårt planområde. Planene for byutviklingen i Bodø bygger opp under
dette, men det er viktig at den detaljerte utformingen av nye områder og bebyggelse
tar uttrykkelig hensyn til kollektivtrafikantenes behov for korte, trygge og attraktive
gangveier og sykkelforbindelser til holdeplasser for tog og buss. Ytterligere fortetting
nær buss- og togstoppene i den regionale korridoren bør vurderes, da det er en rekke
stoppesteder i kommunen som harså liten etterspørsel at de kanvurderes nedlagt.

3.3 Kommune- og sentrumsutvikling i Fauske

Fauske kommuneplan6 er fra 2011, ny rullering av planen er under arbeid. Iplanen
fremmes det seks strategier for kommunens utvikling, hvorav to gir klare føringer for
utviklingen av kollektivtransporten.

For det første satser kommunen på steds-og næringsutvikling i de tre sentrene
Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma. Kommunen vil utvikle Fauske som et sterkt
sentrum i indre Salten. Tettstedet skal utvikles som et regionalt trafikknutepunkt i
Nordland, og Fauske sentrum skal utvikles videre som et regionalt handelsknutepunkt.
Valnesfjord bør bli et fortrukket bosettings-og etableringssted mellom byene Bodø og
Fauske. Sulitjelma skal utvikles som et regionalt senter for turisme og fritidsbebyg-
gelse, med mål om å også være et nasjonalt turistmål.

Den regionale dimensjonen er den andre strategien. Gjennom samarbeidet i
Saltenregionen og med naboregionen i Sverige vil Fauske styrke sine regionale roller
innen reiseliv/turismeog utvikle nye regionale funksjoner innen næringslivet og
offentlig forvaltning.

Begge disse satsingene vil kreve støtte gjennom utvikling av det kollektive
transportsystemet i kommunen og regionen, og det kan bemerkes at dagens tilbud gir
minimal betjening av Sulitjelma, som en ønsker å utvikle til et regionalt turist-og
fritidssenter.

Det foreligger en strategiplan for Fauske sentrum7, som definerer noen føringer av
betydning for utviklingen av kollektivtilbudet. Planen omfatter et område som omtrent
tilsvarer tettstedet Fauske, slik dette er definert av Statistisk sentralbyrå. Men innenfor
dette er det utpekt to sentrumssoner, A og B, figur 5.

Målet for kommunedelplanen er at tettstedet Fauske sentrum skal ha 7.500
innbyggere i 2030. Det er en økning på ca 1.400 innbyggere i forhold til status i 2015.
Visjonen er at innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha
sitt virke i. Følgende strategier og tiltak foreslås som har særlig betydning for
utviklingen av kollektivtransporten:

Sentrumssone A er bykjernen i Fauske, en sentrumssone i henhold til Regional
planbestemmelse i fylkesplanens kapittel 7 om lokalisering av kjøpesenter og handel8.
Dette området anbefales for bymessig bebyggelse med gater og kvartaler. Det
anbefales opprusting av Sjøgata som miljøgate og møteplass, utvikling av Kultur-
kvartalet og andre tiltak for å stimulere til mer folkeliv i sentrum, blant annet et
bypark-og bystrandprosjekt. Det ønskes etablert en ny bussterminal. Kommunen
ønsker dessuten at hovedveiene Rv 80 og E6 skal legges utenom sentrum.

6 Fauske kommune 2025. Folkehelsekomiteen der alle trives. Vedtatt av kommunestyret 8.9.2011.
7 Fauske kommune/Norconsult A/S: Strategiplan Fauske sentrum; Fauske –marmorbyen. Grunnlagsdokument til

kommuneplanens arealdel –kommunedelplan Fauske. Revidert 15.4.2016.
8 Nordland fylkeskommune: Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Vedtatt av fylkestinget 27.2.2013 i FT-sak 8/13.
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Sentrumssone B tenkes prioritert for fortetting med mer bymessig bebyggelse i
flereetasjer.

Handelsområdet på Krokdalmyra, der Fauske handelspark er etablert, anbefales
videre utvikletog utvidet på østsiden av Terminalveien for plasskrevende handel,
netthandel og tilhørende servicefunksjoner, i tillegg til industri og kontor.

Figur 5. Sentrumssone A og B i Fauske. (Fauske kommune/Norconsult 2016).

Skolestrukturen i kommunen er viktigfor utformingen av kollektivnettet. Vi noterer at
Vestmyra er utbygget med nytt skolebygg og uteområder som ferdigstilles i 2017.
Finneid skole ble omlagt fra 1.-7. klassetrinn til 1.-4. trinn fra skoleåret 2016/17. Ny
skole med flerbrukshall er under bygging i Valnesfjord og planlagt tatt i bruk høsten
2018. Den ligger på samme tomt som gammelskolen.

Innspill til videre kommunal arealplanlegging: For å realisere Kommuneplanens
strategier, må samspillet mellom kollektivtilbudet og arealbruken i kommunen bli
sterkere enn i dag. Da må kommunen og fylkeskommunen i fellesskap definere
busstraséene, stoppesteder og knutepunkter som skal gi premisser for ny bebyggelse
som bygger best mulig opp under markedet for kollektivtransporten. Det vises til
analysene senere i denne rapporten.



Kollektiv Bodø- Fauske- Saltdal- Grunnlag-11juli2017 – side 16 av 60

3.4 Resten av regionen

Saltdal

Saltdal kommune har ca 4.700 innbyggere, hvorav ca 2.600 bor i Rognan tettsted, som
er administrasjons-og servicesenteret i kommunen. Kommuneplanen for Saltdal er fra
2003, og et arbeid med ny plan er i gang med sikte på planvedtak i september 2017.
Planprogrammet for samfunnsdelen har vært ute på høring9.

Der konstateres at SSBs befolknings-fremskrivning for kommunen gir en viss
nedgang i folketallettil 2030, med færre unge og økning i antallet eldre. Det er en
målsetting å få økt tilflytting gjennom å ha attraktive, byggeklare tomter, først og
fremst i nærheten av Rognan sentrum.

Saltdal kommune er en stor industrikommune sett i forhold til folketallet. Samlet
har industrienhatt vekst i sysselsettingetter år 2000. Saltdal kommune har styrket sin
satsning på næringsutvikling generelt ved etablering av Saltdal Utviklingi 2015.

Kommunen ønsker at togtilbudet med Saltenpendelen styrkes med flere avganger,
som en mener vil krevetre nye kryssingsspor.

Skolene i kommunen har relativt gunstig lokalisering til i forhold til kollektivnettet:
Barne-og ungdomsskole i Rognan tettsted, Saltdal videregående skole i utkanten av
tettstedet, samt Røkland 1.-10 skole på Røkland.

Sørfold

Sørfold kommune har litt under 2000 innbyggere, hvorav vel 800 bor i tettstedet
Straumen, derkommunens administrasjonligger. Det ligger kun 15 minutter med bil
fra Fauske sentrum.

Kommuneplanens arealdel er fra 201010. Planens hovedmål er: «Sørfold kommune
skal ta vare på bygdesamfunnets kulturelle verdier og utnytte eksisterende næringsliv
og ressursers vekstkraft for å bygge opp et sterkt kommunesenter og to bygdesentra.»

Straumen er kommunesenteret, og de to bygdesentreneer det gamle
administrasjons-, kirke-og fergesenteret Røsvik, samt Mørsvikbotn som er nord for
vårt planområde. Alle tre sentrene har grunnskoler som krever skysstilbud.

Kommunen er preget av fraflytting de senere årene og det er en stor gruppe
innbyggere som vil bli pensjonister de neste 10 årene. Det er imidlertid etterspørsel
etter boliger i Straumen, som forventes å fortsette de neste årene. Det er derfor avsatt
arealer til både boliger og næringsvirksomhet i tilknytning til dette tettstedet.

Innspill til videre kommunal arealplanlegging:I disse ganske spredtbygde
kommunene har kollektivtransporten et svakt trafikkgrunnlag. Når en der ønsker å ha
et kollektivtilbud utover de lovfestede transporttjenestene er det spesielt viktig å sørge
for at ny bybebyggelse og aktiviteter plasseres så tett opptil jernbanestasjonene og
stoppestedene for bussene til og fra Rognan og resten av regionen. Fortetting i
områdene ved jernbanestasjonene bør tilstrebes. Neste trinn i denne utredningen bør
fastlegge traseer og stoppesteder for busstilbudet, og dermed hvilke andre
steder/områder som bør prioriteres for ny bebyggelse i årene fremover. Eventuelt kan
busstraséer justeres for å betjene bedre nye områder.

9 Saltdal kommune 2016: Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2016 –2017. Utkast til offentlig ettersyn

24.11.16 –05.01.17.
10 Sørfold kommune 2010: Planbeskrivelse. Kommuneplanens arealdel sjø og land 2009-2021. Revidert 4.10.2010.
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4. Transportsystemets utvikling og planer mot 2030

4.1 Infrastrukturutbyggingen har styrket bilens konkurransefordel

I de senere år er en rekke forbedringer i regionens veisystem gjennomført, og flere
tiltak er under gjennomføring, jfr. kapittel 4. De viktigsteprosjektene er:

• Rv. 17 Tverlandet-Godøystraumen ble bygd2007–2009

• Rv. 80 Mjøneskleiva ble bygd2009

• Rv. 80 Røvik-Strømsnes ble bygd2008–2011

• Rv. 80 Gang/sykkelveg Stranda - Klungset ble bygd2012–2013

• Rv. 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua)ble bygd2011–2013

• Rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset, under bygging fra 2015.

Forbedringene av veisystemet har også kommet busstrafikken til gode. Men i mindre
grad enn for biltrafikken, siden bussene har stoppesteder underveis og fordi en ikke
har utnyttet alle muligheter til effektivisering/omlegging av busstilbudet. Denne
utredningen søker å følge opp dette siste gjennom forslagom justeringer av opplegget
for busstilbudet i korridoren Bodø – Fauske.

Også for jernbanen er det gjennomført forbedringer, men i langt mindre grad enn
for biltrafikken på veinettet. De viktigste infrastruktur-tiltakene er:

• Holdeplassen ved Mørkved ble etablert i 1987, og oppgradert med ny plattform
og atkomst i 2010. Stopp for alle tog etter behov.

• Holdeplassen i Valnesfjord ble etablert i 2001, samtidig med oppstart av
lokaltrafikken Bodø-Rognan med Saltenpendelen.

• Holdeplassen ved Tverlandetble åpnet i august 2015, med stopp for alle tog etter
behov.

• Kryssingssporer under bygging ved Otteråga/Reitan, med mulighet for stopp
etter behov.

4.2 Videre utbygging av hovedveiene11

Følgende status for prosjekter på hovedveiene kan legges til grunn for planleggingen
av busstilbudet i planområdet fra 1. januar 2020, samt på lang sikt (2030):

Rv 80 Hunstadmoen – Thallekryssetmed 4-feltstunnel forventes ferdig i løpet av
2019, og gjennomgangstrafikken på dagens 3-feltsveg flyttes da til tunnelen.

Rv 80 Trefeltsvegen. Når Bodøtunnelen åpner vil litt over halvparten av trafikken
som går på dagens trefeltsveg gå i tunnelen12. Det gir bedre kapasitet i kryssene, med
mulighet for å endre prioriteringene i lyskryssene og fjerne køene inn mot trefelten.
Redusert trafikk og kø gir også mindre lokal forurensning og støy, og forholdene for
gående, syklende og kollektivtrafikken blir bedre.

Ombygging av trefeltsvegen etter åpningen av Bodøtunnelen er et mulig
utvidelses-prosjekt i Bypakke Bodø, og Statens vegvesen har startet planleggingen av
dette. Styringsgruppa for bypakken har bekreftet at målsetningene om å prioritere
kollektiv og gjennomgående sykkel ligger fast. Statens vegvesen tror det er riktig å
beholde signalregulerte kryss og legger opp til at bussen skal ha tilstrekkelig langt

11 Kilder: Vegvesen.no/Vegprosjekter, notat 22.12.16 fra Toril Barthel, Statens vegvesen og Stortingsmelding 33

(2016-2017). Nasjonal Transportplan 2018-2029. Samferdselsdepartementet. 5.4.2017.
12 Reguleringsplanen for tunnelprosjektet sa at 2009-trafikken ville fordele seg med 16.500 kj.t./døgn på

firefeltstunnelen og 11.000 på dagens trefeltsvei. Nyere informasjon under bypakkebodo.no; notat 22.12.16, sier at kun

50 % av biltrafikken vil benytte den nye vegen.
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kollektivfelt slik at det blir mulig å prioritere buss i lyskryssene. Da bør stoppestedene,
med bedre kapasitet enn i dag, flyttes etter kryssene.

Hvilke busslinjer som skal trafikkere strekningen og de krav til løsningene på den
ombygde veien dette tilsier, drøftes nærmere i senere kapitler. Hvis penger til
prosjektet kommer på plass, kan det mest sannsynlig starte i 2020 og ferdigstilles i
2021. Om det er viktig å ha løsningene ferdigtil januar 2020 må det vurderes om det
lar seg gjøre. Det blirvanskelig å klare hvis det kreves ny reguleringsplan, da det også
kan være delte meninger om ombyggingen.

Rv 80 Mørkved sør. Dagens firefelts-veiskal forlenges østover med omlag en
kilometer, og ytterligere ca 600 meter skal utbedres som tofeltsvei. I tillegg bygges en
ny tilførselsvei fra Rv80 til Mørkvedveien, rett øst for Mørkvedlia Idrettspark. Denne
nye vegen krysser over jernbanenogkommer inn i en ny rundkjøring på riksvei
80. Dessuten blir det en ny gang- og sykkelvei fra rv. 80 til Mørkvedlia Idrettspark.
Det blir behov for stoppested for buss på Rv 80 ved det nye krysset.

Rv 80 Bertnes – Vikan. Det foreligger flere alternativ for utvidelse/omlegging av Rv
80 mellom Bertnes og Vikan. Dette er prosjekt som ligger så langt fram i tid at det
ikke er relevant å ta hensyn til eventuelle omlegginger av busstrasé der.

Rv 80 Tverlandetmed omkjøring av tettstedet i en kort tunnel, antas også å ligge så
langt ut i tidat det ikke er nødvendig å ta hensyn til dette i denne utredningen, selv om
prosjektet kan påvirke endelig utforming av knutepunkt Tverlandet.

Rv 80 Sandvika – Sagelva (langs Kistranda): Det er foretatt grunnervervfor en
oppgradering av eksisterende veg over en strekning på 5,7 kilometer. Hensikten er å
redusere ulykkesrisiko og forbedre fremkommelighet. Nåværende fartsgrense på 70
km/t vil da bli fjernet på denne strekningen. Prosjektet ligger ikke inne i Nasjonal
transportplan før i siste planperiode, 2024-2029. Det har altså ikke betydning for
busstilbudet før 2030.

Rv 80/E6 Omkjøring Fauske: Det foreligger planer for omlegging av Rv 80 fra
Klungset til Vestmyra og omlegging av E6 fra Finneid til Krokdalsmyra. Begge disse
traséene ligger inne i kommunedelplan for Fauske sentrum.

Statens vegvesen er i gang med detaljplanlegging av omlegging av Rv 80 Klungset
– Vestmyra, mens omlegging av E6 kun er avsatt som trasé på kommunedelplannivå. I
transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for 2018-29 var prosjektetoppført
med 170 mill. statlige kroner ved høy økonomisk ramme. Men det er ikke nevnt i
Stortingsmeldingen om NTP.

Det er altsåliten grunn til å anta at omkjøringsveiene utenom Fauske sentrum vil
være ferdigstilt før 2030. Planleggingen av bussholdeplasser og knutepunkt på Fauske
bør dessuten ta utgangspunkt i at både Fauske sentrum og stasjonen skal betjenes av
alle bussene. Da må dagens veinett legges til grunn for valg av busstraséer og
stoppesteder.

Men det skjer både utbygging og planlegging på E6 nord og sør for Fauske:

E6 Finneidstraumen brusør for Fauske sentrum bygges som erstatning for dagens
bru som har dårlig standard. Forventes ferdig i 2018.

E6 Tunneloppgraderinger Fauske - Rognan pågår i perioden 2015-17, for å
tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften og øke sikkerheten for trafikanter og
nødetater.

Disse prosjektene bidrar til sikrere og mer pålitelig bussdrift mellom Rognan og
Fauske, men har kun marginal betydning for rutetidene på strekningen.
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Rv 77 Tjernfjellet i tunnelmed ny tilknytning til E6 er under bygging og ventes
åpnet for trafikk i 201913. Heller ikke dette prosjektet har nevneverdig betydning for
busstilbudet i vårt planområde, siden den tidligere linjen mellom Bodø og Sverige er
nedlagt.

E6 Megården – Mørsvikbotn, med nye tunneler i Sørfold: Strekningen er på totalt 53
kilometer, og inkluderer bygging av 16 nye tunneler og to store bruer. Tunnelene på
dagens E6 gjennom Sørfold har dårlig standard og tilfredsstiller ikke sikkerhets-
forskriftene. Den nye veien blir 11 kilometer kortere enn dagens veg, og framkom-
meligheten blir vesentlig bedre. Innspart kjøretid er beregnet til 17 minutter.
Kostnadene er foreløpig anslått til 8,5 milliarder kroner.

Prosjekteter en hovedsatsing i Nasjonal transportplan, og ligger inne som anbefalt
forslagfor gjennomføring i perioden 2018-2023. Det vil ikke bety noefor bussenes
kjøretid på strekningen i 2020, men vi regner medat denne nytten kan tas ut i
ruteplanen for buss i 2030, om ikke før.

4.3 Utviklingen av jernbanesystemet

Ny organisering og konkurranseutsetting14

Jernbanedriften i Norge er i ferd med å bli omlagt gjennom ny organisering og
konkurranseutsetting. Jernbanedirektoratet, opprettet 1.1.2017, skal være kjøper av
persontransport med tog gjennom utlysning av trafikkpakker for ulike hoveddeler av
markedet for jernbanereiser. Jernbanens infrastruktur og eiendommer skal forvaltes av
en egen etat, Bane Nord.

Det er direktoratet som skal ivareta helhetsplanlegging av togtilbudet, følge opp
togselskapenes leveranser av togtjenester og inngå avtaler om takstsamarbeid med
regionale myndigheter. Togtilbudet på Nordlandsbanen inngår i Trafikkpakke Nord,
og Jernbanedirektoratet oppgir følgende tidsplan:

• Utsendelse av konkurransegrunnlag: Januar 2018

• Frist for innsendelse av tilbud: Mai 2018

• Evaluering av tilbud: Mai -august 2018

• Forhandling med utvalgte tilbydere: August -oktober 2018

• Kontraktsignering: Oktober -november 2018

• Trafikkstart: Desember 2019

Det er kun aktuelt å inngå trafikkavtale med en operatørfor persontrafikken, ikke
flere. Direktoratet har møter med fylkeskommunenes administrasjon som en delav
arbeidet med konkurransegrunnlaget. Trafikkavtalen skal legge til rette for eventuell
materiellfornyelse og endringer i rutetilbudet i kontraktsperioden.

Denne tidsplanen gjør det mulig å se med friske øyne på dagens ruteopplegg for
togene, slik at dette kanskje kan spille bedre sammen med busstilbudet som skal
igangsettes med ny avtale med bussoperatør fra 1. januar2020.

Mulige endringer i togtilbudet 2017-2020

Kjøre-og rutetider for persontogene vil frem mot 2019/20 være bundet av dagens
ruteplaner, sporkapasitet, tilgjengelig togmateriell og hensynet til ruteplan for godstog.
Men gjennom utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke Nord bør en
utrede/vurdere muligheter for forbedringer i ruteplanen allerede i desember 2019.

13 Stortingsmelding 33 (2016-2017). Nasjonal Transportplan 2018-2029. Samferdselsdepartementet. 5.4.2017.
14 Kilder: Presentasjon fra Dagfinn Berge, Samferdselsdepartementet i Jernbaneforum nord 20.10.16, og notat 16.12.16

fra Bjørn Tore Hansen, NSB. Oppdatert med informasjon fra Jernbanedirektoratet.no pr 7.7.17.
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Det er avsatt 15 millioner kroner til opprusting av Fauske godsterminal i
statsbudsjettet for 2017. Forlengelse av kryssingsspor til 600 meter, og ny holdeplass
ved Oteråga/Reitan forventes å være klart til R18, ruteplanen fra desember 2018. Men
dette stoppet vil ha begrenset nytte i reisemarkedet (se kapittel 6).

Togmateriellet i den nye trafikkavtalen må være tilpasset det nye systemet for
automatisk fjernstyring, ERTMS, som er planlagt innført i perioden 2018-202315.
Motorvognsett med større kapasitet enn dagens togtyper vil være en fordel for effektiv
utvikling av tilbudet på Saltenpendelen. Det bør også vurderes omnytt materiell kan
gi gevinster i form av noekortere kjøretid(jfr. kapittel 6).

Jernbaneverket har vurdert togstrekningene i Norge som ikke har elektrisk drift, og
anbefalt en strategi for fremtidig driftsform, også på Nordlandsbanen16. Utredningen
sier at endret driftsform på denne banen vil (på kort sikt) sannsynligvis ikke endre
dens rolle og konkurransekraft. Aktuelle elektrifiseringsløsninger og løsninger med
batteri, hydrogen etc. anbefales utredet i forbindelse med neste rullering av Nasjonal
transportplan.

Økt sporkapasitet frem mot 2030

De største utfordringene for utvikling av togtrafikken i regionen, er i dag manglende
kapasitet på sporet. For få kryssingsspor i kombinasjon med manuell trafikkstyring er
til hinder for mange nye avganger. For å oppnå et bredere rutetilbud enn idag, trengs
det flere (korte) kryssingsspor og automatisert trafikkstyring, slik at en kan ha flere tog
på skinnene samtidig.

I gjeldende handlingsprogram for jernbanen17 er det lagt inn 190 millioner kroner
til fullføring av fjernstyringen (ERTMS) mellom Mosjøen og Bodøi perioden 2018-
2023, og ferdigstillelse innen 2023 er lagt inn i den nye Nasjonal transportplan18. I
tillegg er det lagt inn 150 millioner kroner til kryssingsspor på strekningen, foreløpig
plassert på Saltfjellet, samt mindre terminaltiltak for å styrke godstransporteni
perioden 2018-23.

For Saltenpendelen er det viktig med kryssingsspor på Støver, Valnesfjord og
Setså. Med disse på plass blir det sannsynligvis mulig å betjene strekningen Rognan –
Bodø med timetrafikk på faste minuttall, med alle regiontogene på Nordlandsbanen
som en del av tilbudet19. Men så er spørsmålet om markedet gir god nok økonomi for
så mange togavganger i døgnet –en utfordring tilden regionale planleggingenav
utbyggingsmønsteret.

15 ERTMS (European Rail Traffic Management System)flytter informasjon som kjøretillatelse, tillatt hastighet og

annen informasjon inn på en skjerm hos lokomotivføreren. Det betyr at det ikke lenger er nødvendig å sette opp utstyr

som lyssignaler og hastighetsmerker ute langs sporet. ERTMS gir en kontinuerlig overvåking av posisjon og hastighet.

Skulle toget kjøre raskere enn tillatt, vil det automatisk bli bremset. Kontinuerlig overvåking av tilstand ved hjelp av

sensorer gir mulighet for mer presist forebyggende vedlikehold og service. ERTMS gjør det mulig å optimalisere

avstanden mellom togene på jernbanelinjen, slik at strekningen får økt kapasitet. (Fra JBVs handlingsprogram 2014-

2023).
16 Jernbaneverket 2015: Strategi for driftsform på ikke-elektrifiserte baner. 11.12.2015.
17 Jernbaneverket 2014: Handlingsprogram 2014-2023. 13.2.2014.
18 Stortingsmelding 33 (2016-2017). Nasjonal Transportplan 2018-2029. Samferdselsdepartementet. 5.4.2017.
19 Opplysning fra Jernbanedirektoratet i møte med fylkeskommunen 26.7.17, med henvisning til en utredning av

Sweco.
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4.4 Trafikkutviklingen

Mange faktorer påvirker etterspørselen

For tog og buss er detikke infrastrukturen, men først og fremst rutetilbud og frekvens,
reisetid, materiell, service, pris og informasjon/markedsføringsom avgjørhvilken
etterspørsel og trafikkutvikling en får,

Konkurranseforholdet mellombil og kollektivtransport bestemmes i stor grad også
av muligheter for bilparkering, priser for drivstoff, parkering og reiser, inklusive
eventuelle bompenger. Det siste er kommet inn med større tyngde etter at en startet
innkreving av bompenger i Bodøs sentrale deler fra 15. oktober 2015.

Vi har ikke rammer for å analysere alle disse ulike faktorenes betydning for
etterspørselen etter buss-og togreiser i regionen. Vi konsentrerer oss om hva som kan
gjøres med rutetilbudet på kort sikt (2019/2020) med et blikk for de langsiktige
mulighetene (2030). Men først en kort statusoppdatering.

Bilens dominerende rolle20

Når en analyserer reiseetterspørselen og kollektivtrafikkens utvikling er det viktig å
huske at markedsandelen for buss og tog i denne regionen er sværtliten, totalt sett,
figur 6. Det betyr at selv kraftig vekst i brukenav buss og tog ikke har så stor
betydning for biltrafikkens omfang. Biltrafikkens omfang styres –i hvert fall på kort
sikt –mer av andre faktorer enn av kollektivtilbudet.

Figur 6. Reisemiddelfordeling for bosatte over 15 år i Bodø, Fauske og Saltdal
kommuner i 2009. [Kilde: RVU-Salten 2009].

Det er likevel deler av markedet der buss og tog samlet sett har større markedsandel
enn disse gjennomsnittstallene for alle reiser i regionen. Både arbeids-og skolereiser
hadde en høyere kollektivandel, henholdsvis 3 og 6 prosent. Andelen er høyere for
reiser mellom Fauske/Saltdal og Bodø, jfr. analysen i kapittel 5. Men kollektivandelen
for arbeidsreiser i dette området er lav sammenliknetmed andre deler av Norge.

Bakgrunnstallene viser at rutebussene i regionen har om lag ti ganger så mange
brukere i regionen som det jernbanen har. Så det er åpenbart busstilbudet som har
størst betydning for kollektivtrafikantene i denne regionen, totalt sett. Men det

20 Kilde: Asplan-Viak 2009: Reisevaner i Salten 2009. Sluttrapport. 4.9.2009.
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inkluderer alle bussbrukerne i Bodø, med et bybusstilbud som vi ikke ser på i denne
utredningen. Som vist senere, er jernbanenminstlike viktig som bussene i det
regionale markedet.

Kanskje overraskende for mange, var reisemiddelfordelingen i Fauske og Saltdal
omtrent den samme som i Bodø. Folk i byen brukte motorisert transport omtrent like
mye som folk i distriktet (dette var før nytt bybussnett og bomringen i Bodø var
etablert). I distriktet er det en større andel bilpassasjerer enn i byen, og toget har en
høyere andel i Fauske, og særlig Saltdal.

Det foreligger også reisevanedata for bosatte i Bodø kommune i 2013/14, som et
tilleggsutvalg til den nasjonale reisevaneundersøkelsen i samme periode21. Men den
omfattet ikkenabokommunene, og hadde dessuten en annen utvalgsmetode, så tallene
er ikke direkte sammenlignbare. Sammenliknet med 2009-tallenefor Bodø viser
imidlertid 2013/14-undersøkelsenvesentlig lavere andel bilturer(55 prosent mot 66
prosent) og høyere andel turer til fots (24 prosent mot 17 prosent), mens de øvrige
transportmidlers andel er på omtrent samme nivå. Tendensen i retning lavere andel
bilbruk i Bodø støttes av de antatt mer pålitelige tallene for kollektivtransporten
nedenfor.

Biltrafikken har stagnert, kollektivtrafikken vokser

Endringene i etterspørselen etter bussreiser og bilbruk i Bodø-området kan beskrives
ved hjelp av to indikatorer; bussreiser per innbygger i Bodø ifølge SSBs statistikk og
antallet kjøretøyer per døgn på Rv 80 ved tellepunkt Jensvoll. Det gir tallene i tabell 3.

Tabell 3. Beregnet gjennomsnittlige, årlige endringer i trafikken 22.

Bussreiser Biltrafikk

2007 - 2012 -5,4 prosent 0 prosent

2012 - 2015 + 8,9 prosent + 0,6 prosent

Biltrafikken har altså ikke endret seg mye de senere år. Etter at bypakkens bompenger
ble innført 15. oktober 2015 har dessuten biltrafikken på Rv 80 ved Jensvoll blitt
redusert med anslagsvis 4-5 prosent. Statens vegvesens registreringer for dette
tellepunktet viser at årsdøgntrafikken i 2016 var 4,4 prosent mindre enn ni år tidligere,
i 2007. Samtidig har antallet reiser med buss og tog økt betydelig, riktignok ut fra en
lav markedsandel23.

Trafikken på bybussnettet har vært gjennom en snuoperasjon, fra nedgang til
oppgang etter omleggingen av tilbudet i 2012. Fire år etter omleggingen var antallet
ordinære reiser med bybuss mer enn 50 prosent større enn med det gamle bybuss-
nettet. De regionale linjene, som bare fikk mindre justeringer av opplegget, har fått ca
25 prosent vekst. Forenkling og omlegging av bybussnettet erhovedforklaringen på
trendbruddet. Men bompengene har forsterket veksten, mest for regionbussene.

Også antallet reiser med tog har vært i vekst. Saltenpendelen ble etablert i 2001 og
trafikken er kommet opp i ca 110.000 reisende i 2016. Antallet reisende med øvrige
region-/fjerntog og nattog på Nordlandsbanen har også vokst. Tall fra Statistisk

21 Hjorthol, R. m.fl. 2014: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 –Nøkkelrapport. Oslo, Transportøkonomisk

institutt, rapport 1383/2014.
22 Nielsen G. 2026: Enkelt for brukerne har egenverdi. Effekter av nytt bussnett i Bodø 1. oktober 2012 –31. august

2016. Gustav Nielsen Consulting, Oslo oktober 2016.
23 Oppdaterte trafikktall er dokumentert i eget regneark i tilknytning til denne rapporten.
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sentralbyrå viser at antallet reisende med disse togene økte med 8 prosent fra 2012 til
2016.

Nye og bedre kollektivtilbud gir altså flere brukere. For bybussenes del har dette
latt seg kombinere med en effektivisering, som gjør at omleggingen var lønnsom for
fylkeskommunen. Spørsmålet er om det er mulig å oppnå like gode resultater gjennom
utvikling av kollektivtilbudet også i denne utredningens planområde.

4.5 Fremskrivninger av folketall og biltrafikk

Befolkningen forventes å øke i Bodø, men liten vekst ellers i regionen

I forbindelse med arbeidet med en utredning om Nordlands byregioner24 ble det
sammenstiltrelevante befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå. Detviser at en
kan forvente en vekst i folketallet i Bodø kommune, hovedsakelig i det eksisterende
byområdet, på ca 9.800 innbyggere i perioden 2016-2030. For Fauske viser
fremskrivningen ingen vekst, og det kan neppe heller forventesi Saltdal og Sørfold.
Disse prognosene er framskrivningerbasert på dagens sammensetning av
befolkningen mht. alder osv., samt antakelser om utviklingen i økonomien og
næringslivet.

Alle kommunene ønsker seg større vekst enn dette. Men vi kan også vise til de
fylkesvise prognosene som ligger til grunn for Nasjonal transportplan25. Der er hele
Nordlands befolkning kun beregnet å skulle vokse med 10.600 personer i samme
periode.

Personbiltrafikkens vekst er mest avhengig av befolkningsutviklingen

Samme kilde fra NTP har beregneten gjennomsnittlig årlig vekst i antallet kjørte km
med personbil i Nordlandpå 0,45 prosent i perioden 2016-22, og 0,41 prosent per år
mellom 2022 og 2030. Dette er mindre enn halvparten av den gjennomsnittlige
veksten i bilkjøringen i Norge.

I de sammeto periodene er veksten i folketallet i Nordland beregnet til 0,31 og
0,30 prosent per år. Rundt 70 prosent av veksten en forventer i utkjørt distanse med
personbil i Nordland henger altså sammen med den økte befolkningen, som først og
fremst er ventet å skje i Bodø kommune.

Sett i lys av de siste ti års stagnasjon i biltrafikkenog den ganske beskjedne
veksteni bilbruk som Nasjonal transportplan har lagt til grunn, er den pågående,
kraftige utbyggingen av Rv80 i Bodø bemerkelsesverdig. Med en tilnærmet tredobling
av veikapasiteten på innfarten til byen, blir det enda vanskeligere for kollektiv-
transporten å konkurrere med bilen i denne transportkorridoren, særlig når eller hvis
en tar bort bompengebetalingen når de nye veianleggene er nedbetalt.

Videre kan vikonstatere at det er nesten bare i Bodø at kollektivtransporten kan
forventes å få drahjelp fra et voksende folketall. I de andre kommunene er det først og
fremst endringer i befolkningens alderssammensetning, og uttynning i distriktet
utenfor tettstedenesom er de største endringene det må tas hensyn til.

24 Norconsult 2016: Nordlands byregioner. Faktagrunnlag for Nordlandsmodellen. Bodø 22.12.2016.
25 Madslien, A. mfl: Framskrivinger for persontransport i Norge 2016-2050. Oslo, Transportøkonomisk institutt,

rapport 1554/2017.
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5. Analyse av dagens reisemarked og kollektivtilbud

5.1 Hovedtrekk ved reisemønsteret

Som vist foraner bruk av bil den klart dominerende reisemåten i kommunene Bodø,
Fauske og Salten –altså i vårt planområde. Politikerne har fastlagt ambisiøse målfor
kollektivtransportens rolle(jfr. kapittel 2):

• Antallet busspassasjerer ønskes fordoblet innen ti år etter vedtaket, altså i 2022
sammenliknet med 2012.

• Det skal skapes trafikkgrunnlag for fast timetrafikk med buss mellom Bodø og
Fauske.

• Kollektivtransport skal gjøres til førstevalget ved reiser i byer og regioner.

Derfor er det nødvendig å studere ikke bare eksisterende reiser med buss og tog, men
det samlede reisemønsteret, ikke minst med bil.

Reiser innen den enkelte kommune dominerer

Som vist i tabell 4, er det reiser innen og til/fra Bodø kommune som dominerer
reisemarkedet, med 80 prosent av samtlige reiser som utføres av innbyggerne i Bodø,
Fauske og Saltdal kommuner. Videre ser vi:

• Langt de fleste av de øvrige reiser foregår innenfor hverav kommunene Fauske
og Saltdal, med henholdsvis ca 22.800 og ca 11.800 reiser per døgn.

• Bare 5,3 prosent av befolkningens reiser krysser en eller flere kommunegrenser.

• Antallet reiser per døgn mellom Bodø og Fauske kommune er ca 2.700, mellom
Bodø og Saltdal er det ca 1.400 reiser, og mellom Fauske og Saltdal er det 1.700
reiser.

• Bare 1,5 prosent av reisene er såkalt gjennomgangstrafikk som har både start og
endepunkt utenfor regionen.

Tabell 4. Reiser mellom kommunene ifølge regional reisevaneundersøkelse 2009.

Flestkorte reiser innenfor den enkelte kommunedel

Fra Statens veivesen, region nord har vi mottatt et utdrag fra Regional transport-
modell (RTM) som viser dagens bil-og kollektivreiser mellom 18 ulike soner i vårt
studieområde, se vedlegget. Det har ikke vært anledning til noen kvalitetssjekk av
tallene, så de må brukes med forsiktighet inntil dette er foretatt.

Blant annet er antallet kollektivreiser over grensen mellom Bodø og Fauske, og
internt i studieområdet Fauske-Saltdal langt færre i RTM enn det passasjer-
statistikkene fra fylkeskommunen og NSB viser (se etterfølgende kapitler). RTM-
dataene inneholder betydelig færre reiser enn de vi finner i foreliggende tall for

Reiser pr døgn, utført av bosatte i Bodø, Fauske og Saltdal

Fra/til Bodø Fauske Saltdal
Utenfor
regionen Sum fra+til

Bodø 151 280 2 712 1 398 3 077 158 467
Fauske 22 758 1 700 1 083 28 253
Saltdal 11 786 540 15 424
Utenfor regionen 3 103 7 803
Antall reiser i alt 199 437
Kilde: Asplan-Viak 2009, tabell 25.
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biltrafikken på Rv 80 på grensen mellom Bodø og Fauske kommuner og i passasjer-
statistikkenfor buss og tog.

Men matrisen viser et geografisk mønster for summen av bil- og kollektivreiser
som er verdt å merke seg:

• De alle fleste motoriserte reiser er korte og foregår innenfor de enkelte soner som
en kan dele regionen inn i. Altså innen mindre områder enn kommunegrensene
(jfr. sonekart i vedlegget).

• Reisene mellom Fauske/Saltdal/Sørfold og Bodø går til/fra alle deler av Bodø
byområde, med byens sentrum som det største reisemåletmed 22 prosent.

• Avreisene som krysser grensen Bodø/Fauske har hver av Bodø-sonene Vestbyen,
Østbyen, Rønvik, Mørkved-Vikanog Tverlandet 10-13 prosent.

• Resten av byen utgjør ca 21 prosent, og der inngår flyplassen med en mindre del.

• I studieområdet utenfor Bodø kommune generer tettstedet Fauske 52 prosent av
reisene, og Rognan tettsted med nærmeste omland 22 prosent. Sonene
Valnesfjord, Finneid og Straumen har hver 8-9 prosent, mens Sulitjelma kun stå
for en prosent av de motoriserte reisene i dette området (jfr. sonekart).

Stor geografisk variasjon i andel kollektivreiser

Utdraget fra RTM-modellen viser at det er betydelige forskjeller i andelen av de
motoriserte reisene i regionen som foregår med buss eller tog. Følgende mønster er
verdt å legge merke til:

• Reiser til/fra Bodø sentrum har samlet sett dobbelt så høy kollektivandel (12
prosent) som gjennomsnittet for regionen (6 prosent).

• Også mellom de fleste sonene i den tette bykjernen er kollektivandelen høyere
enn gjennomsnittet.

• Kollektivandelen er særlig høyfor reiser mellom Rognan og Bodø. Hele 35
prosent for reiser til/fra Bodø sentrum, men andelen er også forholdsvis høy
mellom Rognan og Østbyen (30 prosent) og til/fra det meste av tettbyen og
Tverlandet(21-25 prosent). Vestbyen med City Nord på Stormyrahar mer
bilorienterte reiser til/fra Rognan (15 prosent kollektivt).

• Også reiser mellom Fauske og Bodø sentrum og deler av bykjernen har en høyere
kollektivandel enn gjennomsnittet.

• I regionen utenfor Bodø er kollektivandelen svært lav. Eneste unntaket erreiser
mellom Fauske og Rognan, der kollektivtransporten tar 10 prosent av de
motoriserte reisene.

Det kan fastslås at kollektivtransporten kan konkurrere med bil på de reiserelasjoner
der kollektivtilbudet er best tilrettelagt, og der det er større ellermindre kostnader eller
andre vansker med å parkere bil.

Den lave kollektivandelen i regionen kan dels forklares av mangelfullt tilbud i
forhold til bruk av bil, dels skyldes det det store volumet av korte reiser innenfor de
enkelte soner/bydeler, der deter vanskelig for busstilbudet å konkurrere når det ikke er
mulig å trafikkere linjene med svært mange avganger per time. Oppmuntring til økt
bruk av sykling og gange vil der som regel være en mer effektiv strategi for redusert
bilbruk.
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Mange ulike reiseformål

Reiser har mange ulike formål. En forenklet sammenstilling er vist i figur7. Det er
vanlig å fokusere utviklingen av kollektivtransporten på arbeids-og skolereiser, men
disse utgjør ikke mer enn vel en firedel av alle reisene i Salten. Både innkjøps-og
servicereiser og fritidsreiser er av samme størrelsesorden, og i tillegg er det en rekke
andre behov som ligger bak reiseetterspørselen. Reiser som del av arbeidet utgjør 3
prosent.

For utviklingen av kollektivtransporten er det viktig at en erkjenner både bredden
og kompleksiteten i folks reisemønster og reiseformål. Når en har ambisjoner om
kraftig vekst i markedet for buss og jernbane, må en lage løsninger som passer for
mange ulike reiseformål og brukergrupper.

Figur 7. Sammenfattet fordeling av reisehensikter i Salten i 2009. [Kilde: RVU-Salten
2009].

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: For å fange opp flest mulig reiser,
må kollektivsystemet gi et mye bedre tilbud for reiser innenfor den enkelte kommune
og kommunedel. Bybussene i Bodø har hatt suksess med en satsing på forenkling av
linjenettet og hyppigere avganger. I Saltdal og Fauske/Sørfold er dette mye
vanskeligere på grunn av et beskjedent og spredt trafikkgrunnlag. En kombinasjon av
sterkere regionale linjer og lokale matelinjer som pendler gjennom kommunesentrene
kan være et virkemiddel for å få til noe av det samme der. Det bør også tilstrebes
rutetider som dekker flest mulig av reisebehovene, og ikke bare de lovpålagte
skoletransportene.

5.2 Arbeidsreiser

Pendling over og innenfor kommunegrensene i regionen er vist i tabell5. Tabellen
viser at de aller fleste arbeidsreisene foregår innenfor hver enkelt kommune. Første
bud for å kunne betjene disse kollektivt er å samle opp arbeidsreiser mellom regionens
tettsteder somer lenger enn ca 2 kilometer. De korteste reisene kan bedre tas til fots
eller med sykkel, og det er veldig få så korte reiser der buss (eller tog!) er et aktuelt
alternativ.
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Tabell 5. Pendling mellom kommunene i Salten, 2014. [Kilde: SSB/Norconsult 201626.]

Vi ser at det er ca 830 personer som pendler til arbeid i Bodø som bor i Fauske,
Sørfold eller Saltdal. Motsatt vei er det ca 230 pendlere som bor i Bodø og arbeideri
de samme kommunene. Fauske og Sørfold er tett sammenknyttet med ca 450 pendlere
over kommunegrensen, og derav flest, 270, til arbeid i Sørfold. Straumen og
Saltenverket ligger under 14 km fra Fauske stasjon, og bør transportmessig kunne
betraktes som en utvidet del av Fauskes sentrale tettstedsområde.

Det er dessuten nesten 300 personer som pendler mellom Fauske og Saltdal
kommune, derav ca 180 fra bosted i Saltdal til arbeid i Fauske.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: For å fange opp flest mulig av
pendlerne mellom kommunene må rutetidene passe med flertallets tider for start og
slutt på arbeidet. Reisetiden fra dør til dør må også bli så kort som mulig, betalingen
må bli sømløs uten plunder og heft, og prisen for faste reisende må være akseptabel
sammenliknet med bilbruk.

5.3 Skolereiser

Gjennom fylkeskommunens passasjerstatistikk har vi fått opplysninger om skole-
reisene som går med buss i planområdet. De aktuelle busslinjene er nærmere omtalt i
senere kapitler. Det dreier seg om fire hovedlinjer som alle kjøres mellom Bodø og
Fauske med forbindelser videre nordover og til Sulitjelma og Saltdal. I tillegg er det
åtte lokale linjer som betjener skolereiser til/fra Fauske eller Rognan. Det er opplyst at
fylkeskommunen foreløpig ikke har betalt for skolereiser med tog.

Hvis en fordeler de registrerte skolereisene på 190 skoledager, får en følgende tall
for omfanget av skolereiser(påstigninger) i bussnettet:

• På hovedlinjene: 69 skolereiser per skoledag

• På de lokale busslinjene: 377 skolereiser per dag

Det tilsier at det totale antallet skysselever i planområdet skal være ca 260, hvis en
regner med et gjennomsnittlig reise- og skolefravær på 15 prosent27.

Skolebuss til porten – eller til gangveien?

Svaret på dette spørsmålet kan ha mye å si for kostnadene for å betjene skolereisene.
Generelt ønsker en at elevene skal gå/sykle til skolen hvis veien er trygg nok og
avstanden mellom boligen og skolen ikke er for lang. Rett til offentlig betalt
skoleskyss har en først når avstanden er

26 Fauske kommune/Norconsult A/S: Strategiplan Fauske sentrum; Fauske –marmorbyen. Grunnlagsdokument til

kommuneplanens arealdel –kommunedelplan Fauske. Revidert 15.4.2016.
27 Tallet på 260 bør sjekkes mot antall skysselever på de aktuelle skolene.

Sysselsatte personer etter arbeids- og bostedskommune i Salten, 2014.
Innpendlere

Arbeidssted Bodø Fauske Saltdal Sørfold Steigen Hammarøy Gildeskål Beiarn Meløy Sum fra Salten
Bodø 24 807 639 130 60 58 28 119 79 107 26 027 1 220
Fauske 170 3 311 175 181 14 3 4 4 5 3 867 3 697
Saltdal 51 117 1 833 17 1 0 0 11 4 2 034 1 983
Sørfold 11 269 8 532 2 1 1 0 2 826 815
Steigen 17 4 1 2 959 45 0 0 2 1 030 1 013
Hammarøy 23 4 4 14 29 690 1 1 0 766 743
Gildeskål 57 3 1 2 1 0 672 6 40 782 725
Beiarn 32 7 5 1 9 0 14 373 7 448 416
Meløy 60 38 6 5 0 0 77 3 2 630 2 819 2 759
Sum arbeidssted 25 228 4 392 2 163 814 1 073 767 888 477 2 797 38 599

Herav utpendlere
til Salten 421 3 753 2 033 754 1 015 739 769 398 2 690 12 572
Studieområdet 32 311

Bosted
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• 2 km for elever i 1. klasse

• 4 km for elever i 2. - 10. klasse, og for elever i videregående skole.

Dermed skulle det ikke være noe i veien om elevene som har skyss også må gå et
stykke, for eksempel 800 –1000 meter fra bussholdeplassen til skolen, hvis gangveien
er sikker nok, noe den bør være av hensyn til de andre elevene som ikke har skyss.
Mange steder kan dette kombineres med en tilnærmet bilfri sone rundt skolen, som gir
både tryggere skolevei for alle og miljøvennlig transport en liten fordel i forhold til
bilbruk. Dette er en mulighet som bør vurderes alle steder der en også ønsker å gjøre
det bedre for alle å gå og sykle. Gang-/sykkel-nettet er jo kollektivtransportens
forlengede gren på reisen fra dør til dør.

Skoleskyssens tyngdepunkter

Skolene og stoppestedene med flest skolelever, ifølge fylkeskommunens statistikk, er
listet opp og gruppertnedenfor. Tallene angir gjennomsnittlig antall på- og
avstigninger per skoledagmed alle busslinjer i regionen. Bare steder med mer enn20
skolereiser per dag, dvs ca 10 eleverper stoppested, er tatt med:

Langs hovedstrekningen Bodø – Fauske (reiser med bybuss og regionbusser
sørover fra Tverlandet er ikke med) har en følgende steder(påstigende*2 per
skoledag):

• Bodø sentrum og sentrumsterminalen –24

• Mørkved –26

• Nordvika –36

• Valnesfjord trafikknutepunkt –15

• Valnesfjord skole –81

• Erikstad grendeskole –43

• Fauske rutebilstasjon–159

• Focussenteret (Fauske sentrum) –23

• Vestmyra skolesenter –123

Alle disse stedene ligger ved eller innen rimelig gangavstand fra holdeplasser for
hovedlinjene i regionen, mellom Bodø og Fauske. Valnesfjord skole er den somligger
lengst unna, men under 1 km fra Valnesfjord trafikknutepunkt(ny skole er under
bygging). Fauske stasjoner registrert med kun 6 skolereiser per skoledag.

I Fauske-Sørfold utenom Fauske tettsted har en følgende steder:

• Durmålshaugen (Røsvik) –34

• Straumen sentrum –21

• Straumen skole –20

• Kleiva (Finneid) –25

• Finneid skole –39

• Bursi(v/Sulitjelma) –21

• Charlotta (v/Sulitjelma) –30

• Sulitjelma skole –44

Durmålshaugen og Finneid skole ligger langt vekk fra hovedtraseene for et ordinært
busstilbud(om en regner linje til Sulitjelma i denne kategorien), de andre burde kunne
betjenes av ordinær linjetrafikk, hvis avgangstidene passer med skoletidene. For øvrig
er betjeningen av også bosatte i retning Røsvik og i øvre del av Fauske tettsted en
utfordring som burde løses, ikke bare med tanke på skoleskyss.
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I Saltdalhar en følgende steder med mange skoleelever:

• Øksengård –35

• Rognan sentrum –83

• Rognan skole –105

• Saltdal videregående skole –74

• Høyjarfallmoen kryss –42

• Medby –24

• Drageid –29

• Røklandskole –145

• Tømmerdal kryss gamle E6 –28

Gode og trygge gang- og sykkelveier i Rognan tettsted kan kanskje bidra til å
effektivisere bussopplegget der, og de øvrige stedene ligger langs en naturlig busstrase
på gamleveien oppover i Saltdalen.

Skoleskyss med tog?

Først og fremst for elever på videregående skole i Fauske, på Mørkved og i Bodø
sentrum kan det vurderes å la skyss-elever benytte tog. Med togankomster ca 15
minutter før skolestart og avganger ca 15 minutter etter skoleslutt, kan dette kanskje
være en god løsning. Alternativt kan regionbussene gjøre den samme jobben. Togets
fortrinn er størst på reiser til/fra Rognan og Saltdal.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Det bør foretas en mer detaljert
gjennomgang av skoleskyssens opplegg. I tillegg til å se nærmere på innspillene om å
satse mer på at elevene kan gå et stykke i skole-enden av reisene, bør en studere
muligheter for bedre samspill mellom rutetider og skoletider, slik at det oppnås
gevinster i form av mer effektiv skoleskyss uten at det går for mye utover elevenes
hverdag. Dette vil være en nøkkel til å kunne oppnå et mer brukbart kollektivtilbud for
alle, lokalt i de enkelte kommunene.

5.4 Andre transportbehov

Et godt kollektivsystem makter å gi reisemuligheter for mange forskjellige
reiseformål, ikke bare arbeidsreiser og lovpålagt skoleskyss. Det bør blant annet
omfatte:

• Reiser til/fra Bodø lufthavn, både for flypassasjerer, turister, besøkende og
ansatte ved flyplassen.

• Handle- og servicereiser til Bodø, Fauske og Rognan

• Fritids- og kulturreiser til både sentrene og ut i distriktet

• Fritids- og helgereiser til distriktets naturområder og idrettstilbud

• Pasient- og behandlingsreiser til sykehuset i Bodø og til/fra andre kommunale og
private helsetjenester –ofte til erstatning for dyre taxireiser

Det er mangfoldet av brukere som gjør det mulig å utnytte kollektivtransportens
stordriftsfordeler sammenliknet med individuell transport i bil.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Hovedgrepene for å oppnå et bredt
gjennomslag i reisemarkedet, erøkt frekvens, forenkling av tilbudet, gjerne timetrafikk
på faste minuttall, god informasjon og markedsføring, samt enkel betaling. Da vil
stadig flere få positive opplevelser av tilbudet, ta det i bruk til flere reiser enn før, og
inspirereandre til å begynne å reise kollektivt.
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6. Nærmere om jernbanens marked og rutetilbud

6.1 Dagens ruteopplegg

Saltenpendelen og regiontog

Togtilbudet for reisende i Salten består i dag av Saltenpendelen (lokaltog) mellom
Bodø og Fauske/Rognan, samt regiontog mellom Bodø og Mosjøen og Bodø og
Trondheim.

Det totale togtilbudet i regionen består på hverdager av 9 avganger per døgn
mellom Bodø og sørover til Fauske/Rognan og 11 avganger nordover fra
Rognan/Fauske til Bodø. Det pågår altså posisjonskjøring av togsett uten trafikanter,
hvilket bidrar til nedsatt kostnadseffektivitet. Saltenpendelen kjøres ikke på lørdager
og søndager, og da er det bare 3 avganger i hver retning, slik at jernbanengir
begrensede muligheter for reiser innen regioneni helgene.

Alle togstopper etter behov på de mellomliggende stoppestedene Mørkved,
Tverlandet og Valnesfjord. Rognan og Fauske er faste stoppesteder.

Saltenpendelen er i hovedsak tilrettelagt for pendling fra Indre Salten om
morgenen, med retur om ettermiddagen. Det passer med det regionale pendlings-
mønsteret. Hoveddelen av antall reiser er i rush fordelt på to togavganger om
morgenen, samt to tog i retur på ettermiddagen. Morgentogene starter i Rognan kl
05:42 og 06:42, stopper i Fauske 20 minutter senere, og ankommer Bodø etter en
times kjøretur. Den første avgangen kjøres med dobbelt sett, som gir en kapasitet per
avgang på 160 seter. Det første ettermiddagstogetstarter i Bodø kl 15:10, menender i
Fauske etter 40 minutter. Den andre starter i Bodø kl 16:05 og kommer til Rognan en
time senere. Det kjøres med dobbelt togsett.

Ønsker om nye avganger

For pendling i motsatt retning, fra Bodø mot Fauske/Rognan, passer togrutene
dårligere. De regionale myndighetene ønsker flere togavganger. NSB har foreslått at
regiontogavgangen sørover fra Bodø kl 7:45 fremskyndes ca 45 minutter for å passe
bedre for de som pendler til arbeid i Fauske og Rognan. Da vil det også gjøre en bedre
jobb for reisende i det regionale markedet rundt Mo i Rana og Mosjøen. Men dette
forutsetter endringer i kjøreplanen for godstog som må være fremme i Bodø før kl
7:00.

NSB har også foreslått at togtilbudet mellom Indre Salten og Bodø forbedres i
helgene; en avgang lørdag formiddag fra Rognan og retur fra Bodø på
ettermiddag/tidlig kveld. Kanskje det også kan utvikles et marked for fritidsreiser i
helgene sørover fra Bodø på tidlig formiddag og retur fra Rognan/Fauske på sen
ettermiddag/kveld?

Eventuelle justeringer i lokaltogtilbudet må ses sammen med ruteoppleggene for
både regiontog og godstog. Dette må ivaretas av Jernbanedirektoratet i forbindelse
med deres kravspesifikasjoner i den nye Trafikkpakke Nord.
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6.2 Dagens togreiser

Tabell 6viser antallet reiser mellom alle stoppestedenei Saltenregionen28. Det
fremgår atjernbanen betjente 185.300 reiser innen denne regionen i 2016. Dette året
hadde Saltenpendelen kommet opp i ca 110.000 passasjerer per år. Altså er det ca
75.000 reisende innen regionen som benytter regiontogene. I tillegg tar regiontogene
reisende inn og ut av regionen fra/til landet sør for Saltfjellet.

I følge Statistisk sentralbyråhadde de øvrige dag-og nattogene på Nordlandsbanen
496.600 påstigninger i 2016. Vårt planområde hadde altså litt over 30 prosentav alle
passasjerer på Nordlandsbanen. Tilbudet og trafikken i Salten er altså en viktig del av
trafikkgrunnlaget for denne jernbanestrekningen i Norge.

Tabell 6. Antall reiser med tog mellom stoppestedene i Saltenregionen, 2016. Øverste
del viser trafikken for hele året, nederste del viser de samme tallene omregnet til
virkedøgntrafikk (VDT). [Kilde: NSB spesialutskrift for dette prosjektet, jfr. note 28].

Tabellen viserat jernbanen først og fremst betjener reisende mellom Bodø og Fauske/
Rognan. Det er også ganske mange reisermellom Mørkvedog Fauske/Rognan, samt
mellom Bodø og Valnesfjord.

I tabellen er det også et anslag over virkedøgntrafikken, der det er tatt hensyn til at
alle reisene med Saltenpendelen bare foregår på hverdager. Vi ser at det ikke er mange
reisende per døgn på stoppestedene mellom Bodø og Fauske. Fordelt på 20 avganger
per døgn, blir det i gjennomsnitt svært få passasjerer per togstopp.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Dagens situasjon med svært få
reisende på stoppestedene Mørkved, Tverlandet og Valnesfjord er, normalt sett, en lite
optimal bruk av togsystemet. Stoppene betyr i dag økt reisetid for det store flertallet av
passasjerene i toget som reiser til og fra Bodø, Fauske og Rognan. Dette kan være
spesielt kritisk når det påvirker mulighetene for mer effektiv turnering av tog-
materiellet. Hvis kjøretiden Bodø – Rognan, som i dag er 60 minutter, kan kuttes ned
med færre stopp, flere kryssingsspor og raskere togmateriell, så er det kanskje innen

28 Tallene fra NSB er gitt prosjektet under forutsetning av at de ikke offentliggjøres, men bare benyttes internt i

prosjektet. Jernbanedirektoratet har imidlertid signalisert at slike trafikktall skal være offentlige, blant annet i

forbindelse med de nye kjøp av transporttjenester. Nordland fylkeskommune vil styre distribusjonen av denne

rapporten ut fra disse hensyn.

185 300 Sum, alle togreiser
Bodø Mørkved Tverlandet Valnesfjord Fauske Rognan

Bodø
Mørkved 7 350
Tverlandet 10 250 350
Valnesfjord 20 000 3 400 150
Fauske 72 550 22 500 1 850 2 000
Rognan 32 500 4 800 400 500 6 700
Sum på+av 142 650 38 400 13 000 26 050 105 600 44 900
Togreiser, ca VDT

Bodø Mørkved Tverlandet Valnesfjord Fauske Rognan
Bodø
Mørkved 25
Tverlandet 35 1 0 0 0 0
Valnesfjord 67 11 1 0 0 0
Fauske 244 76 6 7 0 0
Rognan 109 16 1 2 23 0
Sum på+av 480 129 44 88 356 151
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rekkevidde å kjøre strekningen tur-retur Bodø – Rognan på to timer med en stiv
ruteplan og et svært effektivt driftsopplegg. Hvis mulig, bør dette bli et mål for
driftskonseptet i 2030.

Uansetterdetviktig å gjennomføre tiltak som styrker trafikkgrunnlagetfor
togstoppene på Mørkved, Tverlandet og Valnesfjord. Da bør det satses både på
matebusstrafikk, fortetting av bebyggelsen rundt stoppestedene og tilrettelegging for
innfartsparkering på Tverlandet og Valnesfjord hvis det ikke er i konflikt med
fortettingen. En byutviklingsavtale mellom staten og kommunene kan være et middel
for å oppnå dette.

6.3 Endringer i togtilbudet for økt markedsandel og effektivitet

Mulige tiltak

Jernbaneverkets utredning om strategier for de ikke-elektrifiserte baner29 mener at det
er et betydelig potensial for økt persontrafikk mellom Bodø og Rognan, som
forutsetter at Nordlandsbanen blir fjernstyrt.

For planleggingen av kollektivtilbudet på lang sikt, 2030, kan en regne med at
sporkapasiteten og manglende kryssingsspor ikke er de flaskehalsene for jernbane-
tilbudets utvikling som i dag. Da vil det være markedsmulighetene, kanskje konkur-
ranse om ruteleier med godstog, samt driftsøkonomien, som vil være avgjørende.

Som nevnt foran, forventesny holdeplass ved Oteråga/Reitan etablert før ny
ruteplan fra desember 2018. Men dette vil ha liten nytte i reisemarkedet. NSB har per i
dag ikke mulighet til å dekke Forsvarets behov for å ha mannskaper på plass tidligere
enn dagens tog 470 vil kunne klare. I dag befordres Forsvarets personell med egne
busser fra tre ulike steder i Bodø med avgang kl 06:05. Dessuten har dagens
togmateriell alt for liten kapasitet til å dekke Forsvarets behov. Inntil videre må dette
transportbehovet derfor dekkes med buss.

Jernbanedirektoratets arbeid med trafikkpakke nord må avklare hva som er mulige
og ønskelige tilpasninger av togtilbudet i Saltenregionen. Først med sikte på nytt
driftskonsept fra desember 2019, senere med sikte på et driftsopplegg som kan settes i
drift innen 2030.

NSB har anbefalt at en ser samlet på togtilbudet mellom Helgeland og Salten. Ved
å knytte disse to regionene sammen med økt frekvens på tog, kan det samtidig dras
veksler av et forbedret lokalt togtilbud innad i Salten.

For øvrig viser vi til innspillet i foregående avsnitt, og spørsmålet om det er mulig
å satse på 2-timers omløpstid for togmateriellet på Saltenpendelen mellom Bodø og
Rognan, og samtidig fåavganger på faste minuttall. Sammenliknet med dagens
kjøretid på 1 time hver vei, men ikke for alle avganger, synes dette ønsket
overkommelig som mål for 2030.

En slik ruteplan, som en kan kalle R2030, vil gi jernbanen en kraftig opptur i
regionen. Men da må dette klaffe med de øvrige togene på banen, noe som forutsetter
målrettet bygging av kryssingsspor på strekningen.

29 Jernbaneverket 2015: Strategi for driftsform på ikke-elektrifiserte baner. 11.12.2015.
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7. Nærmere om bussenes marked og rutetilbud

7.1 Fire hovedlinjer

Dagens tilbud

Fire busslinjer kan i dag karakteriseres som hovedlinjer i dagens regionale bussnett30:

• 3720 Bodø-Fauske-Narvik/Sortlandhar 2 daglige avganger i hver retning og
korresponderer i Fauske med tog fra og til Trondheim for reiser til/fra nordre del
av fylket.

• 8100 Bodø-Fauskehar 4 avganger på virkedager og 1 avgang i helgene i hver
retning.

• 8471 Bodø-Fauske-Rognan-Saltdal har 2 daglige avganger per retning.

• 8571 Bodø-Fauske-Opeidhar 1 avgang i hver retning på virkedager.

Siden 2012 kjøres dettebusstilbudet på til sammen 9 avganger per virkedag i begge
retninger mellom Bodølufthavn og Fauske stasjon. Det er i hovedsak blitt markedsført
som et samlet tilbud under linje 100. Men bak dette linjenummeret skjuler det seg
både fire ulike linjer, som nevnt ovenfor, og en varierende strekning og kjøretid.
Mellom Vågan Indre og Røvika viser rutetabellen tre varianter, og dermed ulike
reisetider for hele strekningen. Dette er delvis justert i begynnelsen av 2017.

Dagens etterspørsel

Tabell 7 viser antallet reiser mellom Bodø og Fauske med disse fire linjene i 2016.
Bare reiser med start eller ende i takstsonene Bodø og Fauske, og interne reiser i disse
to sonene er her tatt med. Tall for togreiser (jfr. foran) er tatt med for sammenlikning.

Vi ser attoget tar mer enn dobbelt så mange reisende mellom Bodø og Fauske som
det disse fire hovedlinjene gjør. Det er ikke urimelig, når vi vet at bussene har 18
avganger per virkedag til sammen i begge retninger, og jernbanen har 20 avganger
med betydelig større kapasitet enn en buss. Både buss-og toglinjene betjener
naturligvis ikke bare reisende på denne strekningen, så disse tallene gir ikke grunnlag
for å sammenlikne kapasitetsutnyttelsen.

Hovedlinjene har relativt få skolereiser, andelen er kun 9 prosent av de påstigende.
Disse er omtalt foran i eget punkt 5.3 om skolereisene.

Tabell 7. Reiser mellom Bodø og Fauske med hovedlinjene for buss og togreiser,
2016. [Kilder: Nordland fylkeskommune og NSB].

Hovedlinjer Buss Tog I alt Per døgn

Bodø-Fauske 47 005 116 900 163 905 449

Bodø internt 16 290 17 950 34 240 94

Fauske internt 1 288 2 000 3 288 9

Til sammen 64 583 136 850 201 433 552

Fylkeskommunens statistikk viser at de fire hovedlinjene hadde til sammen 180.250
påstigende i 2016, men det inkluderer også reisende nord i fylket. Innenfor vårt
planområde var det 144.350 påstigninger på disse linjene, ca 133.000 reiste på ulike
deler av strekningen Bodølufthavn – Fauske stasjon. Denne strekningen er altså disse
linjenes klart største marked.

Tallene for reiser med tog og buss over kommunegrensen mellom Bodø og Fauske
kan sammenliknes med personbilreisene på samme sted. Biltrafikken (ÅDT) er 3.400

30 8-tallet som er første siffer i linjenumrene betegner at de kjører og administreres i Nordland fylke, mens 3720 er en

del av den gamle Nord-Norge bussen som en forlengelse av Nordlandsbanen.
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kjøretøyer per døgn. Hvis en antar at det der er 90 prosent personbiler og 1,8 personer
i hver bil, kommer vi til at det er ca 2 millioner reiser per år med bil over dette snittet,
eller ca 5.500 bilreiser perdøgn. Da finner vi at kollektivandelen der er ca 8 prosent,
altså langt høyere enn gjennomsnittet for innbyggernes reiser i regionen.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Det er stor forskjell i både tilbud og
etterspørsel på strekningen Bodø-Fauske sammenliknet medstrekningen nordover fra
Fauske langs E6. I korridoren Fauske- Bodø er kollektivandelen betydelig høyere enn
gjennomsnittet i regionen, med om lag 8 prosent kollektivt av de motoriserte reisene
over kommunegrensen. Det er trolig mest hensiktsmessig å se dette som to ulike
markeder: Busstilbudet nordover bør trolig rendyrkes som en forlengelse av
regiontogene fra sør til Fauske, og bare disse bør gi garantert omstigning tog-buss i
Fauske. Strekningen Bodø-Fauske bør utvikles til å betjene denne korridoren med
faste rutetider uten forsinkelser når togene er ute av rute. Likevel bør tidtabellen legge
opp til best mulig samspill mellom tog og buss på strekningen Fauske - Bodø.

Mange stoppesteder med liten eller ingen trafikk

Vi har sett nærmere på antallet påstigende på alle stoppestedene langs de fire hoved-
linjene i 2016. For lettere å kunne tolke tallene er antallet påstigende omregnet til
antallet reisende per stoppested per gjennomsnittsdøgn (ÅDT). Det er da antatt at det
er like mange avstigninger som påstigninger på det enkelte stoppested. Følgende
hovedtrekk kan fremheves:

Stoppestedene med flest reisende med de fire hovedlinjene er, i rekkefølge fra
Bodø lufthavn til Fauske stasjon (antall av- og påstigende per døgn, ÅDT):

• Bodø lufthavn –40

• Sentrumsterminalen –103

• Bodø sentrum –44

• Nordlandssykehuset –31

• City Nord –59

• Grønnåsen –29

• Mørkved –43

• Bertnes –27

• Tverlandet –52

• Valnesfjord –25

• Fauske kirke –30

• Fauske rutebilstasjon–86

• Fauske stasjon - 113

Disse 13 stoppestedene har i dag hele 94 prosent av alle påstigende på denne
strekningen. De resterende 6 prosent av passasjerene på strekningen Bodø lufthavn –
Fauske stasjon benytter til sammen 49 stoppesteder som alle har mindre enn 3
reisende i gjennomsnitt per dag (ett har 7). I tillegg kjører bussene forbi 19
stoppesteder som de ikke betjener på strekningen i Bodø vest for Tverlandet, men som
betjener mange passasjerer med bybuss, i hvert fall vest for Bertnes/Støver.

På tilsvarende vis som for togene, er det ugunstig med stoppesteder underveis som
har meget få passasjerer, selv om tidstapet ved anropstopp er mindre for buss enn tog.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: En viss sanering av stopp øst for
Støver med særlig svakt trafikkgrunnlag bør vurderes. Utbygging av gang-og
sykkelvei langs Rv 80, samt flere parkeringsplasser ved knutepunktene Tverlandet og
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Valnesfjord kan kompensere for stoppesteder som nedlegges. Disse to stedene har
dessuten både tog og buss som tilbud til de reisende.

7.2 Buss-traséer og stoppesteder

Mellom tettstedene er det gitt at bussene skal benytte riksveiene Rv 80 og E6. Men
inne i tettstedene bør korte og direkte, alternative traseer undersøkes der det kan gi
mer attraktive stoppesteder og bedre betjening av det lokale reisemarkedet uten at
kjøretiden og fremkommeligheten for bussene blir vesentlig dårligere.

Her følger en gjennomgang av strekninger og områder der det kan velges mellom
ulike løsninger, med anbefalinger av hva som bør legges til grunn for det nye
driftsopplegget for bussene.

Busstrasé mellom Bodø lufthavn og sentrum

Før omleggingen av bussnettet i Bodø i 2012 terminerte regionbussene i sentrum, på
Busstorget der det nye kulturhuset Stormen er bygget, og på Sentrumsterminalen ved
kaia til lokal-og hurtigbåtene. I dag har regionbussene sitt endepunkt ved Bodø
lufthavn, men de kjøres fortsatt via Sentrumsterminalen. Mange av avgangene har
dessuten svært lang stopptid ved terminalen, fra 5 til 22 minutter. Dette gir mye ekstra
driftstid, forlenget reisetid til/fra lufthavnen, og svekker kraftig regionbussens
konkurranse i forhold til bilbruk på strekningen Fauske – Bodø lufthavn.

Epinions undersøkelse knyttet til nytt samferdselskart viste at de fleste passasjerer
på båtene til/fra Bodø skal til/fra Bodø by31. Det er altså lite behov for bytte mellom
båt og regionbuss på Sentrumsterminalen.

Bybuss linje 1 bruker 7-8 minutter (retning til-fra lufthavnen) på strekningen
mellom lufthavnen og stoppestedet Orestad Parkøsti sentrum. Samme trasé og rutetid
bør kunne legges til grunn for regionbussene.

Gatebruksplan for Bodø sentrum

Bodø kommune har utarbeidet et utkast til gatebruksplan for sentrum, som gir
grunnlag for en planlagt opprusting av gatemiljø, trafikksikkerhet og
framkommelighet for gående, syklister og busstrafikken, samt mer oversiktlige
forhold for bilistene. Figur 8 viser kart over foreslåtte busstraséer.

Kartet viser de gatene kommunen ønsker å tilrettelegge best mulig for
kollektivtransporten, mens andre gater utvikles for bedre å ivareta andre
trafikantgrupper.

Kommunen har også utarbeidet et plankart for sykkelveinettet32. Det foreliggende
plandokumentet tar imidlertid ikke opp konflikter mellom busstraséer og
sykkelprioriterte ruter. Blant annet inngår kollektivgaten i Dronningens gate som en
strekning som skal tilrettelegges de neste fire årene, og ingen av de viste
prinsippløsningene for ulike typer sykkelstrekninger beskriver konflikter mellom
sykkel og kollektivtrafikanter ved stoppestedene for buss. All erfaring tilsier at en
felles hovedtrase for bussene og sykkeltrafikken gjennom sentrum er uheldig både
med hensyn til trafikksikkerhet, syklistenes fremkommelighet og bussenes
fremkommelighet.

Innspill til videre arbeid: Det anbefales at gatebruksplanenfor Bodø sentrum
oppdateres for å få medtraséen for linje 3 i Jernbaneveien-Bankgata, og at
«sidesporet» til Sentrums-terminalen tas ut som følge av foregående anbefaling.

31 Se befolkingsundersøkelsen: https://www.nfk.no/filOversikt.aspx?MId1=18287&FilkategoriId=13046
32 Bodø kommune 2017: Sykkelveinett for sentrum og Rønvik. Kommunedelplan for sykkel i Bodø, del 1. Bodø,

18.5.2017.
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Optimale plasseringer av bussholdeplassene bør også legges inn. Videre bør planen
for sykkelveinettet justeres slik at en unngår de største konfliktene mellom syklister,
busser og busspassasjerer. Hovedtraséen for bussene gjennom sentrum bør ikke inngå
i det sykkelprioriterte gatenettet.

Figur 8. Gatebruksplanens forslag til traséer for buss i Bodø sentrum (2013).
Plankartetbør oppdateres med utganspunkt i innspill i denne utredningen og
resultater av fylkeskommunens arbeid med fremtidig ruteplan for bussene.

Betjening av Bodø jernbanestasjon

Bodø jernbanestasjon ligger i kanten av byens sentrum, med inntil 1000 meter
gangavstand til alle sentrumsfunksjonene og sykehuset, og vel 2 km til flyplassen.
Stasjonen betjenes av bybusslinje 3, men NSB ønsker bedre bussbetjening av
stasjonen, særlig mellom stasjonen og flyplassen.

Dagens løsning er det beste en klarte å oppnå ved omleggingen av bybussnettet i
2012. En omlegging av andre linjer for å kunne stoppe rett ved togstasjonen vil være
ugunstig for andre busspassasjerer, forlenge kjøretid og øke driftskostnader. I stedet
kan det anbefales å satse på å forbedre, skilte og informere bedre om gang-
forbindelsene til stasjonen og dermed også mellom stasjonen og de nærmeste
bussholdeplassene, som også bør rustes videre opp. Det gir følgende gangavstander fra
stasjonsinngangen til bussholdeplassene:

• Bodø stasjoni Jernbaneveien, med busslinje 3: 60 meter

• Orestad Parki Kongens gate, med alle andre busslinjer: 420 meter

Dette er ikke ideelt, men en konsekvens av stasjonens beliggenhet i byen.

Betjening av Nordlandssykehuset

Da kollektivplan Bodø ble utarbeidet i 2010-12 var det kjent at hovedinngangen til
Nordlandssykehuset ville bli flyttet fra nordsiden (Rensåsgata) til sørsiden
(Parkveien). Likevel valgte en å kjøre bussene i Kongens gate med stoppesteder ved
Orestad Park og Rønvikgata. For regionbussene ble det imidlertid skissert at disse
burde flyttes til den nye inngangen når den ble ferdig etablert.
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Sommeren 2016 ble det gjennomført testkjøringer med buss i tre alternative traséer
for en slik omlegging av regionbussene33, se figur 9. Konklusjonen var at det rent
trafikkteknisk bare er traséen i alternativ a)som kan benyttes, forutsatt at en del
gateparkering fjernes og kryssene tilpasses bussenes svingekurver. Men det er også
komplikasjoner knyttet til plassering av bussholdeplassen ved den nye inngangen.

Figur 9. Det nye Nordlandssykehuset sett fra sør, samt alternative kjøreveier for buss
til den nye hovedinngangen.

En slik omlegging av regionbussene har dessuten flere ulemper. Kjøretiden til/fra
Bodø sentrum og lufthavnen øker, og det blir ikke mulig med felles intervall-takting
av regionbusser og bybuss på fellesstrekningen til/fra Tverlandet. Det samlede
busstilbudet blir mer komplisert, og prioriteringen av gatebruken for buss i dette
området blir også mindre entydig. Videre tar regionbussene bare en mindre del av alle
busstrafikantene som skal til/fra sykehuset, og andelen av regionbussenes passasjerer
som skal til/fra sykehuset er begrenset.

Vi anbefaler derfor å forkaste ønsket om at regionbussene skal kjøre omveien via
den nye hovedinngangen til sykehuset, og hellerla de følge traséen i Kongens gate,
som i dag. Det gir større muligheter for å lage et effektivt og mer konkurransedyktig
busstilbud for reisende i hele regionen, og ikke bare for de få reisende med regionbuss
til/fra sykehuset.

For å styrke kollektivbetjeningen avsykehuset anbefales det i stedet å sørge for
gode og tydelige gangruter mellom sykehuset og Nordlandssykehuset stoppested i
Kongens gate. Dessuten bør det gis god, målrettet informasjon om det samlede
kollektivtilbudet med buss og tog i Bodø tilbåde ansatte og besøkende på sykehuset.

33 Notat 20.6. 2016 fra Nordland fylkeskommune, Samferdsel.
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Gangveien fra hovedinngangen vil bli 420 meter til stoppestedet Nordlandssykehuset,
og 640 meter til stoppestedet Orestad Park.

Denne løsningen er ikke ideell, men tredoblingen av gangavstanden fra nærmeste
bussholdeplass til hovedinngangen (fra 145 til 420 meter) er en konsekvens av
sykehusets valg av løsning for bebyggelse og atkomst. En ekstra hovedinngang på
nordsiden av sykehuset ville vært det beste, også for de mange besøkende og ansatte
som går eller sykler mellom sykehuset og byens sentrum. Sykehuset bør kunne
vurdere om ansatte i sykehusets bygningskompleks kan benytte innganger som ligger
nærmere holdeplassene og byens sentrum enn den nye hovedinngangen, kanskje også
noen av de besøkende.

Felles trase og stoppmønster for region- og bybuss i Bodø

Som vist foran i kapittel 6, har togene og regionbussene om lag like mange reiser
internt i henholdsvis Bodø og Fauske. Det har sammenheng med at regionbussene
kjører forbi mange av stoppestedene på strekningen mellom byen og Tverlandet, der
en også har tilbud med bybusslinje 4 (fra Tverlandet) og linje 1 og 2 (fra Hunstad-
moen). Dette vises på linjekartet for Bodø, men det kan reises tvil omdetteer den
beste løsningen for det nye driftsopplegget.

Hensynet til kortest mulig kjøretid for reisende over lange buss-strekninger kan
tilsi en slik løsning. Men denne gevinstener i dag ikke tatt ut i de publiserte
rutetabellene. Rutetiden mellom Bodø sentrum og Tverlandet er 27-28 minutter (ett
minutt raskere i retning til Bodø) både for bybusslinje 4 med 23 stoppesteder
underveis, og for regionbusslinje 100 med bare 7 stopp.

Den potensielle innsparingen i kjøretid er altså ikke tatt ut, trolig på grunn av for
dårlig fremkommelighet for bussene på dagens Rv 80. Når nye Rv 80 er ferdig vil
fremkommeligheten bli bedre, og i tillegg kan regionbusser kjøre gjennom tunnelen
mellom Hunstadmoen og Bodøelv.

Det er flere forhold som taler for at det nye driftsopplegget ikkebør videreføre det
differensierte stoppmønsteret på strekningen mellom Tverlandet og lufthavnen:

1. Forbikjøring av stoppesteder gjør tilbudet mindre attraktivtfor reisende som
skal til/fra steder der regionbussen kjører forbi. Med forskjellig kjøretid vil det
dessuten bli umulig å få faste intervaller mellom alle bussavgangene på felles
stoppesteder. Begge deler kompliserer bruken av busstilbudet, og gir mindre
nytte av mange bussavganger på felles-strekninger med mer enn en busslinje.

2. Tidstapet ved å tilby på- og avstigning på stoppesteder med få reisende blir
begrenset, da det praktiseres stopp på tegn fra de reisende. I praksis trenger
bussene sjelden å stoppe der, og det er neppe noen avganger som krever
mange stopp på lite brukte stoppesteder. Slik det jo er på regionbuss-
strekningene utenfor byområdet.

3. Hvis regionbussene skal benytte den nye Rv 80-tunnelen, oppstår det en lang
strekning med tett bebyggelse som de ikke betjener i det hele tatt. En mister
dessuten mulighetene til å knytte sammen regionbussene med bybussene ved
Hunstadmoen. Omstigninger mellom regionbuss og bybuss linje 1 og 2 kan da
først skje på City Nord. Det betyr at regionbussene går glipp av de deler av
reisemarkedet som ligger langs disse linjene utenfor gangavstand fra
regionbussens få stoppesteder på Rv 80 i bybåndet mellom Bodøelv og
Bertnes/Støver.

4. Full fremkommelighet på dagens trefelts vei må uansett etableres for å sikre
kvaliteten og effektiviteten for bybussene. Det trengs ikke ytterligere tiltak for
å gi regionbussene den samme gode fremkommeligheten.
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Hovedutfordringen for regionbusstilbudet er å skape tilstrekkelig trafikkgrunnlag til å
kunne forsvare økt avgangshyppighet, helst timetrafikk eller enda bedre i rushtider.
Dette kan bare oppnås ved å sørge for at alle avgangene får et så stort trafikkgrunnlag
som mulig.

Av samme grunn kan det inntil videre ikke anbefales å gjenopprette egen flybuss
som kjører korteste vei til/fralufthavnen i Bodø via Olav Vs gate utenom byens
sentrum. Foreløpig er trafikkgrunnlaget for reiser til og fra flyplassen svakt i forhold
til Bodø sentrum og resten av byen (jfr. kapittel 5). Slik differensiering av busstilbudet
bør først overveies dersom trafikken senere øker så mye at det er grunnlag for både
høyfrekvent, fullstoppende busstilbud og ekspressbuss med meget få stopp underveis.

Også fordi jernbanen trenger flere reisende for å bli et effektivt kollektivtilbud er
det er bedre å overlate ekspress-funksjonen til jernbanen, og arbeide for kortere
kjøretid og flere avganger på denne.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: For å sikre de beste mulighetene for
økt frekvens for både regionbusser og tog, bør regionbussene dekke byens marked best
mulig ved å tilby stopp ved alle stoppesteder langs nåværende Rv 80 på strekningen
mellom Bodøelv og Tverlandet, og på strekningen gjennom sentrum til lufthavnen.
Jernbanen bør fungere som regionens ekspresstilbud uten direkte konkurranse med
regionbussene, som heller bør utfylle togets tidtabeller der det er mulig. For mange av
de reisende mellom Bodø og Fauske vil dessuten regionbussene gi like kort reisetid
dør-til dør som toget med en litt mindre sentralt beliggende stasjon i Bodø.

På lang sikt, når det kollektive reisemarkedet gjør det mulig å opprettholde
høyfrekvent trafikk med både tog og buss, kan det vurderes å opprette et tredje tilbud i
form av mer direkte ekspressbusser mellom Fauske og flyplassen.

Fremkommelighet City Nord – Bertnes

Fremkommeligheten for buss på strekningen forbi City Nord og videre østover til
Bertnes er avgjørende for rutetidene for både bybussene og regionbussene. Et nytt
busskonsept for 2020 må bygge på oppdaterte forutsetninger om bussenes kjøretid og
fremkommelighet, og målsettingene for trafikksystemet tilsier at en bør oppnå kortere
og langt mer pålitelige kjøretider enn i dag.

Reguleringsplanen for Rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset omtalte buss-
forsinkelsene med utgangspunkt i målinger av trafikksituasjonen i 201034. De
gjennomsnittligeforsinkelsene på strekningen City Nord – Hunstadmoen var da:

• Morgen kl 7:30 –8:15: 206 sekunder i retning mot sentrum, 170 sekunder fra
sentrum.

• Ettermiddag kl 15:00 –16:00: 236 sekunder mot sentrum, 154 sekunder fra
sentrum.

Dagens biltrafikk på Rv 80 ved Skei synes å være av samme størrelsesorden som i
2010. Men det er stor variasjon i forsinkelsene, og mange avganger har betydelig
større forsinkelse enn gjennomsnittstallene i 2010.

Videre er det en uklar sammenheng mellom de oppgitte forsinkelsestallene, de
faktiske kjøretidene på strekningen, og de rutetidene som er bekjentgjort til publikum.
Dagens rutetider på strekningen er like i og utenfor rush, og kjøretiden i rutetabellene
er til og med 1 minutt raskere inn mot sentrum enn ut av byen, altså motsatt av det
forsinkelses-målingene viser.

I 2020 vil ny Rv 80 på strekningen Hunstadmoen – Tallekrysset være åpnet for
trafikk. I reguleringsplanen for dette prosjektet ble det anslått at fullføringen av det

34 Statens vegvesen Region nord: Reguleringsplan Rv 80 Hunstadmoen –Thallekrysset. Januar 2011.
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nye veisystemet35 vil redusere busstrafikkens gjennomsnittlige forsinkelser i
rushtidene på strekningen City Nord – Hunstadmoen til litt over ett minutt i hver
retning, altså ca 5 minutter mindre enn registrert i 2010. Men det påpekes at anslaget
er gjort uten at utformingen av kryssene ved Grønnåsen og Stille Dal er fastlagt.

Reguleringsplanen frarådet å reservere to av feltene i Olav Vs gate til buss-
trafikken, slik fylkeskommunen ønsket. Vegvesenet mente at dette ville bli kritisk for
avviklingen av biltrafikken og gi langebilkøer med tilbakeblokkering av kryss.
Beregnet trafikk i østre del av Olav Vs gate i 2035 var imidlertid ikke større enn
13000 kjøretøyer per døgn (ÅDT; s.13). Til sammenlikning har Ring 2 Kirkeveien i
Oslo bussfelt på strekninger med over 20.000 kjøretøyer per døgn, med ett bilfelt og
ett bussfelt i hver retning. Men reguleringsplanens beskrivelse åpnet for bruk av
signalregulert tilfartskontroll om det skulle bli for store forsinkelser for bussene (s.14-
15 i planbeskrivelsen).

Strekningen Valnesfjord – Venset – Røvika

Denne strekningen på gamle Rv 80 trafikkeres fortsatt med regionbussermellom Bodø
og Fauske. I 2016 hadde strekningen(Løkås – Røvika Aldershjem) hele 21 stoppe-
steder, med tilsammen 2,5 på-og avstigendebusspassasjererper gjennomsnittsdøgn.
Av disse vardet kun ett stoppested med noen fåprosent skolereiseri løpet av året. Når
det dessuten er mye kjøretid å spare ved å la regionbussene benytte tunnelen mellom
Valnesfjord og Røvika, er det åpenbart at den gamle veien ikke bør betjenes av
regionbuss, men av et lokalt tilbud i rute eller bestillingstrafikk.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Alle regionbusser må benytte ny Rv
80 i tunnel mellom Valnesfjord/Strømsnesog Røvika. Betjeningen av hele området
Venset – Nes– Furnes- Strømsnes og indre Valnesfjord bør vurderes samlet, med
matetrafikk til tog og buss i Valnesfjord trafikknutepunkt, samt betjening av
servicefunksjonene i Strømsnes ogValnesfjord skole som trafikaleoppgaver.

Mulige kjøretider for buss

Nordland fylkeskommune bør samarbeide med veiholderne ogkonkludere foregående
gjennomgang med en fastsetting av kjøretider for buss som kan legges til grunn for
planleggingen av regionbusstilbudet i 2020 og 2030.

Det gjelder å samle opp effektene avtraséjusteringer, prioriteringstiltak i hele
kjøreveien, etablering av rette kantholdeplasser og universell utforming alle steder det
er mulig, samt regulering av bilparkering og andre forhold som kan bremse bussenes
framkommelighet. I kjøretidene må en også innberegne effekter av kortere oppholds-
tider på stoppestedene som følge av kontantløs og mobil betaling og på-og avstigning
av busser i mer enn en dør. Tidene bør være så pålitelige at bussdriften ikke lenger
trenger å planlegges med fast slakk i ruteplanene for å unngå hyppige, tilfeldige
forsinkelser.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Det foreslås at en diskuterer, og
eventuelt justerer, følgende faste kjøretider for regionbussene mellom Bodø lufthavn
og Fauske stasjon, som ruteplanleggingen kan ta som utgangspunkt. Løpende minutter
i rute etter anbefalt trase:

• Bodø lufthavn –0

• Bodø sentrum –7

• City Nord –12

• Hunstadmoen–18

35 Med antatt trafikkbelastning i 2040.



Kollektiv Bodø- Fauske- Saltdal- Grunnlag-1 1 juli201 7 – side 41 av 60

• Mørkved –20

• Tverlandet –29

• Valnesfjord –49

• Fauske sentrum –59

• Fauske stasjon - 62

7.3 Andre busslinjer i Fauske og Saltdal

I tillegg til jernbanen og de fire hovedlinjene med buss betjenes planområdet av åtte
lokale busslinjer. Disse er tilrettelagt for skoletransport, og passer ikke godt for andre
reisende, selv om de annonseres som et tilbud for alle brukere av kollektivtransport.

Fauske betjenes av seks linjermed følgende antall reiser i 2016 ifølge fylkes-
kommunens statistikk:

• 481 (Bodø) – Fauske – Sulitjelma –28.100 reiser

• 493 Fauske – Røsvik–18.200 reiser

• 494 Fauske – Straumen – Elvkroken–13.300 reiser

• 496 Fauske – Valnesfjord–22.300 reiser

• 498 Fauske – Finneid – Leivset–19.100 reiser

• 499 Fauske sentrumsbussen, tre ulike ruter, hver medtre avganger per dag –
7.900 reiser.

Saltdal betjenes av to linjer, den første dekker også strekningen mellom Fauske og
Rognan:

• 8472 Fauske – Rognan – Junkerdal–75.600 reiser

• 8476 Rognan – Nes –Øksengård –9.600 reiser

Alle linjene har få avganger per dag og nesten bare skolereiser. På Sentrumsbussen i
Fauske er 26 prosent av brukere ordinære kollektivtrafikanter, resten er skoleelever.
På de andre linjene utgjør skolereiser 91-96 prosent av brukerne. I absolutte tall er det
på den enkelte dag kun en håndfull reisende med disse linjene som ikke er skoleelever.

I gjennomsnitt per skoledag (190 skoledager i året) betjener disse linjene til
sammen 377 skolereiser, som altså er spredt utover et stort område. Disse lovpålagte
transportene tar derfor en betydelig andel av transportressursene i regionen.
Muligheter for effektivisering er diskutert i foregående kapittelom skolereiser.

Samlet antall reiser i 2016 med disse busslinjene var 194.100. Det er betydelig
flere reiser enn en hadde på regionens fire hovedlinjer, som hadde 144.350
påstigninger i vårt planområde.

Den største utfordringen er knyttet til den store spredningen av trafikkgrunnlaget.
Til sammen betjener disse 8 linjene 272 stoppesteder, og ved de fleste av disse stedene
bor det få mennesker og det er heller ikke mange arbeidsplasser eller servicetilbud der.
Det synes å være et behov for å kritisk vurdere hvilke veistrekninger og steder
fylkeskommunen kan og bør betjene kollektivt, og hvor en heller må la folk løse sine
transportbehov på annen måte. Det kan gi litt større ressurser for å kunne satse derdet
er et større marked, og dermed større sjanser tilå lykkes. Det er nødvendig å skape
suksess i hovedmarkedet før det kan satses i de marginale områdene.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: I dag er ikke det lokale busstilbudet
i Fauske og Saltdal et reelt kollektivtilbud til andre enn skoleelever. Hvis en vil løfte
kollektivtransportens rolle i denne regionen utenom tettstedene Fauske og Rognan er
det nødvendig med en omfattende omlegging og styrking av innsatsen fra det
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offentliges side. Trolig er en kombinasjon av justert linjetrafikk oget tilbud med
bestillingstrafikk det mest realistiske. Det anbefales å kombinere to tilnærminger:

1. Gjennomgang av skoleskyssen for å se hvilke justeringer og tilpasninger til
andre reisebehov det kan være mulig å finne.

2. Etablering av et generelt konsept for bestillingstrafikk i distriktene, som også
kan benyttes andre steder i fylket. Inspirasjon til dette kan finnes i flere avde
andre fylkene i Norge (Trøndelag, Østfold m.fl.)

En må uansett være forberedt på at drift av kollektiv transport i distriktene er
kostnadskrevende, og at kvalitet i tilbudet vil koste, selv om brukerne kan være villige
til å betale mer enn i dag for et bedre tilbud.

7.4 Byttepunkter og tettstedsbetjening

Regionbussene benytter eksisterende byttepunkter ved Bodø lufthavn, Bodø sentrum
og City Nord. I tillegg bør det nye konseptet inkludere forsterkning av flere punkter
langs traséen til Fauske stasjon.

Med de høye ambisjonene en har for kollektivtransportens utvikling må en ta alle
tilgjengelige virkemidler i bruk for å heve systemets kvalitet. Her følger en
gjennomgang av hvordan også en rekke mindre byttepunkter og løsninger for
betjening av de mindre tettstedene kan bidra til dette. Gjennomgangen er ment som
grunnlag for videre arbeid med et handlingsprogram og detaljert planlegging,
finansiering og bygging.

Byttepunkt Hunstadmoen

Løsningen for busser og busspassasjerer i det nye krysset ved Hunstadmoen har
betydning for samspillet mellom bybusser og regionbusser, se figur 10. Hvis regionale
busser skal kjøre gjennom den nye tunnelen på Rv 80 blir mulighetene for omstigning
til/fra bybuss borte her, og tilgjengeligheten til regionbussene blir dårlig på en lang
strekning i bybåndet. Det anbefales derfor at regionbussene, i likhet med bybussene,
bruker lokalveinettet mellom Hunstadmoen og sentrum.

Figur 10. Hunstadmoen sett fra sør, når den nye tunnelen mot sentrum er ferdig.
Ringen viser området for byttepunktet mellom alle busslinjene i begge retninger [Ill:
Statens vegvesen].

Det nye krysset gjør det dessuten mulig å legge om traseen for dagens bybusslinje 2,
slik at den dekker mer av bebyggelsen mellom sjøen og Rv 80. I stedet for dagens
kjørevei via Jensvoll-krysset kan linje 2 kjøre i Lauvåsveien til og fra den nye
rundkjøringen ved Hunstadmoen.

Byttepunktet mellom regionlinjeneog bybusslinje 1, 2 og 4 består da av de
planlagteto stoppestedene på hver side av lokket og tunnelåpningen, og en kort og fint
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opparbeidet gangvei mellom disse. Det er viktig at de trafikktekniske detaljene løses
slik at en både oppnår god trafikksikkerhet og effektive og bekvemme gangveier og
venteforhold for busspassasjerene. Da vil dette punktet bidra til at flere kan og vil
bytte og reise sømløst i bussnettet.

Det er også viktig at de mange bussene som skal passere gjennom dette krysset og
rundkjøringen kommer fram uten forsinkelser, også i rushtidene. Vegholder bør
vurdere om spesielle tiltak er nødvendig for å prioritere bussene.

Byttepunkt Mørkved

Ved Mørkved er det holdeplasser for både buss og tog. Disse bindes sammen med en
gangbro over Rv 80 og jernbanen, som dessuten fungerer somen tverrforbindelse for
gående og syklister mellom Innstranda og Nord universitetet og Bodin videregående
skole, med omliggende områder.

Som det går frem av luftfotoet, er dette byttepunktet preget av ganske lange
avstander til og fra stoppestedene for bussene på begge sider av Rv 80. Arealene
nærmest kollektivtransporten er dessuten svakt utnyttet. Det bør undersøkes om det
kan gjøres tiltak for å utvikle dette til et bedre bytte-og atkomstpunkt for både buss og
tog enn i dag. På sikt, ved videre utbygging av områdene omkring byttepunktet, kan
det kanskje også gi grunnlag for en lokal matebuss på tvers av bydelen, med både buss
og tog som stammer i kollektivsystemet.

Figur 11. Mørkved holdeplass for buss og tog. Er det mulig å utvikle dette til et bedre
bytte- og atkomstpunkt for kollektivreisende? [Luftfoto: Google maps.]

Byttepunkt Tverlandet

Også på Tverlandet er det mulig å utvikle et bedre byttepunkt mellom tog, regionbuss
og lokalbuss enn i dag. Gangforbindelsen mellom den nyetablerte holdeplassen for tog
og stoppested for buss på Rv 80 er under opparbeidelse. Betjeningen av Tverlandet
langs den gamle riksveg 17 og eventuelt Hopen må ses i sammenheng med bebyggel-
sens utviklingog mulige justeringer av veinettet og bybuss linje 4. Se kartskissen.
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Dette prosjektet bør fastlegge en plassering av stoppested for regionbuss på Rv 80
som gir de best mulige byttefunksjoner i Tverlandet tettsted, trolig med stoppested for
buss i begge retninger på riksveien rettøst for lyskrysset ved dagens Esso-stasjon.

Figur 12. Eksempel på mulig bussbetjening av Tverlandet og Hopen i samspill med
bybuss linje 4 og regionbussene, her med forsterket linje 200/300 for betjening av
Saltstraumen via riksveg 17. Byttepunkt buss ved dagens lyskryss ved Esso-stasjonen.

Byttepunkt Valnesfjord

Figur 13. Valnesfjord stasjon og bussbyttepunkt. [Grunnlagskart: Norgeskartet.no].

Byttepunkt
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Bussholdeplass(er) ønskes plassert best mulig ut fra tilgjengelighet, mulighet for bytte
mellom linjer, trafikksikkerhet og effektiv bussdrift. Løsningen vist i kartet over
legger til rette for lokalbuss på tvers og stopp for regionbuss på Rv 80 ved siden av
holdeplassen på Nordlandsbanen.

Bussholdeplasser i Fauske sentrum

Rutebilstasjonen i Fauske sentrum skaletter hvert nedlegges, og det er behov for å
fastlegge en varig løsning for bussenes stoppested med best mulig plassering i forhold
til betjening av bebyggelsen i sentrum, trafikksikkerhet og trivsel for de reisende.
Oversiktlighet og lett synlig plassering er også viktig. Det må også være mulig å sikre
bussene god fremkommelighet og kortest mulig kjøretid gjennom sentrum.

Løsningen som anbefales ervist i figur 14. Det bør etablereset stoppesteds-område
i Sjøgata og gaten/plassenmellom Sjøgata og rundkjøringen i krysset Rv 80/E6. Buss
Bodø – Fauske stasjon kjøres davia Rv80, Postveien, Sjøgata og tverrgaten til kryss
E6/Rv 80og videre mot stasjonen. Busser til/fra E6 sørøst for sentrum legges om til
Sjøgata frem til det nye stoppestedsområdet, viatverrgata og kryss E6/Rv 80 og videre
mot stasjonen. Midlertidige løsninger kan væreseparate holdeplasser i Sjøgata vestog
øst.

Andrealternativer har vært drøftet, men de vilenten medføre dårligere
fremkommelighet og økt kjøretid for bussene, eller en plassering av stoppesteder på
hovedveiene som er mindre gunstig med hensyn til trafikksikkerhet og trivsel for de
reisende med buss.

Figur 14. Anbefalte traséer og stoppesteder for buss i Fauske sentrum. [Kartgrunnlag:
Norgeskartet.no.]

På litt lenger sikt bør Fauske kommune se på det nye stoppestedsområdet som et ledd i
en fysisk oppgradering av Sjøgata og Fauske sentrum, slik utkast til sentrumsplan har
anbefalt. Da bør tverrgaten anlegges som en kollektivtrase over en ellers bilfri plass
som vrimleområde for både kollektivtrafikanter og andre brukere av Fauske sentrum.
Et attraktivt byrom kan da utvikles fra rundkjøringen og helt ned til sjøen og strand-
promenaden, og med bussholdeplassene som en del av det samlede bygrepet. Sjøgata
har god tilgjengelighet med bil i både østre og vestre ende, så det er begrenset behov
for bilkjøring over dette plassrommet.
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Det anbefales at det utarbeides et forprosjekt som konkretiserer oppgaven og gir
grunnlag for kostnadsanslag og finansiering.

Figur 14foreslår i tillegg et nytt stoppested for å betjene den øvre delen av
sentrumsområdet. Det anbefales plassert i Jernbanegata ved nordre ende av Torggata.
Detaljert plassering må ta hensyn til areal, gangveier og trafikksikkerhet. Det nye
stoppet gir ca 350 meter å gå til Fauske Helsetun. Skole-og idrettsområdet på
Vestmyrafår en gangavstandpå lokale boligveierpå 800 meter.

Dessuten er det eteksisterende stoppested, «Fauske sentralskole», på Rv 80 vest
for sentrum, ca 500 meter fra Vestmyra, og et stoppested øst i Sjøgata ved Fauske
hotell.

Bussløsninger ved Fauske jernbanestasjon

Utredningen av nytt kollektivsystem skal gi bedre samspill mellom buss og tog i
regionen. Det krever at Fauske stasjon blir et bedre byttepunkt for de reisende enn i
dag. Figur 15 viser anbefalt prinsippløsning, som legger til rette for følgende program
for byttepunktet:

• Holdeplass for gjennomkjørende busslinjer i Jernbanegata, med oversiktlig og
kortest mulig gangforbindelser ved bytte mellom tog og buss

• Holdeplassløsning for busslinjer som terminerer ved stasjonen, også her med
oversiktlig og kortest mulig avstand ved bytte mellom tog og buss

• Plass for ruteregulering og eventuell lengre tids parkering av buss ved stasjonen.

• Løsning for henting/bringing med taxi og bil, samt langtidsparkering for bil.

• Løsning for sykkelruter og sykkelparkering.

• Felles informasjonstiltak

Det trengs midler til utbedring av de fysiske og trafikktekniske løsningermed sikte på
universell utforming, trafikksikkerhetog effektiv bussdrift.

Figur 15. Kart over området ved Fauske stasjon, med ønskede busstraseer. Sorte
punkter er forslag til plassering av stoppested for henholdsvis terminerende og
gjennomkjørende linjer. [Grunnlagskart: Norgeskartet.no].
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Fauske kommune har tidligere fått lageten illustrasjonsskisseav Fauske stasjon, figur
16. Den kan eventuelt bearbeides og detaljeres med sikte på gjennomføring i tråd med
det her skisserte programmet. For den videre planlegging og dimensjonering må en
imidlertid først fastlegge driftskonseptet for busslinjene som stasjonen skal betjene.
Blantannet må en finne ut hvor mye plass som trengs for busser som skal terminere
eller regulere i dette punktet.

Det anbefales at det utarbeides et forprosjekt som konkretiserer oppgaven og gir
grunnlag for kostnadsanslag og finansiering.

Figur 16. Skisse av Fauske stasjon. [Fauske kommune/Asplan-Viak 2008]

Andre viktige stoppesteder for buss

Det er også behov for å klarlegge mulighetene for gode busstraséer og eventuelle
forbedringer av bussholdeplasser flere andre steder i planområdet. Trafikksikkerhet,
best mulig lokal tilgjengelighet for gående og syklister, universell utforming og
effektiv bussdrift erviktige hensyn å ivareta. Innspill er vist i figur 17-19.

Figur 17. Anbefalt busstrase ved Fauske Handelspark. Bussholdeplass ønskes plassert
med god trafikksikkerhet og kortest mulig gangavstand til/fra hovedinngang
kjøpesenter, og andre reisemål. [Grunnlagskart: Norgeskartet.no].
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Figur 18. Straumen sentrum med aktuell busstrasé. Bussholdeplasser ønskes plassert
best mulig ut fra tilgjengelighet, trafikksikkerhet og effektiv bussdrift. [Grunnlagskart:
Norgeskartet.no].

Figur 19. Finneid med aktuelle busstraséer. Bussholdeplass(er) ønskes plassert best
mulig ut fra tilgjengelighet, mulighet for bytte mellom linjer, trafikksikkerhet og
effektiv bussdrift. [Grunnlagskart: Norgeskartet.no].
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Rognan tettsted

Bussene i sentrum av Rognan bør sikres full fremkommelighet og sentralt beliggende
stoppested i sentrum og ved stasjonen. Men slik at det kan legges opp til at bussene
«pendler» gjennom tettstedet uten å ta opp mye plass til regulering av rute etc.
Prinsippet er vist i skissen under.

Figur 20. Rognan tettsted med busstraseer og forslag tilstoppested. [Grunnlagskart:
Norgeskartet.no].
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8. Utfordringer for de reisende og økonomien

8.1 Brukernes perspektiv

Et godt kollektivtilbud er et tilbud som er enkelt å oppfatte og lett å bruke uten
«plunder og heft». De fleste i regionen har mer eller mindre god tilgang til bil, så det
skal ikke så mye til før bilen foretrekkes fremfor bussen eller toget. Når målet er å
fordoble bruken av kollektivsystemet (Bypakke Bodø) og det skal bli «førstevalget»
for de reisende (Regional transportplan), er listen lagt høyt.

Her følger noen momenter og fakta å ta utgangspunkt i –i tillegg tilden
foregående kartleggingen av reisemarkedet og dagens etterspørsel, som også gir en del
klare føringer.

Publikums holdninger til tilbudet

Reisevaneundersøkelsenfor Bodø, Fauske og Saltdali 200936 ba de som ikke reiste
kollektivt på sin siste arbeidsreise om å oppgi årsaker til dette. Følgende svar
dominerte (flere årsaker kunne oppgis):

• Tungvint –24 prosent

• Går for sjelden –23 prosent

• Tarfor lang tid –10 prosent

• Trengte bilen i arbeid –9 prosent

• Er for dyrt –7 prosent

• For langt å gå til holdeplass –5 prosent

• Skulle annet ærend etter jobben –2 prosent

• Er for ubekvemt på bussen/toget –1 prosent

• Andre grunner/uspesifisert –53 prosent.

Undersøkelsen viste en del variasjon i hvordan tilbudet oppfattes i de tre kommunene.
Gjennomsnittlig gangtid til nærmeste busstopp som det kan være aktuelt å benytte til
arbeidsreisen var ca 4,3 minutter i Bodø, 7,4 minutter i Fauske og 7,4 minutter i
Saltdal.

Når det gjelder frekvensen på busstilbudet (hverdager kl 9-15, altså utenom rush!)
var det større forskjell mellom kommunene. I Bodø svarte22 prosent at de hadde fire
eller flere avganger per time, og bare 10 prosent hadde et tilbud som gikk hver annen
time eller sjeldnere. I Fauske var det 77 prosent som oppga at tilbudet var så sjeldent,
og i Saltdal var det hele 87 prosent.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Tilbudet må forenkles og gjøres
tydeligere og lettere for publikum å bruke. Erfaringene fra omleggingen av bybussene
i Bodø viser at dette kan ha stor effekt på etterspørselen, og må derfor prioriteres i det
nye ruteopplegget. Videre må avgangsfrekvensene øke og reisetidene reduseres. Mer
effektive driftsopplegg og kjøreveier er en forutsetning for å kunne betale for flere
avganger og vognkilometer.

Vurdering av samlet tilbud mellom Bodø og Fauske

Alle avganger med togog buss mellom Bodø og Fauske, og de lokale forbindelsene i
Fauske og Saltdal og Sørfold på en vanlig hverdag er sammenstilt i regneark, figur 21.

36 Kilde: Asplan-Viak 2009: Reisevaner i Salten 2009. Sluttrapport. 4.9.2009.
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Figur 21. Buss- og togavganger mellom Bodø og Fauske, ma-fr november 2016.
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Tilbudet må karakteriseres som komplisert og uoversiktlig, med mange linjer og
fotnoter som de reisende må forholde seg til. Både reisetider og intervaller mellom
avganger varierer på både tog og buss, og det er liten tilrettelegging for samspill
mellom tog og buss.

Ved å benytte reiseplanleggeren på Nordland 177 kan en sammenlikne reisetidene
fra dør til dør med bruk av buss eller tog. Figur 22viser resultater av en enkel test på
en hverdag i november 2016. Resultatet vil naturligvis være avhengig av tid på dagen,
ogeksakt lokalisering for reisens start og endepunkt. Likevel antyder eksemplene:

• Reisetiden mellom de to tettstedssentrene, og mellom Fauske og lufthavnen, er i
dag tildels vesentlig kortere med buss enn med tog, selv om togets kjøretid
mellom stasjonene er klart kortest. Derfor anbefaler søkeren bruk av buss hvis en
ikke spesifiserer en preferanse for bruk av tog. Med et mer effektivt driftsopplegg
for bussene, vil bussens fordel øke ytterligere.

• Toget konkurrerer langt bedre med buss på strekningene mellom Bodø og
Rognan – Saltdal, og er der klart best på reisetid.

• Både buss og tog kjøres med ganske få avganger per dag. Økt frekvens og bedre
samordning mellom tog og buss bør kunne gi et vesentlig bedre samlet tilbud enn
i dag.

Figur 22. To eksempler på resultat avsøk på 177.no for en reise mellom Fauske
sentrum og Bodø sentrum eller Bodø lufthavn.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Det er lett å forstå ikke-brukernes
tilbakemeldinger om at tilbudeter for tungvint og at det går forsjelden. Videre ser vi
at buss kan gi et minst like godt tilbud som tog på mange reiserelasjoner i korridoren
Fauske – Bodø. Men fra Rognan og Saltdal er toget klart bedre enn buss på reisetid,
så der bør en undersøke om en kanforbedre reisemuligheter ved å legge opp
busstilbudet i Saltdal som «matebusser» til så mange togavganger som mulig, først og
fremst til/fra Rognan. Det bør undersøkes om ressurser til dette kan skaffes ved å
redusere det parallelle busstilbudet mellom Saltdal og Fauske.

8.2 Utfordringer for effektiv markedsdekning og økonomi

Med den relativt spredte befolkningen en har i distriktet, og den lave markedsandelen
som kollektivtransporten har i dag, er effektiviteten i driften av tilbudet en stor
utfordring. Tabell8 stiller sammen nøkkeltall for produksjonen og antallet reiser med
Saltenpendelen og de fleste busslinjene i planområdet.

Tabellen viser at både buss og tog må kjøre langt for hver passasjer de plukker opp.
Og de «beste» busslinjene tar opp mange flere passasjererper kjørt distanseenn det
toget gjør i denne regionen. Busslinje 8100, 8471 og 8472 kjører i samme korridor
som jernbanen, og har til sammen 40 prosent flere reiser per kjørt km enn det toget
har. Dette kan ses på som en indikator på at toget bør tilføres mer trafikk forå forsvare
sin ressursbruk.
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Tabellen gjenspeiler at det dreier seg om mange lange reiser, så regnestykket vil se
litt annerledes ut antallet hvis en tar hensyn til det transportarbeidet (personkilometer)
som tilbudene leverer. Med opplysninger om gjennomsnittlig reiselengde på de
enkelte linjene, kan dette regnes ut.

At linje 8498 kommer mye gunstigere ut enn de andre skyldes at det er en kort linje
som transporterer skoleelever til og fra Finneid skole. Linjene nordover til Narvik,
Sortland og Opeid betjener svært lange reiser, og får derfor få påstigende per
vognkilometer.

Tabell 8. Vognkilometer i rute og reiser per år med Saltenpendelen og busslinjer i
regionen. Data for busslinjene er fra Nordland fylkeskommune (vognkm i 2015, reiser
i 2016). For toget er antallet togkm grovt beregnet av oss, det er ikke skilt mellom
enkle og doble togavganger. Antallet reiser er for 2016.

Linje Vogn/tog-km Reiser Reiser/vkm

Jernbanen

Saltenpendelen 413 100 110 000 0,27

Buss, hovedlinjer

3720-Bodø-Fauske-Narvik/Sortland 573 104 70 028 0,12

8100-Bodø-Fauske+ 131 773 54 400 0,41

8471-Bodø-Fauske-Rognan-Saltdal 183 953 36 014 0,20

8571-Bodø-Fauske-Opeid 117 755 19 814 0,17

Buss, lokale linjer

8472-Fauske-Rognan-Junkerdal 134 007 75 592 0,56

8481 Bodø/Fauske - Sulitjelma 104 636 28 111 0,27

8493 Fauske - Røsvik 76 917 18 154 0,24

8494 Fauske - Straumen - Elvkroken 45 854 13 285 0,29

8496 Fauske - Valnesfjord 37 172 22 291 0,60

8498 Fauske - Finneid - Leivset 12 570 19 080 1,52

8499 Fauske sentrumsbuss 27 289 7 924 0,29

8.3 Rolledeling buss/tog – hvordan få mest for pengene?

NTP-utredning og debatt om hva en bør satse på

I forarbeidene til Nasjonal transportplan 2018-2937 kom det frem en analyse av
kostnader og effektivitet ved transport med tog eller buss på strekninger med svakt
trafikkgrunnlag, utført av Transportøkonomisk institutt. Fire utvalgte strekninger ble
analysert for å se om det kan være samfunnsøkonomisk fordelaktig å erstatte et
bestemt togtilbud med et buss-og drosjetilbud. Saltenpendelen var en av disse.

Instituttet fant at med det svake trafikkgrunnlaget en har på strekningen Bodø -
Rognan vil det gi en positiv effekt på trafikantnytten å sette inn etbuss- og
drosjetilbud til erstatning for lokaltogtilbudet. Et buss- og drosjetilbud ville gi økt
reisetid, men dette nyttetapet ville bli mer enn oppveid av økt frekvens. Dessuten ville
buss- og drosjeløsningen ha lavere kostnad enn togtilbudet. Det betyrat samme nivå
av offentlig kjøp kan gi et bedre tilbud, med blant annet doblet frekvens. Med omtrent
samme nivå av offentlig kjøp kan det dermed tilbys et alternativt kollektivtilbud som
er samfunnsøkonomisk fordelaktig sammenlignet med dagens togtilbud.

37 Nasjonal transportplan 2018-2029. Grunnlagsdokument fra transportetatene. Revidert utgave,12.5.2016.
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Salten regionråd, som mange andre aktører i Nordland, uttalte seg kritisk til denne
tilnærmingen i en høringsuttalelse38. Det ble pekt på at busser på Rv 80 har upålitelig
fremkommelighet på strekningen nærmest Bodø og at publikum velger å reise
kollektivt dersom tilbudet gir komfort, fleksibilitet og forutsigbarhet. Et busstilbud vil
ikke kunne konkurrere med et togtilbud på noen av disse kvalitetene. Dessuten ble det
pekt på at aksen Bodø, Fauske og Saltdal er i vekst og at en betydelig del av denne
veksten finner sted i områder som Saltenpendelen betjener.

Rådet mente at en erstatning av Saltenpendelen med buss vil innebære et kvalitativt
betydelig dårligere tilbud for befolkningen i området og medføre en flytting av
publikum over fra kollektivtrafikk tilpersonbil. I stedet for å legge ned jernbane-
tilbudet bør Regjeringen legge til rette for en ytterligere styrking av togtilbudet
gjennom å medvirke til at det kan bli etablert et felles billettsystem for tog og buss og
en ytterligere styrking av togtilbudet på strekningen.

I stortingsmeldingen om nasjonal transportplan har regionrådet fått indirekte støtte
for sitt syn. Det legges opp til å bygge flere kryssingsspor i perioden 2018-23.
Jernbanedirektoratet er tildelt oppgaven med å koordinere togtilbudet mot lokal
kollektivtransport, og skal håndtere avtaler om takstsamarbeid.

I denne utredningen er det da også en premiss at både buss-og jernbanetilbudet
skal utvikles videre.

Offentlig kjøp vil avgjøre hva tilbudet kan bli
I 2004 gjennomførte Transportøkonomisk institutt, på oppdrag fra Samferdsels-
departementet, en analyse av bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
av persontrafikken på store deler av jernbanenettet i Norge39.

Utgangspunktet for beregningene var at infrastrukturen stilles gratis til disposisjon
for persontransport. Den bedriftsøkonomiske lønnsomheten ble beregnet ved å
sammenlikneberegnede kostnader for togdriften med inntektene fra passasjerene. I de
samfunns-økonomiske beregningene ble det også tatt hensyn til passasjerenes nytte av
tilbudet, ulykkes-og miljøkostnader ved alternative transportmidler, samt endringer i
køkostnader for bilbruk i byområder. Dette er en overordnet analyse, der lokale
forhold som er trukket frem i denne utredningen ikke er hensyntatt.

Men konklusjonene var tydelige for Nordlandsbanens persontrafikk: Det svake
trafikkgrunnlaget for denne banen medfører at omfanget av offentlig kjøp av
togtjenestene er avgjørendefor hvor godt tilbudet kan bli. Utredningen konkluderte
slik40:

«Nordlandsbanen er gjenstand for statlig kjøp og går etter våre beregninger med
underskudd både på dagtog og nattog. Passasjergrunnlaget er altfor lite til at det er
mulig å drive dette tilbudet med bedriftsøkonomisk overskudd. Dette henger sammen
med at det er relativt langreisetid mellom endepunktene og relativt lite trafikk-
grunnlag underveis. Den lange reisetiden kan medføre sterkere konkurranse med fly,
slik at det er reisende med relativt høye rabatter som faktisk reiser med tog på strek-
ningen. Lavere billettinntekterper passasjerkm her enn på øvrige langdistanse-
strekninger tyder på at der slik. Dagtogtilbudet er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å
redusere, kanskje legge helt ned. Nattoget er det imidlertid samfunnsøkonomisk
lønnsomt å opprettholde. Også lokaltoget Bodø – Rognan er det samfunnsøkonomisk
lønnsomt å redusere tilbudet på.»

38 Salten Regionråd. Høringsinnspill til Samferdselsdepartementet –grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan

2018-2029. Utdrag av møteprotoll 2.6.2016.
39 Johansen, K.W. og Kvinge, B. A. 2004: Lønnsom persontransport på jernbanen. Oslo, Transportøkonomisk institutt,

rapport 710/214.
40 Johansen og Kvinge 2004, op. cit., side II.



Kollektiv Bodø- Fauske- Saltdal- Grunnlag-1 1 juli201 7 – side 55 av 60

På den annen side sier rapporten at dagtogene på Nordlandsbanen og lokaltrafikken
Bodø – Rognan kan bli samfunnsøkonomisk lønnsomme med et endret driftsopplegg
der lokalruter og regional/langdistanse sees i sammenheng. Dessuten hadde NSB
angitt lavere kostnadstall for langdistanse dieseltog enn det TØI har forutsatt. Likevel
kom TØI til at persontrafikken på Nordlandsbanen vil være bedriftsøkonomisk
ulønnsom også med NSBs utgangspunkt.

TØI beregnet de årlige behov for offentlige kjøp (i 2004-kroner) for å kjøre
ruteplanen i 2003/4 på Nordlandsbanen til:

• Dagtog: 57,4 millioner kroner

• Nattog: 30,0 millioner kroner

• Saltenpendelen: 21,6 millioner kroner

• Trønderbanen: 49,8 millioner kroner.

Det kan også noteres at TØI regnet med pris- og tilbudselastisiteter på ca -0,5 - -0,6
for reiser med lokaltog og fjerntog/regiontog på Nordlandsbanen, lavest for nattogene
som synes å være det mest konkurransedyktige togproduktet.

Innspill til nytt konseptfor kollektivtransporten: Både TØIs utredningerog
trafikktallene vi har presentert foran viser at det er viktig at det lages et samlet og
samordnet tilbud der en utnytter bussens og togets ulike egenskaper på best mulig
måte. Det betyr:

• Satsing på å styrke togtilbudet for å betjene de lengste reisene med et regionalt
ekspresstilbud med få stopp underveis.

• Satsing på buss for å betjene mellomlange og korte reiser med så høy frekvens
som mulig, og for å komplettere togtilbudet i de perioder det er for lenge mellom
togets rutetider.

• Samordning av rutetider og effektivisering av byttepunkter slik at det blir lettere å
stige om mellom buss og tog og mellom busslinjer der det ikke er mulig å tilby
direkte reiser.

Den videre prosess mot utlysning av både busstrafikken og togtilbudet i regionen vil
avdekke hva som trengs av offentlige kjøp for å realisere politiske ambisjoner om
tilbudets omfang og kvalitet.
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9. Råd for videre arbeid

9.1 Nye driftsopplegg for tog og buss i 2020

Med støtte i denne grunnlagsrapporten må fylkeskommunen og Jernbanedirektoratet
arbeide videre med driftskonseptene for buss og tog som skal anbudsutsettes med sikte
på oppstart omkring årsskiftet 2019/2020. Som en del av dette må de nye ruteoppleg-
genes kostnader og inntekter beregnes og den offentlige finansieringen klargjøres.
Tidligi 2018 må en fastlegge tilbud og driftsopplegg for:

• Jernbanens region- og lokaltogtilbud, hensyn tatt til sterke føringer fra
godstrafikken, infrastrukturen og driften på resten av Nordlandsbanen

• Hovedlinjer for regionale busslinjer –i samspill med tog ogbybussene i Bodø,
som skal anbudsutlyses sammen med de regionale bussene i Salten

• Lokallinjer buss og eventuellbestillingstrafikksom kan bringe reisende til og fra
kommunesentrene og hovedlinjene for buss og tog.

Beslutninger om tilbudet og de budsjettmessig følger vil kreve analyser av
produksjonsomfang, driftskostnader, inntekter og andre konsekvenser. For å oppnå
ønskede resultater i tråd med ambisiøse politiske mål haster det med å komme i gang
med dette arbeidet. Dersom tiden blir for knapp med eksisterende utrednings- og
plankapasitet bør det overveies å utsette anbudsutsettingen med ett år, slik at en kan
oppnå fordelene med et gjennomtenkt og godt forberedt nytt ruteopplegg der alle
parter kan medvirke til å skape en ny suksess for kollektivtransporten i
Saltenregionen.

Dette arbeidet må også inkludere utredning og valg av konkrete effektmål som kan
styre utviklingen videre fremover, jfr. kapittel 2 i dette dokumentet.

9.2 Handlingsprogram for infrastrukturen for buss og tog

Parallelt med arbeidet med driftsoppleggene bør det opprettes en egen tverretatlig
arbeidsgruppe som skal utarbeide et handlingsprogram for utbedringer og tilpasninger
av infrastrukturen for buss og tog. Dette bør bli en viktig del av en eventuell
Bodøpakke 2, og bør dessuten påvirke vegvesenets og kommunenes handlingsplaner
for veinettet, samt jernbanesektorens budsjetterog handlingsplaner. Men det er viktig
at en prioriterer infrastrukturtiltak som bygger opp under ruteoppleggene for 2020 og
langsiktige løsninger for 2030 og senere.

Også dette bør betraktes som en «hastesak». Uten tydelig bestilling/krav til
infrastrukturen fra fylkeskommunen kan det tenkes at lite nytt blir gjort før langt ut på
2020-tallet. Dette vilvære en ledelsessak å få frem.

9.3 Innspill til langsiktig utvikling 2030

Det er også viktig å bringe hensynet til kollektivtransportens utvikling inn i
kommunenes arealplanlegging og stedsutvikling, gjennom et samarbeid med Bodø,
Fauske, Saltdal og Sørfold kommuner.

Fylkeskommunen og Jernbaneverket bør i samarbeid med Statens vegvesen og
kommunene utarbeide et «Målbilde for ruteplan 2030», som kan legges til grunn for
både videre utvikling av kollektivtransportens infrastruktur og arealutviklingen i
regionen.

Arealbruken fastlegges gjennom rulleringer av kommuneplanenes arealdel,
eventuelt også en regional plan som blir førende for alle større beslutninger om
arealbruk og infrastruktur i regionen
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For å oppnå ønskede mål for 2030, er det viktig at beslutninger kan tas tidligst
mulig på 2020-tallet, slik at tiltakene kommer inn i de årlige og mer langsiktige
budsjetter.

9.4 Billettering, informasjon og markedsføring for sømløse reiser

Fylkeskommunen bør i samarbeid med Jernbanedirektoratet arbeide videre med takst-
og betalingssystemet for buss og tog med sikte på sømløse reiser og enkel betjening
for de reisende. Følgende er på plass eller under oppfølging, men må tilpasses den nye
organiseringen med konkurranseutsetting av togtilbudet:

• Det er gjort politisk vedtak omå tilpasse prisene og inngå samarbeid med
jernbanens myndigheter.

• Det må lages en nyavtale om felles priser for tog og buss på 30-dagers periode-
billetter, og slik at disse skal fritt kunne brukes på begge transportmidler.
Detaljene med soneinndeling etc. er under arbeid.

• Billettene skal selges gjennom bruk av app for mobiltelefoner, også dette arbeides
det med.

Videre anbefales det at fylkeskommunenog jernbaneaktørene følger opp det nye buss-
og togtilbudet rundt årsskiftet 2019/2020 med oppgradert informasjon og markeds-
føring til publikum i hele planområdet og resten av Saltenregionen. Viktige oppgaver
er:

• Stoppestedsinformasjon

• Felles nettkart og rutetabell for tog og buss

• Reiseplanlegger på nett og med app for mobiltelefon

• Felles markedsføring av det nye tilbudet før og etter oppstart av de nye tilbudene

Dette anbefales gjennomført som et samarbeidsprosjekt med Jernbanedirektoratet og i
nær kontakt med de valgte operatørene for henholdsvis buss- og togtilbudet i området,
samt de aktuelle kommunene og veiholderne.
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Vedlegg: Utdrag av reisematrise fra RTM -regional

transportmodell

Kilde: Statens vegvesen Region Nord v/Hans Richardsen.

Soneinndeling se kart nedenfor. Se også andre grunnlagsdata i eget regneark.
Motoriserte reiser, sum begge retninger
Fra/til sone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum fra+til Fauske-regionen
Bodø sentrum 1 3 400 3 912 5 116 5 474 3 750 3 803 2 230 2 118 332 884 183 76 31 4 27 267 125 34 31 766 488 22,4 %

Vestbyen 2 940 2 391 1 566 1 084 1 281 727 729 86 312 73 18 40 6 16 120 44 20 13 365 246 11,3 %
Østbyen 3 2 096 3 110 2 302 2 856 1 645 1 524 205 508 95 39 20 2 14 129 61 20 22 133 246 11,3 %
Rønvik 4 3 139 3 232 1 799 1 045 1 054 357 402 84 35 34 6 12 121 52 26 21 548 251 11,5 %
Nordbyen 5 1 265 1 327 738 709 135 234 45 18 24 4 6 62 27 16 14 978 139 6,4 %

Flyplassen-Sørbyen 6 2 787 2 945 2 249 69 368 58 23 28 4 8 80 34 20 19 739 174 8,0 %
Hunstad 7 2 301 4 052 32 399 44 16 26 4 4 58 22 6 16 294 120 5,5 %
Mørkved-Vikan 8 3 221 35 798 86 28 28 4 10 106 48 12 16 811 208 9,6 %
Geitvågen-Mjelle 9 184 10 2 4 2 0 4 8 0 2 1 467 16 0,7 %

Tverlandet+ 10 3 247 229 30 35 2 10 137 91 12 7 708 287 13,2 %
Saltstraumen+ 11 923 50 6 2 2 28 10 4 1 924 2 175 100,0 %
Skjerstad-Misvær 12 896 109 2 2 27 2 4 1 379
Rognan+ 13 4 655 12 104 730 36 59 5 979 22,2 %

Sulitjelma 14 64 12 96 4 7 235 0,9 %
Finneid+ 15 190 1 582 42 56 2 101 7,8 %
Fauske sentralt 16 8 624 786 1 039 14 000 51,9 %
Valnesfjord+ 17 988 34 2 406 8,9 %

Straumen+ 18 871 2 242 8,3 %
Antall reiser i alt 117 933 26 963 100,0 %

Sum F-regionen
Andel kollektivreiser av motoriserte reiser, sum begge retninger
Fra/til sone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum fra+til

Bodø sentrum 1 3,4 % 1,0 % 9,9 % 20,0 % 18,2 % 20,8 % 10,6 % 7,9 % 0,0 % 11,8 % 3,3 % 2,6 % 35,5 % 0,0 % 0,0 % 23,6 % 4,8 % 11,8 % 12,1 %
Vestbyen 2 0,7 % 3,5 % 9,8 % 10,1 % 11,4 % 6,6 % 6,3 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 15,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 10,0 % 4,9 %
Østbyen 3 0,2 % 3,5 % 2,0 % 10,5 % 4,6 % 4,7 % 0,0 % 3,5 % 0,0 % 0,0 % 30,0 % 0,0 % 0,0 % 9,3 % 0,0 % 10,0 % 5,6 %
Rønvik 4 3,0 % 1,3 % 6,8 % 3,1 % 3,3 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 23,5 % 0,0 % 0,0 % 10,7 % 0,0 % 15,4 % 8,0 %

Nordbyen 5 0,5 % 6,8 % 5,1 % 4,9 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 0,0 % 12,5 % 7,1 %
Flyplassen-Sørbyen 6 2,8 % 5,0 % 7,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 21,4 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 10,0 % 9,4 %
Hunstad 7 2,3 % 8,9 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 23,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,2 %
Mørkved-Vikan 8 4,3 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 21,4 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 6,2 %

Geitvågen-Mjelle 9 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % - 0,0 % 25,0 % - 0,0 % 0,1 %
Tverlandet+ 10 0,1 % 3,5 % 0,0 % 25,7 % 0,0 % 0,0 % 12,4 % 1,1 % 0,0 % 3,1 %
Saltstraumen+ 11 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 %
Skjerstad-Misvær 12 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 %

Rognan+ 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,9 % 0,0 % 0,0 % 2,3 %
Sulitjelma 14 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Finneid+ 15 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Fauske sentralt 16 0,0 % 0,5 % 0,0 % 1,4 %

Valnesfjord+ 17 0,0 % 0,0 % 0,5 %
Straumen+ 18 0,0 % 0,7 % Fauske-regionen
Antall reiser i alt 5,8 % 1,3 %

Sum t/r Bodø
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Regional transportplan 2018 - 2029 Strategisk del - Høringsuttalelse 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Fauske kommune synes planen er god og gir et godt bilde av status og utviklingstrekkene i 
Nordlandssamfunnet innen transport. 

 
Fauske kommune ber om at det i hovedmålsettingene prioriteres: 

· Videreutvikle og styrke intermodale knutepunkt og 

intermodale/miljøvennlige transportløsninger på strekningen Lødingen -Alnabru  
· Fjerne flaskehalser som E6 gjennom Fauske  
· Døgnåpen tollstasjon i Junkerdalen når tunnel gjennom Tjernfjellet åpner. 
· En kraftig opprusting av Nordlandsbanen med flere lange krysningsspor, elektrifisering/hydrogen, 

fjernstyrte stasjoner, signalanlegg og fjerning av vedlikeholdsetterslep på 3 milliarder  
· Planlegging av ny godsterminal på Fauske  
· Rassikring av aktuelle veistrekninger  
· Utarbeidelse av kollektivplaner for byene (herunder Fauske) 

· Lokaltoget «Saltenpendelen» mellom Rognan og Bodø må beholdes og styrkes   

 
Dette er en uttalelse til RTP strategisk del. I uttalelsen til handlingsprogrammet vil enkeltstrekninger 

bli tatt opp.  
 
 

 
Vedlegg: 

26.08.2016 Offentlig ettersyn - Regional Transportplan Nordland 2018 - 2029 - strategisk 
del 

1325471 

26.08.2016 RTP_strategisk del_høringsutkast 1325472 

 

Plan- og utviklingsutvalg 06.09.2016: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende omforente forslag: 

Fauske kommune synes planen er god og gir et godt bilde av status og 
utviklingstrekkene i Nordlandssamfunnet innen transport. 
 
Fauske kommune ber om at det i hovedmålsettingene prioriteres: 
 

· Fjerne flaskehalser som E6 og RV80 ut av Fauske sentrum 
· Forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Narvik 



· Videreføring av jernbane fra Fauske til Sørfold 
· Planlegge ny godsterminal på Fauske 
· Rassikring av aktuelle veistrekninger, herunder må FV830 mellom Fauske og Sulitjelma 

prioriteres 
· Videreutvikle og styrke intermodale knutepunkter og intermodale/miljøvennlige 

transportløsninger på strekningen Lødingen -Alnabru  
· Døgnåpen tollstasjon i Junkerdalen når tunnel gjennom Tjernfjellet åpner. 
· En kraftig opprusting av Nordlandsbanen med flere lange krysningsspor, 

elektrifisering/hydrogen, fjernstyrte stasjoner, signalanlegg og fjerning av 
vedlikeholdsetterslep på 3 milliarder  

· Utarbeidelse av kollektivplaner for byene (herunder Fauske) 
· Lokaltoget «Saltenpendelen» mellom Rognan og Bodø må beholdes og styrkes   

Dette er en uttalelse til RTP strategisk del. I uttalelsen til handlingsprogrammet vil 
enkeltstrekninger bli tatt opp.  

 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
PLUT- 084/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Fauske kommune synes planen er god og gir et godt bilde av status og 
utviklingstrekkene i Nordlandssamfunnet innen transport. 
 
Fauske kommune ber om at det i hovedmålsettingene prioriteres: 
 

· Fjerne flaskehalser som E6 og RV80 ut av Fauske sentrum 
· Forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Narvik 
· Videreføring av jernbane fra Fauske til Sørfold 
· Planlegge ny godsterminal på Fauske 
· Rassikring av aktuelle veistrekninger, herunder må FV830 mellom Fauske og 

Sulitjelma prioriteres 
· Videreutvikle og styrke intermodale knutepunkter og intermodale/miljøvennlige 

transportløsninger på strekningen Lødingen -Alnabru  
· Døgnåpen tollstasjon i Junkerdalen når tunnel gjennom Tjernfjellet åpner. 
· En kraftig opprusting av Nordlandsbanen med flere lange krysningsspor, 

elektrifisering/hydrogen, fjernstyrte stasjoner, signalanlegg og fjerning av 
vedlikeholdsetterslep på 3 milliarder  

· Utarbeidelse av kollektivplaner for byene (herunder Fauske) 
· Lokaltoget «Saltenpendelen» mellom Rognan og Bodø må beholdes og styrkes   

Dette er en uttalelse til RTP strategisk del. I uttalelsen til handlingsprogrammet vil 
enkeltstrekninger bli tatt opp.  

 

 
Sammendrag: 



Nordland fylkeskommune har lagt ut  forslag til Regional Transportplan Nordland 2018 – 2029 – strategisk del, ut 
til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 1. september 2016. 
 
Denne høringen gjelder, kun strategidelen av planen. Handlingsprogram for planen vil bli utarbeidet gjennom en 
egen prosess som starter opp etter sommerferien. Handlingsprogrammet skal vedtas i fylkestinget i juni 2017. 
Fylkeskommunen ønsker ikke i denne omgang innspill på enkeltprosjektnivå.  

 
I neste omgang vil handlingsprogrammet i størst mulig utstrekning bygge på denne strategien. Denne høringen er 
derfor like viktig som selve handlingsprogrammet.  
Nødvendige og ønskede fornyelser samt større vedlikeholdsprosjekter som defineres som investeringer (ferjekaier, 
bruer, strekningsoppgradering mv) vil ved denne rulleringen bli implementert i handlingsprogrammet.  

 
I arbeidet med uttalelsen har det vært dialog og gjennomgang med Fauna KF. 

 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske er et knutepunkt for samferdsel og transport. Kommunen har sågar knuten i vårt kommunevåpen. 
 
Fauske bør være et vekstpunkt for omlasting og transport av gods i framtida. Ikke minst innen fersk laks som 
forventer en femdobling av volum.  
Her er det mange interessante saker som Fauske vil være i sentrum av. 
For Fauske vil fokusering på strekninga fra Lødingen til Alnabru være uhyre viktig for å kunne være med å legge til 
rette for økte volumer. Hvis man ser på volumene i dag så går 86% av 83000 tonn laks over Narvik med jernbane 
resten går gjennom Norge (Fauske og Mo i Rana). En rask titt på kartet ser man at det er ca. 600 km kortere fra 
Lofoten og Vesterålen (Kåringskrysset) til Alnabru enn over Narvik. For å kunne korte ned transporttid og gjøre vår 
egen jernbane og vei attraktiv så må det sees på følgende:  

 
· Døgnåpent fergesamband Lødingen- Bognes 
· Tilfredsstillende E6 til Fauske.  
· Tilstrekkelige terminalfasiliteter på Fauske 
· Nordlandsbanen  

 
E6 Bognes –Fauske  

· Her er det vedtatt planer for ny E6 fra Mørsvikbotn til Fauske som er lagt inn i forslag til NTP 
· Ny vei og tunnel på Kråkmofjellet ble åpnet 2015 
· E6 fra Bognes til Mørsvikbotn inneholder noen vanskelige strekninger. Den vanskeligste 

vinterstid er Ulsvågskaret som må utbedres i nær framtid. 

 
Godsterminal Fauske  

· Terminalen på Fauske er for liten og området den ligger i er begrenset og uheldig plassert vedrørende 
annen trafikk med handelsområde, skolevei og boligområde i sin umiddelbare nærhet. 

· For å avhjelpe økningen i godsmengden som oppsto når Tege båten ble lagt ned har jernbaneverket satt 
i gang utarbeidelse av detaljreguleringsplan for å utvide terminalområdet og etablere flere/lengre 
lastespor. 

· På lengre sikt hvis godsmengden øker spesielt innen fersklaks hvor tid er et viktig element og landbasert 
transport er eneste alternativ utenom noe flyfrakt, må Fauske spille en viktig rolle. Fauske har god plass, 
store arealer nord om sentrum hvor det kan anlegges en ny tidsriktig terminal. 

 
Nordlandsbanen 
Nord om Mosjøen ligger Nordlandsbanen langt etter landet som viser seg med:  

· Lange avstander mellom krysningsspor hvor flere er for korte til å håndtere lange tog.  
· Banen er dieseldrevet   



· Mangler fjernstyrte stasjoner 
· Mangler signalanlegg 
· Vedlikeholdsetterslep på 3 milliarder strekningen Trondheim –Bodø 

 
Forlengelse av Nord- Norgebanen (Nordlandsbanen) til Narvik vil være viktig for å få gods over fra vei til bane. 
Nord-Norge har i dag et raskt voksende næringsliv med behov for gode og sikre transportkorridorer, en økt og 
framtidsrettet satsning i fiskerinæringa krever rask transport fram til markedene i EU og Sør Norge. Ukentlig går 
det 10 godstog fra Alnabru til Narvik via Sverige som egentlig kunne gått på norske skinner. Med de klima- og 
miljøforpliktelsene bør vi få til en videreføring av Nord-Norgebanen. En Nord- Norge bane vil gi gode muligheter 
for utvikling, og større konkurranseevne for Nordnorske bedrifter 

 
Næringstransport på vei  
For denne transporten vil strekningen Lødingen -  Junkerdal tollsted være viktig med: 

· Døgnåpent fergesamband Lødingen – Bognes  
· E6 Bogenes –Fauske (omtalt ovenfor) 
· Omlegging E6 utenom Fauske  
· Ny Finneid bru som blir bygget i 2017  
· Tunnel gjennom Tjernfjellet hvor anleggsarbeidet er startet  
· Døgnåpen tollsted i Junkerdal. I dag er det forholdsvis kort åpningstid. Finnmark og Troms har 

døgnåpne tollsteder og da bør Nordland også kunne skilte med døgnåpent tollsted. 

 
Omlegging av E6 utenom Fauske  
Fauske og Narvik er eneste byene hvor E6 går rett gjennom sentrum. I Narvik er man i gang   med å utarbeide 
detaljreguleringsplan for omlegging som skal foregå i tunnel. 
I Fauske er forslag til omlagt trase lagt inn i kommuneplanen. Utover dette skjer det lite. Kommunen har fått laget 
en 70 siders rapport som konkluderer at E6 må legges om. Med bakgrunn i at det foregår store forbedringer av E6 
og tunnel gjennom Tjernfjellet som vil korte ned kjøretid og gjøre det mer attraktivt å bruke denne traseen for 
transport sørover gjennom Sverige. Da vil E6 gjennom Fauske sentrum stå igjen som en flaskehals og i tillegg er/bli 
en enda større miljøbelastning med støy, støv og trafikk for befolkningen. Kommunestyre har gjort eget vedtak om 
at E6 må legges utenom Fauske. Omleggingen må inn i NTP sin neste periode slik at de kan samkjøres med de 
andre E6 prosjektene. 

 
 
Returlast 
Hvis kommunen får del i økte volumer av fersklaks til Alnabru vil Fauske også bli meget viktig for gods nordover for 
å utnytte returlastkapasiteten. Dette vil gjøre Fauske til en meget attraktiv terminalplass og lagerplass for 
distribusjon av varer nordover.  

 
Hovedkonklusjonen må være at det er viktig for utbygging av Nord-Norge at vår infrastruktur kan håndtere 
mesteparten av behovet for transport av gods og persontransport. Slik er det ikke i dag. Vi er helt avhengig av hva 
Sverige gjør og blir prisgitt svenskenes prioritering av godstransport for å få ut vår viktigste eksportvare etter olja. 

 
BA-region 
Fauske har også utfordringer som BA region. Fauske kommune defineres som BA region sammen med Sørfold og 
Saltdal. Bodø mangler.  Bodø er den byen Fauskes befolkning pendler mest til; 640 personer i 2013. Kilde: 
Nordland Fylkeskommune/SSB.  Bodø er 39 minutter unna med toget og 45 minutter med bil og 1 time med buss 
så tidsavstandene er innenfor BA-regions definisjon. 

 
Innen BAS regionene så bør man se de kommunene som man har utveksling av servicefunksjoner med.  Saltdal og 
Sørfold har mye av sine servicefunksjoner sammen med Fauske men i tillegg har Indre Salten sitt lokalsykehus i 
Bodø, flyplass og universitetet slik at Bodø utfyller en stor rolle i BAS- region også for Indre Salten. 

 
Innenfor en BA region som inkluderer Bodø vil det være viktig med: 



· RV 80 til Bodø 
· E6 Rognan -Fauske 
· Tog Rognan – Fauske –Bodø «Saltenpendelen» 
· Gode bussforbindelser innen regionen og til/fra regionen 

 
RV80 
Her er det gjort store forbedringer og dette fortsetter med bypakke Bodø som vil gjøre tilgjengeligheten inntil byen 
lettere også for oss fra Indre Salten. 
Det som står igjen på RV80 er Sandvika – Sagelva. Denne vil vi komme tilbake med i handlingsprogrammet. 

 
E6 Rognan – Fauske er en farlig strekning særlig om vinteren som har hatt en del ulykker med drepte og stygge 
utforkjøringer. Rassikring bør prioriteres. 

 
Saltenpendelen 

I Salten er «Saltenpendelen» en suksess. Reisetiden mellom Fauske og Bodø er kortet ned til  39 
minutter. Dette gjør at arbeidspendling til Bodø er blitt enklere/mulig. Da er det forunderlig at 
det i grunnlagsdokumentet for den nye Nasjonal transportplan fra TØI framkommer at  det vil gi 
positive effekter å erstatte denne  med buss og TØI mener de ikke vil se en nedgang i økningen 
av passasjerer om toget byttes ut med busstilbud. 
Det skal ikke mye fantasi til å forstå at det vil bli en merkbar nedgang i pendlingen om så skjer 
og dette vil slå ut meget negativt for Fauske og indre Salten. 
Lokaltoget «Saltenpendelen» mellom Rognan og Bodø må beholdes og styrkes  med flere 

krysningsspor, fjernstyring og signalanlegg. 
 
Visjonen bør være dobbeltspor og elektrifisert tog. 

 
Buss  

· Utvikle gode holdeplasser og hensiktsmessige rutetider- og strekninger 
· Timesavganger buss Bodø – Fauske 
· Det bør utarbeides en kollektivplan for Fauske 

 
Gåing /sykling 
I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel har Statens vegvesen utarbeidet en plan for sykkelveier 
i Fauske. Dette vil vi komme tilbake med i uttalelse til handlingsprogrammet. 

 
Andre planer 
Sidespor til Sørfold og bygging av utskipningsterminal i Sørfold. En titt på kartet viser at det er ca. like langt 
sjøveien fra Elkems dypvannskai og fra Bodø havn til Vestfjorden utenfor Folda. Fordelene med utskipning fra 
Sørfold kan være bedre plass, mindre brukerkonflikter og utenfor pressområde. Dette bør det sees nærmere på.  

 
Mangler i planen 

· Graddis mangler i tabell om kolonnekjøring 
· Landbaserte godsterminaler mangler på side 34 for Bring og Post nord på Fauske  
· Ikke nevnt i gjengroing langs veier sett i forhold til dyrepåkjørsler 
· Hovedmål 2 mangler jernbane 
· Hovedmål 4 mangler styrke Saltenpendelen 

 
 
 



 
Geir Mikkelsen 
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Ståle Furnes -  Klage på avslag på søkand om dispensasjon - Oppføring av 
carport nærmere en 15 meter fra kommunal vei. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 134/20 opprettholdes 
 

 
Vedlegg: 
19.01.2021 5232 - Ståle Furnes 1463938 

19.01.2021 5256, 5332 - Ståle Furnes - Svar på søknad om dispensasjon for oppføring 
av carport i tilknyting til eksisterende garasje. (L)(318179) 

1463939 

19.01.2021 5332 - 5256 - Ståle Furnes - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 
Oppføring av carport 

1463940 

19.01.2021 Kart 1463941 

19.01.2021 Klage på vedtak - A-sak 1463942 

19.01.2021 Klage på vedtak - Kopi til Fauske kommune (L)(323567) 1463943 

19.01.2021 Ny situasjonsplan 1463944 

19.01.2021 Skisse 1463945 

19.01.2021 Søknad om dispensasjon 1463946 

19.01.2021 Nabovarsel(298483)(317633) 1463947 
 
Sammendrag: 
Ståle Furnes, Valnesfjord  klager på vedtak i Plan- og utviklingsutvalget (PLUT), sak 134/20, hvor det ble 
gitt avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av carport nærmere en 15 m fra veg midt.  
 
Saksopplysninger: 
Saken ble først behandlet som forenklet sak, saken ble avslått da avstand til vei var iht. mottatt 
tegningsgrunnlag 0,6m fra veikant. 
Det fremkom i klagen av «a-sak 23/2020» at tegningsgrunnlaget var feil, og nye tegninger ble innsendt. 
I og med at dispensasjonssøknaden ikke var iht kommuneplans arealdel, ble søknaden forelagt til  
behandling i Planutvalget. Saken ble behandlet i planutvalget 17.11.2020 som saksnr. 134/20 med 
følgende vedtak: 
’’I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 avslås søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel §3.1.2 Nærhet til vei og §5.1.2 nærhet til dyrket mark’’ 
 
Etter forvaltningsloven § 28 kan vedtaket påklages med en frist på 3 uker fra vedtaket ble gjort kjent for 
søker, j.fr forvaltningsloven § 29. Vedtaket ble gjort kjent for søker 23.11.20.  
Klagen er journalført 11.12.20, altså innenfor fristen og klagen legges derfor frem til behandling i 
Planutvalget.  
 
 
De vesentlige punktene i klagen er som følger: 

· naboen har samme avstand til veg slik søkers carport vil få det  



· det står flere trær langs vei som er ca 1m fra veg  
· det er fjernet 2 stk trær for etablering av carporten slik at området ble mer åpent 
· at omsøkte plassering er den eneste plassen søker kan plassere carporten for le av vær og 

vind, samt at carporten kan fundamenteres til fjell  
· Tiltakshaver er villig til å påta ansvaret i forbindelse med evt brøyteskader   

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
I klagen er det ikke noen nye opplysninger som sier at man her bør omgjøre vedtaket for etablering av 
carport så nære vei. Selv om det står bygg som er satt opp tidligere så nærme vei, bør man unngå at det 
etableres ytterligere bygg så nære vei. Selv om tiltakshaver vil påta seg økonomisk ansvar ved evt 
brøyteskader, så er det sikkerheten og sikten til de som ferdes på veien som er det viktigste i saken. Det 
vil også åpne opp for presedens tilsvarende søknader.  
 
For å ta klagen til følge bør det være særlige grunner til det og iht plan- og bygningsloven § 19-2, avsnitt 
2 heter det: 
 
‘’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 anser saksbehandler at vilkårene ikke er oppfylt, samt at man tilsidesetter kommuneplans 
arealdel ‘’§ 3.1.2 nærhet til vei’’ betraktelig. Bygningsmyndigheten kan heller ikke se at det er til 
vesentlig fordel for områdende rundt, men heller at det kan medføre ulemper for resterende boligeiere i 
samme område, samt at det vil kunne skape presedens i øvrige tilsvarende saker.  
 
 
På bakgrunn av ovennevnte, innstiller Rådmannen på at klagen ikke tas til følge og vedtaket i sak 134/20 
opprettholdes.  
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Fra: Ståle <stafurnes@gmail.com> 
Sendt: onsdag 28. oktober 2020 18:35 
Til: Kristine Rønning Fjellbakk 
Emne: 20/ 
 

Hei og takk for svar p堭in foresprsel,ref brev fra dere 14/9-2020. 

Vil bare komme med en  betrakning ang.kommentaren fra dere o carportens n沨et til vei og de 

utfordringer det kan fre 
til for entrepenren som skal bryte veien: 
- fra fr av er det to garasjer som har samme avstand til vei 

- det st岠flere tr沠langs veien som er ca en meter unna,for vrig tr沠som jevnlig kvistes for 堩kke v沥 

til plage for bryting. 
 
 

Mvh St嬥 Furnes 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kXpLH-0003ma-68&i=57e1b682&c=_kjxZtCtIYUpQsGpr4vrMXko5bRxu-Vwe2EKiDLaKQ5HDHQYDqd7TeolrlO025xbwOWrYDUuGQIjBxT5PWZPv6Xa2Ei_1bSJ1Z0djPy3Jc65x0NKx-f8OHLFnmE96Ou9dH3UfOovu53Q-p_VrY3nnikyagNONpUbEByFmANYB7jElufltXUgB-NNKvgUmAkieh6tHJvapCabJfcNX8HUYAFRJ2h3-EEUYzV_GwAWRV53-lA3YTQlee2mJrTR1ziI


 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 20/16199     

 Arkiv sakID.: 20/1705 Saksbehandler: Rune Reisænen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

134/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 

 
 

52/56, 53/32 - Ståle Furnes - Svar på søknad om dispensasjon for oppføring av 
carport i tilknyting til eksisterende garasje. 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 avslås søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel §3.1.2 Nærhet til vei og §5.1.2 nærhet til dyrket mark.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
Behandling: 

Kommunedirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 134/20 Vedtak: 

Vedtak: 
I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 avslås søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel §3.1.2 Nærhet til vei og §5.1.2 nærhet til dyrket mark.  

 
Vedlegg: 

13.11.2020 5332 - 5256 - Ståle Furnes - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 
Oppføring av(298488) 

1458673 

13.11.2020 Søknad om dispensasjon(298482) 1458674 

13.11.2020 Kart(298479) 1458675 

13.11.2020 Skisse(298480) 1458676 

13.11.2020 Nabovarsel(298483) 1458677 

13.11.2020 Klage på vedtak - A-sak 232020(304902) 1458678 

13.11.2020 5232 - Ståle Furnes - Merknader til tiltaket(316894) 1458680 

13.11.2020 Ny situasjonsplan 1458681 

 

Sammendrag: 
Ståle Furnes søkte 03.06.20 om tillatelse til oppføring av carport i tilknytning av eksisterende garasje, på 
sin eiendom i Kalnesveien 7, Valnesfjord.  
 
Saken ble først behandlet som forenklet sak, og den ble avslått da avstand til vei var iht. mottatt 
tegningsgrunnlag 0,6m fra veikant.  
Det fremkom i klagen av «a-sak 23/2020» at tegningsgrunnlaget var feil, og nye tegninger ble innsendt. 
Det ble videre vurdert at saken skulle behandles i PLUT, og ikke klagebehandles.  
 
Saksopplysninger: 
Ståle Furnes har søkt om å få bygge en carport i forlengelse av sin bolig, mot veien. Det første 
tegningsgrunnlaget, viste 0,6m (målt med målestokk) fra vei.  
Veien er privat, men kommunen brøyter denne veien basert på 5-husreglen.  



Det er innkommet nye tegninger som viser at det er 2,2m fra hjørnet av carport til kant vei. Tiltakshaver 
opplyser at det er flere garasjer som ligger på samme linje som denne, samt at det er trær nærmere 
veien. Avstand fra hjørnet carport og veiskulder, er mål av tiltakshaver til å være 2,2m.  
 
Tiltaket bygges i sin helhet på «bebygd mark» iht. NIBIO og er i LNFR-området iht. kommuneplanens 
arealdel.  
  
 VVA kom 20.08.20 med følgende innspill:  
«Det er riktig at Kalnesveien er privat og brøytes av kommunen pga. «fem hus regelen». Dvs. selv om 
veien er privat brøytes den kostnadsfri av kommunen så framt det er fem eller flere bebodde hus som er 
adressert gjeldene vei. 
 
Sett ut fra kartet så synes det slik at nytt bygg kommer ca. en meter fra veiskulder. Har vært i kontakt 
med kommunens entreprenør som utfører brøyting for kommunen som bekrefte at hvis bygget oppføres 
slik som tegningen viser fraskriver entreprenøren seg ansvaret for eventuelle skader på bygget som kan 
tilskrives brøyting.  
 
Hvis byggherre ikke er villig til å påta seg ansvaret vil «fem hus regelen» i Kalnesveien frafalle.» 
 
Kommunal landbruksmyndighet kom med følgende innspill til saken 21.08.20:  
«Kommunal landbruksmyndighet har ingen innvendinger mot dispensasjonssøknaden om påbygg av 
garasje på gnr. 52/56.»  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Tiltaket er plassert meget nært vei,  
Carporten kan med fordel plasseres på en annen plass på tomten, slik at et eventuelt frafall av 5-hus-
regelen kan unngås. Eiendommen er stor, og tiltakshaver har allerede garasje i tilknytning av huset.  
 
Basert på bilder fra eiendommen ser det ut som en rekke andre alternativer for carport ville vært mer 
hensiktsmessig.  
 
Bygningsmyndigheten kan ikke se at tiltaket er til vesentlig fordel for tiltakshaver eller området rundt, 
heller vil det kunne medføre ulempe for resterende eiere av boliger i samme vei, dersom tiltaket 
innvilges.  
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Byggesøknad for deg som

   

V

ønsker å bygge eller rive

Du kan bruke dette skjemaet for små byggeprosjekter. Kryss av i listen under:

lg Bygge tilbygg — mlndre enn SO m? ;  Bygge frittliggende bygnlng - mlndro enn 7O rn?
[)Bs mc påbygg og hvor ingen skal bo eller overnatte.

Rive et tilbygg -mmdre enn 50 ml :; Rrve frittliggende bygnrng — mindre enn 70 m» som

rkke er godkjent som bolrg eller ul overnatting

Anncl (kun eller avtale med kommunen)

Beskriv med egne ord hva du skal gjøre:

, ; O *

, E39018“ bli gcqagten +91” &, lyde can COLFPD PC ,

Fylles ut til slutt: Trenger du dispensasjon eller andre tillatelser?

X  Ja, søknad ervedlagt A  Ja, ullatetse/vedtak er vedlagt »  Nerjegtrengerikke

Q '  ' '  l  ' l  .  '  b  . I  ‘ '  .  ' ' ' '  °  . I  ' '  I  '  å  . I

_ I  I I  ' ' '  O .  I

': - '  n o- o- '  - o o  -  '  - '  ' o .
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l o-a-'l--- ." .o -I--l  .  ..'°“l

um skgvrr m. ((= l  “)mkm stulr—l lc' hv “mm ‘21-;3 <” 1  1  av !.

lcnlvmrl) <: »)  N  130m: (ln 3‘ l  I(‘nw ank‘mdm‘ (*g; «(:(llvggvr'n wl' wgwlwrl l—n.alr Mm”) (own, nwng smult



Byggesøknad for deg som  skal  bygge eller rive.

 

A.  Hvilken  eiendom  skal  du bygge eller rive på? ‘ Velwserer steg 1

53
%Adresse &QWKQAÅ % Gårdsnr: 5‘2 Bruksnr Sb

i  Postnr/sted' &  2‘5 Kommune: ”;*-M&M Festenr: SekSJonsnr:

- VGIWSEWEF steg ]

 

B.  Navn  og kontaktinformasjon  til deg som  søker

Navn: 5&9 [Q, %AQ iTelefon; go 57 OL!

- eø ! .E  post. tlf I  a Mobnt.

Adresse (hws du bor et annet sted enn de du skal bygge/rive):

 

I

i

%
i
i
i
W

!

Vemserer steg 1

 

c.  Hvilke kommunale planer  gjelder for din eiendom?

Du kan bestille  disse  fra kommunen, eller  finne dem på kommunens nettside.

Flere  kryss  kan være nødvendig:

{E} Kommuneplan

F Reguleringsplan —> Navn/nummcrpå plan:
‘1

L1 Andreplan<er> -—> Navn/nummerpéplan;

 

D.  Hvor stort  kan du bygge? "  Vevwseren 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)

m  BYA — Bebygd areal i m' [] BRA-Bruksareal l  m3 (j T-BRA -  Tillatt bruksareal l m2

ri %BYA-Bebygd areal i % 'Tu—I %BRA -  Bruksareal i  % G %TU — Tillatt utnyttelsesgrad i%
:.— ;.

G U—grad (denne betegnelsen brukes :enkelte eldre planer)

Arealet  oggrad  av  utnytting {ff vewaeten ‘I—vol
stort kar dL, Dygge'

Oppgi arealet til alle bygninger på eiendommen  din, og regn ut ny grad av

utnytting.  Bruk  den beregningsmåten du krysset av for over.

Tillatt  grad av utnytting: :  15V.

Tomtens neuoareal: L—Zg—QQNULJ

Byggesøknad for  degsom  skal bygge ener rivel T  &  '31: av D=9klmal91fnl byggkval IP! vnrsjm '05 <lc9 2 av  A



Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering l dag: If”) m’ % HUSK vedlegg!
Vis hvordan grad av utnyttrng

Areal av bygnrnger, konstruksjoner og parkering errerpa; lql (  2m" etter prosjektet ble regnet Uf-
*f Ia f.eks en utskrift fra "Hvorr—____.__ _—_,W

stort kan du bygge".Grad av utnyrrrng erter prosrekt:

 

E. Hva blir korteste  avstand? Vervrseren snag 3

Vervrse'er 5293 Ål

Bruk sltuasjonskartet og mål opp korteste  avstand  fra bygningen tll:

N b ! M'd ' i 5a O rense: m  l l  [en aV Vet nl
g vel”; l_______ ..... _

Nærmeste  bygning ! ,
. q  m  l Ska! dsr mo. eller er noe en langl unna at der Mn mes

på naboerendom: ""  l ”
DFI $=lunsror15karlcl7 Da kan du slrykc over punklcr

 

F. Kan byggeplanene dine være I konflikt med omgivelsene?

 

Veivrseren Steg 3

Er det mindre enn 30 meter til nærmeste trikke— eller togspor? X  Nei  G  Ja
flHusk vedlegg!

Bygger/river du l nærheten av en vann- og avlopsledning? E Nei [3 Ja Svarer GUJB På noen av disse,
må du legge ved tillatelse

Bygger/river du l nærheten av høyspent kraftlinje? L  Nei  G  Ja eller uttalelse fra eier.

'][i

Bygger/rrver du i nærheten av strandsonen eller srø/elv/vassdrag? Nei

8 Husk  vedlegg!

Ja Svarer du ja på noen av

drsse, må du legge ved

søknad  om dispensasjon,

uttalelse og/eller vedtak.

Skal du bygge/nve  i  et flom—. ras- eller skredutsatt område? & Nei

DD

Finnes det truede eller vernede arter på eiendommen eller  l  nærheten? [E' Nei

F innes det kulturmrnner eller verneverdig bebyggelse på eiendommen Et Nei

eller  I  nærheten?

G

 

G. vil byggeprosjektet føre til en ny/endret avkjøring til eiendommen?

X Nei

[:j Ja, eiendommen  får ny/endret avkjørsel til (sett kryss):

ve.:vrsc' 0‘1 steg 5

G  Riksvei eller fylkesvei Q  Husk vedlegg som viser at du har avkjørrngstlllatelse fra Statens vegvesen

E  Kommunal vei g Husk vedlegg som viser at du har avkjøringstillatelse fra kommunen

[j Privat  vel @ Husk vedlegg som vrser at du har veirelt gjennom Lrnglysl erklæring

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive  [  f? 1,:g :: av  D  reklcralel ror hyggkval rer vnrsjm ”05 irc;  5  av 1.



Byggesøknad for deg som skal bygge eller rlve.

VGFVISCFGP steg 6H. Vedlegg

 

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

F7 Snittegning før og etterLJ

D Fasadetegninger av alle fasader før og etter

%  Situasjonskan hvor jeg har tegnet inn det jeg skal bygge/nve.

0g relevante avstander fra punkt E og F

G Beregnmgsmålo for grad av utnytting
(feks Ira «Hvor stort kan du byggem

Hvis du har nabovarslet, legg ved: Hvis  du trenger dispensasjon eller andre tillatelser, legg ved:
(feks nvrs du ha: svart )a på noen av enors—néaene undel punkt F eller Gi

Et eksemplar av komplett nabovarsel med alle vedlegg ; Søknader om dispensasjon eller innvilget dispensasjon
(saesmser  « feltet under;

[2 Dokumentasjon på at alle naboer er varslet Utlalelser/vedtak fra annen myndighet
(r e<5 <wttermger> (spesmser  « feltet underv

[

[j Eventuelle merknader fra naboer

F‘W

LJ Dine kommentarer til naboens merknader

Andre vedlegg: ;

a
J
(

l
r

i

I

Totalt antall vedlegg. 2

l.  Underskrift

l Dato;  3  .20 Underskrift, ' 9 ' ,— 1

Side ir Ev  u
Byggesøknad for deg som skal bygge eller rivel ?" Ulgllt av Duektorarel ror byggkvalrte; Ve  5101” 10.5
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Stale  Fumes

Kalnesveien 7
G.nr 52/56

Målestokk 1:200
Fauske kommune



Fra: Ståle <stafurnes@gmail.com> 
Sendt: onsdag 9. september 2020 17:54 
Til: Postmottak 
Kopi: Kristine Rønning Fjellbakk 
Emne: A-sak 23/2020 
Vedlegg: Kart.pdf 
 
 
Klage på vedtak. 
 
Jeg vil med dette brev klage på vedtak om avslag på bygging av carport. 
Avslaget var begrunnet med at avstand til veg kun er 0,6m.Dette er et mål som Kristine Fjellbakk har 
beregnet og som er feil. 
Som vist på kartet i vedlegget er avstanden betydelig større,med målebånd har jeg målt den til ca 
2,2m,kartet viser 2,5m. 
Min nabos garasje like borti vegen har ca samme avstand til vegen. 
Jeg håper dette får dere til å se på saken min med nye øyne. 
 
Mvh Ståle Furnes 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kGFw4-0000uW-4H&i=57e1b682&c=-mnqNjraigGYhom2POlyL4Ryur28cUeQKiGFtlpT0d6qW1VidML6t5PzGjhCweMClY_lESX4Gs2_LYW5hhUWHEtPyyJLd3sF_iFAAubHDxkV4O3ejaYt3_ge4LfzQSZZJL3K-uX57iv8nXdYHjn8W1KIo7xKgEKufT1nzcKl76SAlDKu58LkeuxzACvSsRYxmSO25zye5LlNwT-tgQX5RKz1tK9DGBn7iBpiu-92dW2wOKvrZcrYLyJYMWPvzTh_


Valnesfjord 5/12-2020

Fylkesmannen i Nordland

Klage på sak 20/13534  —  20/17362 52/56,53/32  i  Fauske kommune,

Søknad om dispensasjon for oppføring av carport i tilknytning til eksisterende garage

Avslaget fra Fauske kommune begrunnes med nærhet til veg,

Jeg har poengtert at avstand er 2,2m ogi søknaden notert  i  rubrikken for

«avstand til midten av veg».5meter.Dette er en rolig gårdsveidet er tre

husstander som passerer min eiendom  i  rolig tempo.At PLUT er kritisk til min

carports nærhet til veg klarer jeg ikke å forstå.

Min nabos garasje har samme avstand til veg som tiltenkt carport

Det står flere trær langs vegen som er ca 1m fra vegen,har aldri hørt at

brøytemanskap har hatt problemer med et.

Jeg fjernet to grantrær som stod inntill veien da araealet som er tiltenkt

carporten ble ryddet,det medførte at området ble mye mer åpent.,

WA‘s uttalelse om prosjektet begrunnes  utfra  at avstand til veg er lm.

Saksbehandler mener jeg har gode muligheter for å bygge carporten en

annen plass på eiendommen Jeg vil understreke at å bygge carporten

inntil tgarasjen er den eneste mulighet jeg har for å fundamentere perler

på fjell og ikke minst bygge i le for uvær fra vest.Det meste av tomtens

frie areal er plen med ustabil/fuktig grunn og mangel på avkjørsel.

Jeg er villig til å ta på meg alt ansvar for evt skader som brøytemannskap

skulle påføre carport.

Mvh Ståle Furnes

Kalnesveien 7

8215 Valnesfjord

stafurnes mail.com
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Søknad  dispensasjon -Saltenkom.no

INFORMASJON TIL  TILTAKSHAVER  OG SØKER

DISPENSASJON

SØKNAD  OM  DISPENSASJON

For  tiltak  på  følgende eiendom:

Gnr: 32% Bnr: åå F.nr: S.nr:

Adresse: \ ' , € -  » <9

Søknaden innsendes  av:

Tiltakshavers navn: Sai, CM

Tiltakshavers  adresse: U  9 '  .  .  —

Kontaktperson: '  ‘3‘ m4

Telefon dagtid: o, ', Epost—adresse: 'umcsCø ' 'u 6 Wit

Jeg /  vi  søker  om  dispensasjon fra:  (sett kryss for det  riktige)

K  Kommuneplanens arealdel

Kommunedelplan for:

Reguleringsplan (områdeplan, detaljplan, bebyggelsesplan)

Plancns navn:

Plan- og bygningsloven  (pbl)

Byggteknisk forskrift  (TEKlO)

Annet

Beskn'v:

Jeg /vi  søker  om  dispensasjon  fra  følgende bestemmelser  i  tilknytning til  ovennevnte:

VOMMWLéAt/kmx S. £. Q,! nærhet tit  W  Mark

%mm amanuefwe Jef: Veli,
F or  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.)

Jeg / vi  søker  om :

KFDispensasjon etter pbl §19—1 (permanent)

Dispensasjon  cttcr pbl § 19-3  (midlertidig) fram til følgende dato:

l



Søknad dispensasjon -Saltenkom.no

Begrunnelse  for  dispensasjonssøknaden:  (bruk  gjeme eget ark i  tillegg om du trenger mer plass)

,  ' ?  ,.) '  -  \ ‘

kommwM/kpmn OJ. <.,DQFl/lä «(;( égx‘doar Mark,

3C3 \omam cut påbygg P5 flimsy, Law

momma 61n Mk em (57%,:q W  ?W-

“Wwé em &&&e bfij’ er ét, cyan" mark,

VQW»M<M1 542; nartHL U5, Pctéc Cr"
6/: prwazt de,? MQ/L 81% 0934 24— kommunæä

xiwiccmeözukdcw; åorsæår Jeg aa; Sakai
01m %  +51 mm ye; sm væra Mina?
\‘5mje5 Merker ør Maw % huSSWQ—
$9M. POLSSUZI‘ Mfr} fjwtowtl 55: åå er UGW—Cj CHE-

(&&,VW/q], CQJZ/L t(GCFWQ/k $9M. ØP LW Välj (.54/

Ofte (rm  Ø  '  \K rim C' .  blZ/4  SMa/Q Ve???»

Signatur(er):

3/8 20
2 K“

W, «rama;

Dato og underskrift Dato og underskrift

tiltakshaver eventuell ansvarlig søker

Vedlegg:

Beskrivelse  av  vedlegg Vedlagt Ikke

Relevant

Kvittering for nabovarsel (skal  alltid være med)

Tegninger

Situasjonsplan

Eventuelle uttalelser  / vedtak  fra  andre  myndigheter (se SAK 10 §6—2)

Andre vedlegg:

2



Naboer  som blir varslet skal beholde et eksemplar av  denne.

Nabova rsel Et eksemplar  sendes også  til kommunen  sammen  med byggesøknaden

Jeg har planer om å:

[X Bygge tilbygg [] Rive tilbygg [:l Bruksendring

[:l Bygge frittliggende bygning [] Rive frittliggende bygning [] Annet (kun etter avtale med kommunen)

Beskrivelse av hva som jeg skal gjøre;

E73? vi qaxzslea, wébyjjae bli., en Ca; Cpl;

Eiendommen jeg skal  gjøre noe på:

- (" ', - ("— -  K‘—Adresse. ,» 3 Gårdsnr. D2 Bruksnr. :)

Postnr/sted: g" < ' r  .f I,—  ' Festenr: Seksjonsnr:

Kommune:  L  ' «

Plan(er) som gjelder for  eiendommen:

l:] Kommuneplanen [:] Reguleringsplan [] Andre plan(er)

Navn/nummer på planen(e):

[:1 Jeg trenger Ikke dispensasjon eller andre tillatelser

[E' Jeg trenger dispensasjon eller andre tillatelser fra følgende regler/bestemmelser:

L M '  I —  9 2 * (' — '(

Jegharlagtved:

I:] Snittegning før og etter E' Fasadetegninger før og etter l2 Situasjonskart som viser hvor jeg skal bygge/rive

Andre vedlegg (f. eks søknad om dispensasjon):

Sømnaboharduretttllåkommemedmerknaderlrmenmdager

Om du ikke har merknader er det til stor hjelp om du gir meg beskjed. så slipperjeg å  vente  14 dager.

Du kan kontakte meg på adressen under hvrs du har spørsmål. merknader eller samtykker til byggeplanene

. * (=> -— _  . ,. ,  .,1,Navn.  »  - - . E post. 51.412, , i  C,”, :1}. ,  0,

Adresse: Postnr/sted:

Hilsen

Dato: 02 0  ' ZO Underskrift: 64¢ « SGD MQ AM

Dette slq'emaet kan brukesistedet for blankett SL'Sloog5155 3m 2 av  2

Nabovarsel] © Utgitt av Direktoratet for Wet Verger) l 0.2,



Naboer  som blir varslet skal beholde et eksemplar av denne.

Nabova rsel‘ Et  eksemplar  sendes også til kommunen sammen med byggesøknaden

Jeg har planer om å:

[E' Bygge tilbygg [l Rive tilbygg D Bruksendring

D Bygge frittliggende bygning [] Rive frittliggende bygning {:l Annet (kun etter avtale med kommunen)

Beskrivelse av hva som jeg skal gjøre:

& (C- €?k7/. '  \\ * .  (”r 7 " ØFC

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:

Adresse. , [I Q Gårdsnr. 5:2 Bruksnr. De;

Postnr/sted: ' v '  7  ,  "*x Festenr: Seksjonsnr:

Kommune:

Plan(er) som gjelder for eiendommen:

E] Kommuneplanen [j Reguleringsplan [] Andre plan(er)

Navn/nummer på planen(e):

[:l Jeg trenger Ikke dispensasjon eller andre tillatelser

[E' Jeg trenger dispensasjon eller andre tillatelser fra følgende regler/bestemmelser:

Jeg har lagt ved:

I:] Snittegning før og etter 8 Fasadetegninger før og etter E Situasjonskart som viser hvor jeg skal bygge/rive

Andre vedlegg (f. eks søknad om dispensasjon):

Sømnaboharduretttllå kommmedmerknaderinnenlkdager

Om du ikke har merknader er det til  stor  hjelp om du gir meg beskjed, så slipper jeg å vente 14 dager.

Du kan kontakte meg på adressen under hvis du har spørsmål. merknader eller samtykker til byggeplanene

Navn: .' ' ..  *  , ,.l  -  * E—post: , ,, V  ,  &  ”x ;" i/ Cöu' .

Adresse: Postnr/sted:

Hilsen

Dato: ‘ . <6 ,  ‘  I14} Underskrift: Cic/ i ,,

Dette skjemaet kan brukes  I  stedet for blankett 5154 og 5155
)  ' ;— ‘\ Side 2 av 2

Nabovarsell©UtgmavDirektoratetforbygwal’IteLVerspn10,2. /; då») r. [H 1. "77 [M-

x fi (.,-”h—  ' [J



Naboer  som blir varslet skal beholde et eksemplar av denne.

Nabova rsel Et eksemplar sendes også til kommunen sammen med bygesøknaden

Jeg har planer om å:

[& Bygge tilbygg [:I Rive tilbygg C] Bruksendring

[] Bygge frittliggende bygning E] Rive frittliggende bygning E] Annet (kun etter avtale med kommunen)

Beskrivelse av hva som jeg skal gjøre:
l

A r «' l  v  *— .

4 co , /.‘ M .  ' (,,- V  [rm & ”wempt
& RV '  ”l '  J'

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:

. '\ :- r, °  . "’ . r‘ —Adresse. (Z, ,  . Gardsnr. {>2 Bruksnr. QG/

Postnr/sted:  %  '  '  (r ' ), —. Q  ( ' Festenr: Seksjonsnr:

Kommune: '?” '  ;

Plan(er) som gjelder for eiendommen:

D Kommuneplanen D Reguleringsplan 1:] Andre plan(er)

Navn/nummer på planen(e):

[:I Jeg trenger Ikke dispensasjon eller  andre  tillatelser

lg” Jeg trenger dispensasjon eller andre tillatelser fra følgende regler/bestemmelser:

Jeg har lagt ved:

I:I Snittegning før og etter [E Fasadetegninger før og etter  w  Situasjonskart som viser hvor jeg skal bygge/rive

Andre vedlegg (f. eks søknad om dispensaspn):

Som nabo har du rett til  å  komme med merknader Innen 1h dager

Om du ikke har merknader er det til stor hjelp om du gir meg beskjed, så slipperjeg å vente 1a dager.

Du kan kontakte meg på adressen under hvrs du har spørsmål, merknader eller samtykker til byggeplanene

Navn: .  * A  . E—post: S  J  11,3 ,  _  Q, . x '

Adresse: Postnr/sted:

Hilsen

Dato- 'N— [  W  “x Underskrift - "W" ' "c— r ' ' '  7N  . - »» l,. 0»
l

Dette skjemaet kan brukesistedet for blankett 5154  09,515 Side 2 av  2

Nabovarsel  l  © Utgitt av Direktoratet for bygmjwt Vespa 1 0.2.



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 21/268     
 Arkiv sakID.: 21/51 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
010/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 

 
 
Turistløypa - forslag om avkortet lengde - åpning sesong 2021 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Strekning av sneskuterløype «Turistløypa» fra riksgrense til eide mellom Lomi og Eidevann holdes 
stengt sesongen 2021 eller frem til regjeringen åpner for alminnelig grensepassering. 

 
 

 
Sammendrag: 
 
Regjeringen har sendt ut retningslinjer om grensepassering fra utlandet. Fauske kommune har et 
grensepunkt for motorisert grensepassering til Sverige å ivareta. 
 
Saksopplysninger: 
 
Fauske kommune har inngått avtale med Sulitjelma snøscooterklubb om løypemerking i Sulitjelma. 
«Turistløypa» er avtalt merket mellom Daja og og riksgrensen. Sneskuterløyper er bare åpne for ferdsel 
når de er merket og annonsert åpnet. 
 
Turistløypa fra Daja passerer et område med hytter/naust ved Eidevannet og videre til riksgrensen.   

I henhold til avtale kan løypene stenges, opphenging av skilt «Løype stengt», når forholdene tilsier det, 
etter avtale med Fauske kommune.  



 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Om Fauske kommune åpner Turistløypa helt frem til riksgrensen vil det kunne oppfattes som et signal 
om åpen fri ferdsel ved grensepassering. Hvilke regler som vil bli gjeldene for grensepassering utover 
vinteren er ikke kjent. Saksbehandler foreslår å ikke merke og åpne Turistløypa fra permanent nedsatt 
skilt på eidet mellom Lomi og Eidevann, og frem til riksgrensen. 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 21/522     
 Arkiv sakID.: 20/2556 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
011/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 

 
 
Barkhald og Pedersen Kjøreskole as - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark i forbindelse med gjennomføring av obligatorisk opplæring i klasse S - 
snøskuter - 2021 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Barkhald og Pedersen Trafikkskole as, Fauske, gis tillatelse til å drive obligatorisk opplæring i 
klasse S (snøskuter) i området på/ved skytebanen i Daja, jfr. vedlagte kartutsnitt over 
skytebaneområdet. 
 
All kjøring skal starte fra parkeringsplassen v/Sulitjelma Turistsenter i Daja. 
Dispensasjon gjelder kun i opplæringsøyemed og eventuelt tilsyn, all annen kjøring er ikke tillatt. 
 

Dispensasjon etter § 6 gjelder for dagene: 
 

 
· 1. og 2. februar 2021 
· 9. og 10. februar 2021 
· 15. og 16. februar 2021 
· 22. og 23. februar 2021 

 
· 1. og 2. mars 2021 
· 3. og 4. mars 2021 
· 8. og 9. mars 2021 
· 15. og 16. mars 2021 
· 22. og 23. mars 2021 

 
· 12. og 13. april 2021 
· 19. og 20. april 2021 

 
Det kan benyttes inntil 21 stk snøskutere og kursingen må gjennomføres mellom kl 08:00 og kl 
18:00. 
 
Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker. 



 
For kjøring i forbindelse med opplæring i Turistløypa og i Kjelvassløypa/Rørgata fra Daja til 
Skihytta/Kjelvasskrysset, trengs ingen dispensasjon så lenge disse løypene er åpen for offentlig 
ferdsel med snøskuter. 
 
Områdene som på kartet er angitt som ønsket permanent område bør vurderes i en mer 
omfattende prosess, for å sikre medvirkning og vurdering opp mot andre interesser. 
 

 
Vedlegg: 
27.11.2020 Søknad om dispensasjon for bruk av områder til obligatorisk opplæring 

klasse S sesongen 2021 
1460233 

26.11.2020 Kart dispensasjonsområde skuteropplæring 1460235 

12.01.2021 Uttalelse - Motorferdsel i utmark - Snøscooteropplæring - Barkhald og 
Pedersen Trafikkskole AS - Sulitjelma - Fauske 

1463687 

19.01.2021 Kartutsnitt skytebanen(15569)(122974) (L)(265768) 1463780 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon til å bruke skytebanen og veien fra  
parkeringsplassen i Daja og opp til skytebanen i forbindelse med snøskuteropplæring i regi av Barkhald 
og Pedersen Trafikkskole as. Det søkes i tillegg om dispensasjon til å benytte et nytt område fra 
skytebanen og ned mot Sulitjelma (skravert med rødt og merket område 2) i tillegg til et alternativt 
område opp Stordalen og som ender ut ved Emmavatnet i Daja (skravert grønt og merket som område 
3). 
De øvrige traseene som er nevnt i søknaden er snøskuterløyper som er åpne for offentlig ferdsel.  
 
Bakgrunnen er gjennomføring av obligatorisk opplæring i klasse S (snøskuter). Læreplanen krever at 
temaer som kryssing av veg, faremomenter med kjøring over elver og vann, vurdering og valg av adferd i 
forhold til naturens andre brukere som skigåere, hytteeiere, natur og dyreliv skal gjennomgås i 
opplæringen.  
 
Saksopplysninger: 
Barkhald og Pedersen Trafikkskole AS, Fauske, har drevet obligatorisk kjøreopplæring i klasse S 
(snøskuter) siden 2008. Det er tidligere år gitt tillatelse til å drive slik opplæring på skytebanen i Daja og 
veien opp til skytebanen. I tillegg ble de åpne snøskuterløypene benyttet.  
 
Den obligatoriske opplæringen består i dag av 17 undervisningstimer a 45 min og går over 4 trinn. Det er 
trinn 2,3 og 4 som gjennomføres i Sulitjelma. Kurset går over 2 ukedager, vanligvis mandag og tirsdag. 
Det skal i år arrangeres 11 kurs med inntil 16 deltakere pr kurs, 4 elever pr lærer.  
 
Det søkes om dispensasjon for kjøring i disse områdene:  

a. Snøskuterløype til skytebanen og selve skytebanen  
b. Nytt område fra skytebanen og ned mot Sulitjelma (skravert med rødt og merket område 2 på 

vedlagte kartutsnitt) i tillegg til et alternativt område opp Stordalen og som ender ut ved 
Emmavatnet i Daja (skravert grønt og merket som område 3 på vedlagte kartutsnitt). 

Turistløypa fra Daja til riksgrensen, løypa fra Daja til Kjelvasskrysset/Skihytta, løype inn til Sulitjelma 
Fjellandsby og over Rørgata er snøskuterløyper som er åpen for offentlig ferdsel og de kan dermed 
benyttes til snøskuteropplæring uten at det gis tillatelse fra Fauske kommune.  
 
For løype fram til skytebanen og selve skytebanen, må det foreligge tillatelse fra Fauske kommune 
dersom denne skal benyttes i opplæringsøyemed.  
 
Områdene som på kartet er angitt som ønsket permanent område må vurderes i en noe mer 



omfattende prosess, for å sikre medvirkning og vurdering opp mot andre interesser. 
 
Det er planlagt 11 stk kurs over 2 dager i Sulitjelma i inneværende sesong. 
  
Reguleringsplan for Dråvika motorsportsanlegg ble vedtatt av kommunestyret den 11.2.2002.  
Dette anlegget kan dermed benyttes uten dispensasjon. I hht temaer som læreplanen krever blir  
gjennomført, er banen i Dråvika uegnet. Dette gjelder bl a kryssing av vei, kjøring over elver og på vann 
og vurderinger og adferd i forhold til andre f.eks. skigåere og dyreliv. 
  
Det er ikke etablert annet øvingsområde for skuteropplæring i Fauske kommune og det må derfor søkes 
om dispensasjon for bruk av annet areal til formålet. Det er en forutsetning at Statsforvalteren i 
Nordland i samarbeid med kommunen utpeker et slikt område.  
 
I nasjonal forskrift heter det i § 3 «Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til:  
«h) praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for 
beltemotorsykkelfører. Områdene fastsettes av fylkesmannen etter forslag fra kommunene.»  
 
For å kjøre snøskuter lovlig må alle over 16 år og alle som har tatt vanlig bilsertifikat etter 2007 ha 
gjennomført opplæring klasse S (snøskuter). Det tilsier at det er et stort antall personer det er snakk om. 
 
I Nordland har vi pr dd ikke noe område som kan benyttes til snøskuteropplæring.  
 
Det er ingen prioriterte arter, truede eller nær truede arter på norsk rødliste for arter i 2010 i dette 
området.  
 
Saken er sendt til uttalelse til Statsforvalteren i Nordland og til Balvatn reinbeitedistrikt. 
Uttalelse fra Statsforvalteren er vedlagt denne saken. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er viktig at det blir tilrettelagt for opplæring slik at fremtidige snøskuterførere skal kunne takle de 
utfordringer de står overfor når de skal ferdes på snøskuter blant mange andre brukere av naturen. Det 
holdningsskapende arbeidet som trafikkskolene bidrar med i denne sammenheng er også meget viktig. 
 
Når det gjelder søknad om dispensasjon for de nye områdene (merket rødt og grønt på vedlagte 
kartutsnitt) bør ikke Fauske kommune ikke gi dispensasjon før områdene er utredet i en prosess hvor 
medvirkning og vurdering opp mot andre interesser er ivaretatt. 
  
Opplæring kan foregå i de snøskuterløypene som er åpen for offentlig ferdsel i hht forskrift vedtatt av 
Fauske kommune, uten tillatelse fra kommunen.  
 
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 dette området til opplæring å være i strid med formålet, og  
dispensasjon kan innvilges.  
 
Kommunedirektøren innstiller på at det blir gitt tillatelse til kjøring til skytebanen og på selve 
skytebanen, slik som tidligere år og prosessen med å utrede de andre områdene igangsettes. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Barkhald og Pedersen trafikkskole AS 

Storgata 87 

8200 Fauske     den 22. november 2020 

 

 

 

Fauske Kommune 

V/Planutvalget 

 

 

Søknad om dispensasjon til å bruke nye og eksisterende traseer for 
gjennomføring av obligatorisk opplæring i klasse S(snøskuter) også 
i 2021. 
 

Bakgrunn for søknaden er et ønske om å videreføre og forbedre opplæringen, som vi til siden 

2008 har drevet på skuterparkeringen i Daja og langs skuterløypa til Sverige. Dette området 

har ikke vært fullgodt i forhold til de momenter som lærerplanen krever at vi gjennomgår, og 

da spesielt i forhold til temaer som kryssing av veg, faremomenter med kjøring over elver og 

vann, vurdering og valg av adferd i forhold til naturens andre brukere som skigåere og 

hytteeiere, natur og dyreliv. 

Lærerplanen stiller i tillegg krav til at vi skal ha alternative ruter til å drive opplæring på, ved 

for eksempel dårlig vær, slik at elevene er sikret en fullgod opplæring uavhengig av vær og 

føreforhold. 

 

Området det søkes om gir oss en unik mulighet til å påvirke fremtidens skuterførere, som vil 

ferdes i samme eller lignende områder, og vi tenker å vektlegge dette med interessekonflikter, 

holdninger og valgt adferd i forhold til andre brukere, i disse områdene spesielt, og er grunnen 

for at vi ønsker å få ferdes også i tilknytningsløypene opp til skihytta, for å tilrettelegge bedre 

for å ivareta læreplanens momenter i forhold til konfliktpunkter, i forhold til skiløyper og 

ferdsel i hytteområder. Men vår ferdsel i disse områdene vil begrenses til 1 time i trinn 3, som 

inneholder 4 undervisningstimer a 45 min, av totalt 17 timer obligatorisk opplæring. 

 

Kommuner har nå hjemmel for å få etablere permanente områder til obligatorisk opplæring 

klasse S, altså snøskuter. 

Og i den forbindelse ønsker vi dispensasjon på et nytt område fra skytebanen og ned mot 

Sulitjelma (skravert med rødt og merket område 2). Og som tilknyttes at alternativt område 

opp stordalen som ender ut ved Emmavatnet i Daja(skravert grønt, og merket som område 3). 

som også bør gjøres til permanent øvingsområde for skuter, Dette er områder uten særlig 

hyttebebyggelse og som det kjøres i av SKS i dag.  

Områdene som ivaretar også de nødvendige momenter i læreplanen som vil gi bedre 

opplæring og dertil bedre ferske skuterførere slik at unødige ulykker ungås med tanke på 

fastkjøring, velt, løssnøkjøring med og uten slede og ikke minst finne fram ved hjelp av GPS, 

kart og kompass og kryssing av elver og veg.   

 

Et samarbeid med Daja camping og Sulitjelma fjellandsby, gir oss tilgang på gode 

undervisningslokaler, i tillegg til mulighet til å gjennomføre sikkerhetskontrollen innendørs i 

deres garasjebygg ved dårlig vær. 

 



Som i tidligere år har vi avtale om, og ønsker å benytte Skytebanen(område skravert med rødt, 

og merket område 1). for innlæring av de nødvendige grunnleggende ferdigheter, som skal til 

for å kunne ferdes trygt i og langs skuterløypa på den avsluttende opplæringen 

 

 

Den Obligatoriske opplæringen for klasse S, består nå av 17 undervisningstimer à 45 min, og 

går over 4 trinn, og det er kun trinn 2, 3 og 4 som gjennomføres i sulitjelma. Vi gjennomfører 

kurset over to ukedager, fortrinnsvis mandager og tirsdager og antall kurs vi normalt 

gjennomfører har de siste år vært fra 6 stk, med inntil 16 deltakere, som kjøres i grupper med 

4 elever per lærer. Trinn 2 gjennomføres i Daja, på parkeringen og skytebanen. Trinn 3. 

gjennomføres i løypa opp til skihytta samt skuterløypa.  

Trinn 4. gjennomføres den siste dagen, og vil fremdeles gjennomføres i hovedsak langs den 

etablerte skuterløypa til sverige. 

Det eventuelt nye permanente området vil bli brukt og passer for opplæring på alle trinn, og er 

mye mindre værutsatt og sikrer god opplæring i alle trinn uavhengig av værforhold. 

 

 

Antall Elever pr kurs 2021 

For å begrense antall kurs per sesong, ønsker vi å ha mulighet til å gjennomføre kursene med 

16 elever per gang, noe som stiller krav til 4 lærere i tillegg. 

 

Men på grunn av kovid-19 regelverket er vi kanskje nødt til å gjøre endringer på antall elever 

per kurs og noe av teorien vil bli gjennomført ved trafikkskolen på Fauske i forkant av den 

praktiske undervisningen i Sulitjelma. 

 

Vi kan i tillegg få tilsyn av opplæringen av Statens Vegvesen med en skuter, 

dette medfører at dispensasjonen må åpne for inntil 21 skutere per gang. 

 

Dispensasjonssøknaden gjelder følgende strekninger: 

 

1. Skuterløypa til skytebanen og skytebanen 

2. Nyetablert permanent område fra med skytebanen og videre ned mot Sulitjelma og 

alternativt område opp stordalen, med godkjenning fra fylkesmann. Og frem til det 

permanente område foreligger ønskes dispensasjon for å bruke disse områdene i 

2021. 

 

Vi vil i tillegg bruke følgende områder: 

 

3. Skuterløypa 

4. Tilknytningsløypen opp til Skihytta. 

5. tilknytningsløype fra Fjellandsbyen til skuterløypa 

 

 

Aktuelle datoer for gjennomføring av snøscooterkurs i 2021 er som følger: 

1.og 2. februar 

08.og 09. februar 

15.og 16. februar 

22.og 23. februar 

 



1. og 2. mars (vinterferie) 

3. og 4. mars (vinterferie) 

08. og 09.mars 

15.og.16.mars 

22.og 23.mars 

12. og 13.april  

19.og 20. april 

 
 

 

 

 

 

 

Med Vennlig Hilsen 

Barkhald og Pedersen Trafikkskole AS 

V/ Kaare Barkhald 
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Uttalelse - Motorferdsel i utmark - Snøscooteropplæring - Barkhald og 
Pedersen Trafikkskole AS - Sulitjelma - Fauske 

Statsforvalteren viser til kommunens oversendelse av 7. desember 2020. 
 
Barkhald og Pedersen trafikkskole AS har søkt om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i 
utmark i forbindelse med opplæring i klasse S.  
 
Det er i søknaden angitt hvilket opplegg som er ønsket og gitt en begrunnelse for dette. Videre er det 
angitt mulige kursdatoer i perioden fra 1./2. februar til 19./20. april. 
 
Dispensasjonssøknaden angir følgende strekninger: 

1. Skuterløypa til skytebanen og selve skytebanen 
2. Nyetablert permanent område fra med skytebanen og videre ned mot Sulitjelma og alternativt 

område opp stordalen, med godkjenning fra fylkesmann. Og frem til det permanente område 
foreligger ønskes dispensasjon for å bruke disse områdene i 2021. 

 
Vi vil i tillegg bruke følgende områder: 

 
3. Skuterløypa 
4. Tilknytningsløypen opp til Skihytta 
5. Tilknytningsløype fra Fjellandsbyen til skuterløypa 

 
Fauske kommune har opprettet snøscooterløyper, og disse løypene kan benyttes i 
opplæringsøyemed. Kjøring i vedtatte løyper krever ut fra dette ikke dispensasjon, forutsatt at 
bestemmelsene i den kommunale forskriften overholdes. Dersom det kan være aktuelt med kjøring 
på innmark, er også dette noe som kan skje uten dispensasjon. 
 
Bruk av andre traséer og områder vil imidlertid kreve dispensasjon for å kunne tillates. Det er i 
utgangspunktet ikke hjemmel i motorferdselregelverket for å gi dispensasjon for motorferdsel i 
utmark i forbindelse med opplæring i klasse S.  
 



  Side: 2/2 

Behovet for kjøring i denne forbindelse skal normalt dekkes i områder opprettet til obligatorisk 
øvelseskjøring med beltemotorsykkel. I Nordland har vi per nå ikke noe slikt område som kan 
benyttes. 
 
Kommunen må vurdere om vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Det må vurderes hvorvidt det er 
snakk om et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og da også tas i betraktning at det i 
løypenettet og på innmark lovlig kan skje opplæring. 
 
Det er en klar forutsetning at området hvor kjøring eventuelt tillates må plasseres og utformes slik at 
det i liten grad vil være i konflikt med andre interesser og at det vil gi minst mulig forstyrrelser i 
tilstøtende områder. Slik dispensasjon må i så fall gis til den nærmere angitte kjøreskole og være 
avgrenset til formålet (øvingskjøring som inngår som del av den obligatoriske opplæringen) og angi 
antall snøscootere den gjelder for. Av hensyn til andre interesser i området, herunder 
friluftsinteresser, bør tidsperiode og antall dager hvor kjøring tillates begrenses mest mulig, og 
kjøring bør ikke tillates på kveldstid og i helger.  
 
Områdene som på kartet er angitt som ønsket permanent område bør etter vår oppfatning vurderes 
i en noe mer omfattende prosess, for å sikre medvirkning og vurdering opp mot andre interesser. 
 
Når det gjelder bruk av skytebanen og adkomsten til denne, forutsetter vi som tidligere at 
kommunen før tillatelse eventuelt gis har avklart forholdet til grunneier og reindriftsinteresser, samt 
at kjøring i området er klarert i forhold til bruken av skytebanen. Kommunen må ved sin vurdering 
av saken også vurdere andre mulige skader og ulemper som følge av en eventuell tillatelse. 
 
Kommunen må i sin beslutning vise hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er vurdert, 
jf. lovens § 7. 
 
Det er i søknaden fra trafikkskolen sagt at kommuner nå har hjemmel for å etablere permanente 
områder til obligatorisk opplæring klasse S. Vi minner om at det er Statsforvalteren som kan 
fastsette slike områder, etter forslag fra kommunene. Det er fremdeles ønskelig at det etableres 
slike områder i Nordland, se vårt brev av 31. januar 2020. 
 
Vi ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Vatne (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Hanne M. K. Hanssen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent



aunLuuxoa, agens;

0009-Haozsalew

S 1.03 ' ZU' SU

piewea MEN
uauqMHs ,reEeG

$

;? 'fi-all'
'5: $.

. n'—

- emf"

f

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 21/308     
 Arkiv sakID.: 20/1072 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
012/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 

 
 
Gnr. 63/83 - Henry Tune, Valnesfjord - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag innvilges 
Henry Tune, Valnesfjord, dispensasjon for bruk av 1 stk traktorregistrert ATV på vinterføre i 
forbindelse med transport av vinduer og materialer til egen hytte ved Knubbtjønna, jfr. vedlagte 
kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår:  

· Tillatelsen gjelder fom 27.01.2021 tom 8. mai 2022 med inntil 2 turer til/fra hytta i 
2021 og inntil 2 turer i 2022.  Det skal føres kjørebok. 

· Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i mai. 
· Kjøring skal skje etter vedlagt kart over trase, all annen kjøring er forbudt. 
· All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
· Tillatelse til kjøring på privat eiendom skal innhentes av søker. 
· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker.  
 

 
Vedlegg: 
18.12.2020 Kjøretillatelse, tilleggsopplysninger 1462231 

08.05.2020 Henry Tune - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 1441074 

13.01.2021 Tune, gnr. 63-83 1463551 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Henry Tune, Valnesfjord, om transport av vinduer og 
materialer med ATV etter Tokdalsveien til hytte ved Knubbtjønna. 
 
Saksopplysninger: 
Søknaden gjelder transport av vinduer og materialer til egen hytte.  Det søkes om transport med 
traktorregistrert ATV. Det er kun transport med snøskuter som er hjemlet i § 5 c og som er delegert til 
Kommunedirektøren.  Saken må behandles etter § 6 som lyder:  
 
«I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – 
etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 – § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som 
ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal 
transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 
motorferdselen til et minimum.» 



 
Det søkes om 1 – 2 turer med ATV nå i vinter og det samme neste vinter når de gamle vinduene og 
materialene skal kjøres ned. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Transporten skal stort sett foregå på opparbeidet skogsvei på vinterføre.  
  
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 transport 
med ATV på vinterføre i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Transporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Vurdering etter § 6 i forskriften: 
Transport av vinduer og materialer med ATV er ikke å regne som turkjøring og transport på vinterføre 
ansees som den enkleste og mest miljøvennlige måten å frakte tunge ting på. 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Fra: Henry Tune <h.tune@online.no> 
Sendt: torsdag 17. desember 2020 10:32 
Til: Lise Gunn Hansen 
Emne: Kjøretillatelse, tilleggsopplysninger 
 

Hei, 
  
Viser til dagens telefonsamtale og tidligere søknad ang. transport til vår hytte i Tokdal.  
  
Nå har det seg slik at jeg har fått levert både nytt vindu og dør som jeg ønsker å få kjørt opp 
til hytta nå til vinteren 2021. 
Skifting av vindu og dør vil bli utført sommer 2021, dvs. at retur av det som blir utskiftet blir 
å frakte ned vinteren 2022. 
  
Ut fra deisse opplysninger ber jeg om søknaden blir behandlet så snart som mulig. 
  
  
Mvh. Henry Tune 
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Sak nr.   Dato 
013/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 

 
 
Fauske kommune v/Viltforvaltningen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse:  
 
Fauske kommune Viltforvaltning v/ Hilde Holtan, gis tillatelse for bruk av snøskuter i forbindelse 
med elgtelling og beiteregistrering i inntil 10 dager med 6 snøscootere gjennomført i tidsrommet 
27. januar  2021 — 25. april 2021.  
 
Det settes følgende vilkår for tillatelsen:  
 
· Grunneiere og Balvatn reinbetedistrikt må ha gitt samtykke før motorferdselen kan finne sted.  
 
· Det lages plan over hvordan elgtellingen skal foregå, og traseer for kjøring med snøskuter skal 
tegnes inn på kart. Planen skal godkjennes av Rådmannen før iverksetting og medbringes ved 
kjøring.  
 
All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 
mennesker. 
 

 
Vedlegg: 
13.01.2021 Kart til søknad elgtelling Nordalen 1463473 
 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune Viltforvaltning søker om tillatelse for bruk av snøskuter i forbindelse med elgtelling og 
beiteregistrering. Valdet består av 6 jaktfelt hvorav 3 jaktfelt skal kontrolleres og har behov til å bruke 
inntil 5 snøskutere ifbm tellingen/registreringen.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Det søkes om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag § 6 for bruk av 
snøskuter i forbindelse med elgtelling/beiteregistrering. Tellingen og beiteregistreringen skjer i regi av 
viltforvaltningen i kommunen og i samarbeid med rettighetshavere. For å kunne ta mest mulig riktige 
beslutninger i elgforvaltningen i kommunen er en avhengig av å ha så mange data som mulig 
tilgjengelige. I tillegg til Sett Elg opplysninger (gitt av jegerne under jakta), observasjoner gjennom året, 



meldinger om skader etc. er det også viktig å reise ut i felten for å foreta telling av vinterbeitende elg.  
 
Søker opplyser at grunneieres tillatelse vil bli innhentet. Dette må dokumenteres før kjøring kan finne 
sted.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kommunen anser det som viktig å ha så mye data som mulig tilgjengelig for at jaktrettshaverne og 
kommunen kan ta de rette beslutningene når det gjelder forvaltningen av elgstammen i kommunen. Det 
er derfor viktig å reise ut og foreta en telling av elgstammen. Elgtelling over flere år vil kunne gi et godt 
bilde på utviklingen av beitene og elgbestanden i området. Dette er med å danne grunnlag for 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Sak nr.   Dato 
014/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 

 
 
Gnr. 119/1/226 - Fred Arne Nystad, Fauske - Søknad om dispensasjon om bruk av 
minigraver ved hytte i Sulitjelma 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 
Fred Arne Nystad, Fauske, dispensasjon for kjøring med minigraver tur/retur til hytte ved 
Kjelvatnet, gnr. 119/1/226, samt bruk av minigraver til vedlikeholdsarbeid på hyttetomt. 
 
Dispensasjonen gjelder fom 1. mai tom 31. august 2021, 1 tur/retur. 
 
Det settes følgende vilkår: 
 
1.Trase som skal benyttes er skissert på vedlagte kartutsnitt.  
2. Ferdselen må foregå på hverdager mellom 07:00 og kl 22:00.  
3. Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring kan finne sted.  
4. Det skal brukes matte eller duk i traseen der det skal kjøres.  

5. Ved eventuelle terrengskader, skal søker utbedre disse, eventuelt dekke de kostnader det 
medfører å utbedre skadene.  
6. Eventuelle skader og ulemper for tredjeperson som følge av transporten er Fauske 
kommune uvedkommende. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø 
og mennesker. 

 
 

 
Vedlegg: 
28.10.2020 Fred Arne Nystad - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 

utmark - minigraver 
1456839 

19.01.2021 Nystad, gnr. 119-1-226 1463634 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Fred Arne Nystad, Fauske, om dispensasjon til bruk av 
minigraver ved hytte ved Kjelvatnet. 
 
Saksopplysninger: 
Framkjøring av minigraver i forbindelse med tomtearbeider på hytte ved Kjelvatnet, samt bruk av 
motorisert kjøretøy i forbindelse med vedlikehold på eiendommen må behandles etter § 6 i forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  
Det søkes om framkjøring av minigraver på barmark, samt bruk av minigraver i forbindelse med 
utbedring av et stort telehiv i uthus.  Utbedringen omfatter nye pilarer og nedgraving av markplater 
rundt og under uthus på eiendommen. Framkjøringen gjelder fra Balvassveien til hytte som ligger 560 m 



ut i terrenget fra veien. 
 
Framkjøringen skal foregå i terrenget etter en traseer som betegnes som en gangsti. Minigravere har en 
vekt på 950 kg og går på gummibelter. Saken er sendt på høring til Statskog og til Balvatn 
reinbeitedistrikt. Balvatn Reinbeitedistrikt sier at det er OK for dem. Svar fra Statskog foreligger pr dd. 
ikke. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder kjøring på bar mark.  
 
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 bar mark vil sette spor i terrenget. Omsøkte ferdsel skal skje i terrenget, men 
minigraveren har gummibelter og det settes krav om at det legges matte/duk foran når det kjøres, slik at 
det ikke settes spor i terrenget. Transporten må foregå meget varsomt. Traseen er 560 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 bar mark. Ferdselen skal foregå på en sti. Det skal legges ut matte/duk 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 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. 
 
Kommunedirektøren innstiller på at dispensasjon innvilges og det settes vilkår for ferdselen. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Postmottak@fauske.kommune.no 

Fauske kommune v/Lise Gunn Hansen 

Servicetorget,  

postboks 93, 8201 Fauske 

 

 

Fred Arne Nystad 

Nedre Hauanvei 15 

8209 Fauske 

Tlf. 90033723 

Epost: fred.nystad@sbnett.no    Fauske, 24. oktober 2020 

 

 

Søknad om bruk av minigraver ved hytte ved Kjelvatn i Sulitjelma 
Jeg søker om å få tilkjørt og benytte minigraver ved min hytte i Sulitjelma for sommer/høst 

2021. Hytta har gnr. 119, bnr. 1, fnr. 226. Adressen er Vestre Kjelvatn 48. 

Årsaken til søknaden er stort telehiv i uthus som må utbedres. Utbedringen omfatter nye 

pilarer og nedgraving av markplater rundt og under uthuset. Til dette arbeidet trenger jeg å 

benytte en minigraver. 

Jeg vedlegger et kart som viser trasèen som vil bli benyttet fra Balvassveien til hytta. Den 

følger eksisterende sti som benyttes som adkomst til hytta i dag. Stien består av gress og 

lyng. Ved å benytte kommunekartet målte jeg lengden av trasèen til å bli 560m. 

 
Jeg søker i god tid fordi jeg ønsker å få et tidlig svar på søknaden. Jeg er avhengig av å 

kunne benytte snøskuter på vinteren for å frakte pilarer, markplater og annet utstyr til 

arbeidet på sommer/høsten. 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Fred Arne Nystad 

mailto:Postmottak@fauske.kommune.no
mailto:fred.nystad@sbnett.no


11.01.2021Dato:

Nystad, gnr. 119/1/226
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 21/349     
 Arkiv sakID.: 20/2515 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
015/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 

 
 
Br Takst AS - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøyer i utmark 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag avslås 
søknaden fra Br Takst AS, Fauske, om dispensasjon for bruk av snøskuter til transport i forbindelse 
med takstoppdrag på hytter i kommunen, spesielt i Sulitjelmaområdet. 
  
Begrunnelse for avslaget er at det er leiekjøringsordning med 8 løyver i Sulitjelma for transport, 
samt at å innvilge en slik søknad vil skape presedens for behandlingen av liknende søknader.  
 

 
Vedlegg: 
26.11.2020 Br Takst AS - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 1459579 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra Br Takst AS, Fauske, om en generell tillatelse 
til bruk av snøskuter til transport i forbindelse med takstoppdrag på hytter i hele kommunen, med 
hovedvekt på området Daja, Kjelvatnet og innover til kommunegrensen mot Saltdal kommune. 
 
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 snøskuter til transport i forbindelse med forespørsel om takstoppdrag fra 
hyttekunder og bedriften ønsker å kunne tilby kunder taksttjenester også i vintersesongen. Det søkes 
om en generell tillatelse for hele kommunen, men hovedmengden vil være i området Daja, Kjelvatnet og 
innover til kommunegrensen mot Saltdal. 
 
Det er pr i dag 8 leiekjøringsløyver i Sulitjelma. Sulitjelma Turistsenter er tildelt 7 løyver og Sulitjelma 
Fjellandsby 1 løyve. 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. Den 
01.10.2020 ble forskriften endret - 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 den ligger fra nærmeste brøyta vei. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Som nevnte ovenfor er det andre muligheter til transport med snøskuter fram til hytter i kommunen. 



Det kan benyttes leiekjøring og hytteeiere har egen dispensasjon for frakting av bagasje og utstyr til 
hytter som kan brukes til transport i forbindelse med takstoppdrag. På grunn av at det er andre 
muligheter for transport ifbm takstoppdrag, er det ikke behov for å innvilge dispensasjon til firma som 
leverer slike tjenester.  
Å gi en dispensasjon til Br Takst AS vil skape presedens for liknende saker. 
 
Vurdering etter § 6: Søker har behov for transport som ikke er turkjøring. Transportbehovet kan løses på 
andre måter, slik som nevnt ovenfor.  
 
På bakgrunn av dette innstiller Kommunedirektøren på at søknaden avslås. 
 
 
 
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


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 21/543     
 Arkiv sakID.: 20/2675 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
016/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 

 
 
Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark - Transport til foreningens hytter. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges følgende dispensasjon i tidsrommet 27.01.2021 til 11. 05 2025: 
 
Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT), Sulitjelma, innvilges dispensasjon til transport av ved 
og annet utstyr, samt tilsyn til hytte ved Calalvesjavrre, gnr 119/1/273. Transporten skal skje fra 
Skihytta/Kjelvasskrysset, jfr. vedlagte kartutsnitt trase E. 

Det kan benyttes inntil 2 stk snøskutere samtidig. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer pr. sesong. Det skal føres kjørebok. 
 

Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT), Sulitjelma, innvilges dispensasjon til transport av ved, 
materialer og utstyr, samt tilsyn, til Ny-Sulitjelma Fjellstue, Lomihytta og Muorkihytta. 
Transporten skal skje fra kirka i Sulitjelma, opp Hankenlia og derfra korteste naturlige vei fram til 
hyttene, se vedlagte kartutsnitt, trase B og C.   

Det kan benyttes inntil 2 stk snøskutere samtidig. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer pr. sesong. Det skal føres kjørebok. 

 
Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT), Sulitjelma, innvilges dispensasjon til transport av ved, 
materialer og utstyr, samt tilsyn, til hytta i Sorjus. Transporten skal skje fra kirka i Sulitjelma, opp 
Hankenlia og derfra korteste naturlige vei fram til hytta, se vedlagte kartutsnitt, trase A 1 og A2. 

Det kan benyttes inntil 3 stk snøskutere samtidig. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer pr. sesong. Det skal føres kjørebok. 
 

Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT), Sulitjelma, innvilges dispensasjon til transport av ved, 
materialer og utstyr, samt tilsyn med hytta ved Balvatn og Tjorvihytta i Saltdal kommune. 
Dispensajonen gjelder fra Skihytta til kommunegrensen mot Saltdal, jfr. kartutsnitt. 
Vilkår for ferdsel er i hht enhver tid gjeldende dispensasjon gitt av Saltdal kommune. 

 
Gjelder transport til alle hyttene: 
Alle som benytter dispensajonen skal ha med fullmakt fra Sulitjelma og Omegn Turistforening 
(SOT).   
 

 
Vedlegg: 
16.12.2020 Sulitjelma og Omegn Turistforening - Søknad om dispensasjon for bruk av 

motorkjøretøy i utmark 
1461927 

16.12.2020 Kart 1461928 

19.01.2021 Snøskutertraseer til Saltdal kommune 1463857 



 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon for kjøring til foreningshytter fra Sulitjelma og 
Omegn Turistforening (SOT).  2 av hyttene ligger i Saltdal og 5 ligger i Fauske 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 (unntaksparagrafen) i forskriften som må politisk behandles.  
 
SOT har til sammen 7 hytter i Sulitjelma-fjellet. 2 av disse ligger i Saltdal kommune, slik at ferdsel til disse 
kun behøver dispensasjon til Saltdal kommunes grense.  
 
Det søkes det dispensasjon til transport med snøskuter fra Kjelvasskrysset/Skihytta over Kjelvatn og 
Calalvesjaure og fram til nasjonalparkgensa ved vannkanten nedenfor Calalveshytta, fra kirka i Sulitjelma 
til Ny-Sulitjelma Fjellstue, Lomihytta og Mourkihytta. 
 
 
Det er søkt om ferdsel for hyttevertene til tilsyn og frakting av bagasje, ved og utstyr til hyttene.  
SOT har behov for å benytte flere snøskutere samtidig til hver hytte. 
 
SOT opplyser at de har søkt Saltdal kommune om dispensajson, men har pr dd. ikke fått svar. 
 
Saken er sendt Balvatn reinbeitedistrikt til uttalelse.  Svar foreligger ikke pr. dd.   
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kommunedirektøren 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 disse områdene å 
være i strid med formålet, og dispensasjon kan innvilges.  
 
Kommunedirektøren innstiller på at dispensasjon innvilges da frakting av utstyr til foreningshytter 
ansees som unntakstilfeller hvor søker har et særlig behov for transport, 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 og Omegn Turistforening

?  .  "  "J — jä /

'  ' ku” O  ° (<30! mm

Tlf. E-post

93043763 -schill@online.no

Tidsrom  for  dispensasjon

.He]  sesong Særskilt tidsrom  (dato  start/slutt) Flcrårig (maks 5 år)-

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader

Løyvekjøring §  Sa Oppgi  område

Funksjonshemmede §  Sb Krav  til  legeerklæring.  Se  *  på  neste side.

Bagasje  og utstyr  til  cgcn hytte §  5c Gjelder egen hytte  +  nær  familie

Utmarksnæring for  fastboende §  5d Utleiehytter  og lignende

Transport av ved §  5e Hogsttillatelse  av  grunneier

v  Særskilt behov (unntaksparagrafen) å  6 Spes. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv  formålet  for  bruk i henhold  til  anførte §
Kjøring til Tjoarvihytta og Balvasshyttene fra Skihytta, Sulitjelma og langs Balvassveien fram til
kommunegrensa/Saltdal.Kjøring til Tjalveshytta fra Skihytta/P-plass Kjelvasskrysset over Kjelvatn og

jalvesjaure  fram  til NP-grensa ved vannkanten nedenfor hytta. Kjøring til Ny- Sulitjelma Fjellstue,
Lomihytta og Mourkihytta fra Sulitjelma kirke opp Hankenlia  og derfra korteste naturlige trase fram til
hyttene. Kjøring til Sorjushyttene fra Sulitjelma kirke opp Hankenlia og Tverfjellet og til hyttene.

Navn  på  hytteeier, gnr/bnr evt.  fnr
Sulitjelma og Omegn Turistforening. Gnr/ Brnr på hyttene i rekkefølgen som ovenforz1840/67/1/8,
1840/67/1/122,1841/119/1/273, 1841/119/1/249,1841/119/1/9695,1841/119/1/9696,1841/119/1/55
9691

Beskrivelse  av  trasé. Legg ved  kart.

Kart  vedlagt

Sted/dato Underskrift

Fauske 13.12.2020 ,: MÅ %LWTLZ/H/V



Sulitjelma og Omegn Turistforening

Pboks 300

8201 Fauske Foretaksnr: 985 041 040

KARTVEDLEGG TIL SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK ETI'ER

FORSKRIFTENES PARAGRAF 6  —  NOEN KOMMENTARER

Til Sorjushyttene søker vi primært å få kjøre etter trase A på kartet. For øvrig

samme traseen som vi har hatt løyve til å bruke tidligere. Vi søker i tillegg om å

få nytte en trase A2 på kartet hvis forholdene er vanskelige langs trase A.

Enkelte ganger er det en skavl og mye løssnø ved markering 1x som kan stanse

oss med tunge lass. Enkelte år er skavl og bratt terreng ved både punktene 2x

og 3x risikable å passere, og umulige å komme opp ved retur med en ordinær

skuter. Trase A2 har ingen slike hindringer eller farlige punkter. Dessuten er

den ikke noe vesentlig lengre. Til Ny-Sulitjelma Fjellstue, Lomihytta og

Mourkihytta ønsker vi å bruke samme trase fra kirka og opp til TV-omformeren

Øverst i Hankenfloget. Herfra korteste vei til hver av hyttene. A, B og C. Trase D

er fra Skihytta på maskinpreparert løype fram til kommunegrensa  i  Såki.

Traseen brukes som start på traseen vår til Tjoarvihytta og Balvasshyttene.

Til Tjalalveshytta ønsker å kjøre ned til Kjelvatn fra Skihytta (ved tungt lass)

eller benytte veitraseen fra Kjelvasskrysset fram til Kjelvatnet. Herfra følger vi

skutersporet fram til vestenden av Tjalalvesjaure også over vatnet. Trase E.

Med vennlig hilsen
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Snøskutertraseer til kommunegrensen - Saltdal
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