
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 21.04.2021 kl.: 09:30 - 17:30 
Sted: På Teams 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Orienteringer fra kommunedirektør 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 3/2021 
Sak nr. Sakstittel  
037/21 Godkjenning av møtebok  
038/21 Delegerte saker i perioden  
039/21 Referatsaker i perioden  
040/21 Forskrift om åpning av rådyrjakt i Fauske kommune  
041/21 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 

2021 - 2024 
 

042/21 Endring av detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde  
043/21 Endring for del av reguleringplanen Vestmyra skolesenter  
044/21 Klage på vedtak - detaljregulering for Sjåheia  
045/21 103/958 - Søknad om oppføring av garasje -  Maja Kildal 

Olsen og Stein  Rune Storli 
 

046/21 104/578 - Søknad om tillatelse til tltak - Bygging av garasje 
BYA 50m2 - Terneveien 20 - Dispensasjon fra bestemmelser 
i reguleringsplan 

 

047/21 46/36 - Morten Nilsen - Trivselsveien 77, 8214 Fauske - 
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av 
naust 

 

048/21 94/17 - Bjørn Mosti og Linda Mosti - Innvilget søknad om 
tillatelse til oppføring av redskapsbod på BYA 61 m2 samt 
dispensasjon fra "Kommuneplanens arealdel sjø og land" 

 

049/21 119/1/32 - Magne Pettersen - Søknad om dispensasjon for 
bruk av motorkjøretøy i utmark - transport av borerigg ifbm 
boring etter vann 

 

050/21 Gnr. 119/1/378 - iSalten Nett as - Dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Graving av strømkabel til hytte 

 

051/21 Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark Unntatt 
offentlighet 

 
Fauske, 14.04.21 
 
 
Ketil Skår 
Utvalgsleder 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 21/4183     
 Arkiv sakID.: 21/651 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
037/21 Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2021 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
09.03.2021 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 09.03.2021 1469324 

14.04.2021 Møteprotokoll P2-21_OFF 1472660 
 
 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 09.03.2021 Fra kl. 09:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2021 Til kl. 11:40 Møtested: Formannskapssalen, rådhuset 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Vegard Setså AP 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Ketil Skår H 
Kirsti Ellingsen SP 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Utvalgsleder og administrasjonen satt på formannskapssalen. Resten av medlemmene var på 
Teams. 
 
Det var ingen merknader til innkalling. 
 
Merknader til dagsorden: 

· Kirsti Ellingsen (SP): 
Hadde oppe en sak ang. tomtekjøp på Finneid for 2 møter siden. Hvorfor har vi ikke 
fått opp saken igjen? 

· Utvalgsleder: 
Ber om at sak ang. endring av søknad trafikkskole settes opp som ekstrasak på 
dagsorden. 
Ber om at sak ang. kartlegging av næringsareal i Fauske kommune settes opp på 
dagsorden. 

 
Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 
 
Svar på spørsmål: 
Enhetsleder plan/utvikling svarte. Har bedt om at Sørensen kommer med mer konkret plan. Vi 
har enda ikke mottatt dette. Det er ikke satt tidsfrist. Håper å få satt opp saken til neste møte. 
 
Det var ingen med inhabilitet i noen saker. 
 
Kommunalsjef orienterte om sikring av Farvikbekken. 

 
 
 
 



Side 2 
 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 09.03.21 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Ketil Skår 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvlaget i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
020/21 Godkjenning av møtebok  

021/21 Delegerte saker i perioden  
022/21 Referatsaker i perioden  

023/21 Mindre endring av områderegulering for Jordbru  
024/21 Reguleringsendring - fritidsbebyggelse Brattåsvika  

025/21 Endring av minsteareal for felling av elg i Fauske 
kommune 

 

026/21 Gnr. 119, bnr. 1, fnr. 429 - Fjellfarer Eiendom - Vedtak 
om rammetillatelse for Titanic - Oppføring av fjellstue i 
2 plan pluss kjeller BRA 541 m2, BYA 221 m2  på 
Jakobsbakken Sulitjelma 

 

027/21 101/366 - Varde Bygg AS - Innvilget søknad om riving 
av bygning "Lossehuset", avslag om riving av bygning 
"Godshuset" - Nervassveien 2, Fauske 

 

028/21 101/411 - Sigbjørn Karlsen -   Klage på vedtak 121/20  
- dispensasjon i forbindelse med oppføring av naust 

 

029/21 119/618 - Dag Egil Rugås - Søknad om dispensasjon 
for bruk av motorkjøretøy i utmark - Transport til 
familiehytte 

 

030/21 119/440 - John-Egil Hanssen - Søknad om 
dispensasjon for bruk av  motorkjøretøyer i utmark - 
Framkjøring av borerigg ifbm boring etter vann 

 

031/21 Gnr. 119/464 - Karin Bendiksen, Fauske - Søknad om 
dispensasjon til bruk av motorkjøretøy i utmark i 
forbindelse med boring etter vann. 

 

032/21 Valnesfjord Elgvald - Søknad dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

033/21 Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark Unntatt 
offentlighet 

034/21 119/1- Fjellfarer Eiendom AS - Søknad om 
bruksendring på hus 33 og Stallbrakka - Jakobsbakken 

 

035/21 Barkhald og Pedersen Trafikkskole as - Søknad om 
ekstraordinær dispensasjon for opplæringssesongen 
2021 pga manglende snømengde og stengt 
snøskuterløyper. 

 

036/21 Kartlegging av nye næringsarealer i Fauske kommune  
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020/21: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2021 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 020/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2021 godkjennes. 

 
 
 
021/21: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 021/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
022/21: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 022/21 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
023/21: Mindre endring av områderegulering for Jordbru 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 
og 12/19, godkjenner plan- og utviklingsutvalget det fremlagte forslag til endring av 
områderegulering for Jordbru. 
 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 023/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 
og 12/19, godkjenner plan- og utviklingsutvalget det fremlagte forslag til endring av 
områderegulering for Jordbru. 
 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 
 
 
024/21: Reguleringsendring - fritidsbebyggelse Brattåsvika 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 
og 12/19, godkjenner Plan- og utviklingsutvalget de fremlagte forslagene til endring av 
områderegulering for Fritidsbebyggelse i Brattåsvika med planid 2020011 og 2020012. 
 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 024/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 
og 12/19, godkjenner Plan- og utviklingsutvalget de fremlagte forslagene til endring av 
områderegulering for Fritidsbebyggelse i Brattåsvika med planid 2020011 og 2020012. 
 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 
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025/21: Endring av minsteareal for felling av elg i Fauske kommune 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i ovenstående, og med hjemmel i Viltloven av 29.05.1981 § 16 samt 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 08.01.2016, gjøres følgende vedtak om endring i 
lokal forskrift for jakt av elg i Fauske: 
 
For Valnesfjord, fra grense mot Bodø i vest, Sørfold i nord til og med  Røvik vest for 
tunnelen (Valnesfjord elgvald) i sørøst, settes minstearealet til 3.000 dekar pr. dyr. 
 
For Lakså m.fl. elgvald, fra Nordal i nord via Sjønstå i øst til Engan/ Stifjell i vest settes 
minstearealet til 1.500 dekar pr. dyr.  
 
For Vatnbygda m.fl. elgvald fra Solvik i øst til Leivset i sørvest og Vatnbygda i nordvest 
settes minstearealet til 2.000 dekar pr. dyr. 
 
For Sulitjelmadalføret beholdes minstearealet på 4.000 dekar pr. dyr. 
 
For Fauskeeidet fra grensen mot Sørfold i nord til Øynes i sør og Røviktunnelen i vest 
beholdes minstearealet på 1.500 dekar pr. dyr. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 025/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Med bakgrunn i ovenstående, og med hjemmel i Viltloven av 29.05.1981 § 16 samt 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 08.01.2016, gjøres følgende vedtak om endring i 
lokal forskrift for jakt av elg i Fauske: 
 
For Valnesfjord, fra grense mot Bodø i vest, Sørfold i nord til og med  Røvik vest for 
tunnelen (Valnesfjord elgvald) i sørøst, settes minstearealet til 3.000 dekar pr. dyr. 
 
For Lakså m.fl. elgvald, fra Nordal i nord via Sjønstå i øst til Engan/ Stifjell i vest settes 
minstearealet til 1.500 dekar pr. dyr.  
 
For Vatnbygda m.fl. elgvald fra Solvik i øst til Leivset i sørvest og Vatnbygda i nordvest 
settes minstearealet til 2.000 dekar pr. dyr. 
 
For Sulitjelmadalføret beholdes minstearealet på 4.000 dekar pr. dyr. 
 
For Fauskeeidet fra grensen mot Sørfold i nord til Øynes i sør og Røviktunnelen i vest 
beholdes minstearealet på 1.500 dekar pr. dyr. 

 
 
 
026/21: Gnr. 119, bnr. 1, fnr. 429 - Fjellfarer Eiendom - Vedtak om rammetillatelse for 
Titanic - Oppføring av fjellstue i 2 plan pluss kjeller BRA 541 m2, BYA 221 m2  på 
Jakobsbakken Sulitjelma 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) meddeles rammetillatelse for oppføring 
av fjellstue i to plan pluss kjeller, på grunnmuren etter Titanic, Jakobsbakken 20, 
gnr.119 bnr.1 fnr.429 som omsøkt. Det tilstrebes å beholde eksisterende grunnmur. 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 a) gis det tillatelse til riving av eksisterende 
mur, og oppføring av ny mur/fundament med samme omriss/ytre grenser som 
eksisterende mur, dersom det av sikkerhetsmessige, bygningstekniske eller 
økonomiske hensyn ikke er forsvarlig å beholde eksisterende mur. 
 
Nor Ingeniør AS har erklært ansvar i saken som ansvarlig søker og prosjektering av 
arkitektur. Ved søknad og igangsettelsestillatelse må Nor Ingeniør AS synligjøre at de er 
kvalifisert til de ansvarsklassene som er omsøkt.  
 
Planbestemmelser til områderegulering for Jakobsbakken legges til grunn for videre 
planlegging i saken. 
 
Det må søkes om arbeidstilsynets samtykke dersom virksomheten er omfattet av 
arbeidsmiljøloven. 
 
Før søknad om igangsettingstillatelse må det foreligge skriftlig tillatelse for tilknytning til 
privat Vannverk og det må innhentes tillatelse fra grunneier for etablering av lukket 
infiltrasjonsanlegg. Det må fremlegges en faglig vurdering på om tilknytning til 
eksisterende felles avløpsanlegg er miljø- og forurensningsmessig forsvarlig. 
 
Før igangsettelsestillatelsen gis skal det foreligge en detaljert situasjonsplan som viser 
innkjøring og parkeringsløsning.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 026/21 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) meddeles rammetillatelse for oppføring 
av fjellstue i to plan pluss kjeller, på grunnmuren etter Titanic, Jakobsbakken 20, 
gnr.119 bnr.1 fnr.429 som omsøkt. Det tilstrebes å beholde eksisterende grunnmur. 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 a) gis det tillatelse til riving av eksisterende 
mur, og oppføring av ny mur/fundament med samme omriss/ytre grenser som 
eksisterende mur, dersom det av sikkerhetsmessige, bygningstekniske eller 
økonomiske hensyn ikke er forsvarlig å beholde eksisterende mur. 
 
Nor Ingeniør AS har erklært ansvar i saken som ansvarlig søker og prosjektering av 
arkitektur. Ved søknad og igangsettelsestillatelse må Nor Ingeniør AS synligjøre at de er 
kvalifisert til de ansvarsklassene som er omsøkt.  
 
Planbestemmelser til områderegulering for Jakobsbakken legges til grunn for videre 
planlegging i saken. 
 
Det må søkes om arbeidstilsynets samtykke dersom virksomheten er omfattet av 
arbeidsmiljøloven. 
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Før søknad om igangsettingstillatelse må det foreligge skriftlig tillatelse for tilknytning til 
privat Vannverk og det må innhentes tillatelse fra grunneier for etablering av lukket 
infiltrasjonsanlegg. Det må fremlegges en faglig vurdering på om tilknytning til 
eksisterende felles avløpsanlegg er miljø- og forurensningsmessig forsvarlig. 
 
Før igangsettelsestillatelsen gis skal det foreligge en detaljert situasjonsplan som viser 
innkjøring og parkeringsløsning.  

 
 
 
027/21: 101/366 - Varde Bygg AS - Innvilget søknad om riving av bygning "Lossehuset", 
avslag om riving av bygning "Godshuset" - Nervassveien 2, Fauske 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e) innvilges tillatelse til riving av bygg 
omtalt som «Lossehuset/lokstallen», bygningsnr. 188885063 i Nervassveien 2, Fauske 
som omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e) avslås tillatelse til riving av bygg omtalt 
som «godshus med lastekran og omlastingsperrong», bygningsnr. 188885071 i 
Nervassveien 2, Fauske. 
Bygget bør tilstandsvurderes og vurderes vernet i tråd med anbefalinger og forslag i 
«Kommunedelplan – kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma» 
vedtatt 07.11.2019. En verneprosess skal involvere eier av bygget. 

 
Vilkår: 
Tiltak krevd av Bane NOR i deres merknad til nabovarsel skal etterkommes i sin helhet. 
Det skal føres tett dialog med Bane NOR i gjennomføringen av tiltaket for å ivareta 
sikkerhet i rivingsarbeidet. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 027/21 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e) innvilges tillatelse til riving av bygg 
omtalt som «Lossehuset/lokstallen», bygningsnr. 188885063 i Nervassveien 2, Fauske 
som omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e) avslås tillatelse til riving av bygg omtalt 
som «godshus med lastekran og omlastingsperrong», bygningsnr. 188885071 i 
Nervassveien 2, Fauske. 
Bygget bør tilstandsvurderes og vurderes vernet i tråd med anbefalinger og forslag i 
«Kommunedelplan – kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma» 
vedtatt 07.11.2019. En verneprosess skal involvere eier av bygget. 

 
Vilkår: 
Tiltak krevd av Bane NOR i deres merknad til nabovarsel skal etterkommes i sin helhet. 
Det skal føres tett dialog med Bane NOR i gjennomføringen av tiltaket for å ivareta 
sikkerhet i rivingsarbeidet. 

 
 
 



Side 9 
 

028/21: 101/411 - Sigbjørn Karlsen -   Klage på vedtak 121/20  - dispensasjon i forbindelse 
med oppføring av naust 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

I medhold av plan og bygningsloven § 19-2 og som vist saksutredning over søkes og gis 
det dispensasjon fra krav om reguleringsplan for oppføring av naust under følgende 
forutsetninger: 
 
· Tiltaket er iht gjeldende kommuneplan 
· Det må utarbeides en detaljert situasjonsplan som viser naustet plassering, 

størrelse, eiendommens grenser, samt adkomst/parkering til denne om det skal 
etableres. Situasjonsplan må være i målestokk 1:500 og målsatt. 

· Tegningsgrunnlaget være i målestokk 1:100 og målsatt og iht gjeldende 
bestemmelser for naust i N området. 

 
Det gis ikke dispensasjon til etablering båtopptrekk med lengde 20lm og bredde 3lm. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 028/21 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan og bygningsloven § 19-2 og som vist saksutredning over søkes og gis 
det dispensasjon fra krav om reguleringsplan for oppføring av naust under følgende 
forutsetninger: 
 
· Tiltaket er iht gjeldende kommuneplan 
· Det må utarbeides en detaljert situasjonsplan som viser naustet plassering, 

størrelse, eiendommens grenser, samt adkomst/parkering til denne om det skal 
etableres. Situasjonsplan må være i målestokk 1:500 og målsatt. 

· Tegningsgrunnlaget være i målestokk 1:100 og målsatt og iht gjeldende 
bestemmelser for naust i N området. 

 
Det gis ikke dispensasjon til etablering båtopptrekk med lengde 20lm og bredde 3lm. 

 
 
 
029/21: 119/618 - Dag Egil Rugås - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark - Transport til familiehytte 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges Dag Egil Rugås, Fauske, dispensasjon for transport av bagasje og utstyr til 
sin søsters hytte i Rådebukta, gnr.119/618. 
 
Det settes følgende vilkår 
1. Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 

kjøring er ikke tillatt.  
2. Tillatelsen gjelder fom 09.03.2021 tom 11.05.2025.  
3. Det kan benyttes 1 stk snøskuter.  
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4. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i 
mai.  

5. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer.  
6. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt.  
7. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat 

grunn.  
8. 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.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo følgende tilleggsforslag (vilkår 9): 
Søker må sende inn dokumentasjon på bruksrett til Fauske kommune før tillatelsen er gyldig. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med utvalgsleders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
PLUT- 029/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges Dag Egil Rugås, Fauske, dispensasjon for transport av bagasje og utstyr til 
sin søsters hytte i Rådebukta, gnr.119/618. 
 
Det settes følgende vilkår 
1. Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 

kjøring er ikke tillatt.  
2. Tillatelsen gjelder fom 09.03.2021 tom 11.05.2025.  
3. Det kan benyttes 1 stk snøskuter.  
4. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. søndag i 

mai.  
5. Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer.  
6. All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt.  
7. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat 

grunn.  
8. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker.  
9. Søker må sende inn dokumentasjon på bruksrett til Fauske kommune før 
tillatelsen er gyldig. 

 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av 
offentlig oppsyn/tilsynstjeneste:  
Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort.  

 
 
 
030/21: 119/440 - John-Egil Hanssen - Søknad om dispensasjon for bruk av  
motorkjøretøyer i utmark - Framkjøring av borerigg ifbm boring etter vann 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges John-Egil Hanssen, Inndyr,  dispensasjon for kjøring med borevogn 1 
tur/retur fra Skihytta til hytte, gnr. 119/440, som ligger i Såki, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 
 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Skihytta til hytte, gnr. 119/440, 
beliggende i nordre Såki. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. mars til 7. mai 2021 
· Ferdselen skal skje på snødekt mark 
· Det må innhentes tillatelse fra grunneier før ferdselen kan finne sted 
· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe 

for naturmiljø og mennesker  

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 030/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges John-Egil Hanssen, Inndyr,  dispensasjon for kjøring med borevogn 1 
tur/retur fra Skihytta til hytte, gnr. 119/440, som ligger i Såki, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 
 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Skihytta til hytte, gnr. 119/440, 
beliggende i nordre Såki. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. mars til 7. mai 2021 
· Ferdselen skal skje på snødekt mark 
· Det må innhentes tillatelse fra grunneier før ferdselen kan finne sted 
· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe 

for naturmiljø og mennesker  

 
 
 
031/21: Gnr. 119/464 - Karin Bendiksen, Fauske - Søknad om dispensasjon til bruk av 
motorkjøretøy i utmark i forbindelse med boring etter vann. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges Karin Bendiksen, Fauske, dispensasjon for kjøring med borevogn 1 tur/retur 
fra Skihytta til hytte, gnr. 119/464,  som ligger i nordre Såki, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 
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· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Skihytta til hytte, gnr. 119/464, 
beliggende i nordre Såki. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. mars til 7. mai 2021 
· Ferdselen skal skje på snødekt mark 
· Det må innhentes tillatelse fra grunneier før ferdselen kan finne sted 
· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe 

for naturmiljø og mennesker  

 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 031/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges Karin Bendiksen, Fauske, dispensasjon for kjøring med borevogn 1 tur/retur 
fra Skihytta til hytte, gnr. 119/464,  som ligger i nordre Såki, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 
 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Skihytta til hytte, gnr. 119/464, 
beliggende i nordre Såki. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. mars til 7. mai 2021 
· Ferdselen skal skje på snødekt mark 
· Det må innhentes tillatelse fra grunneier før ferdselen kan finne sted 
· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe 

for naturmiljø og mennesker  

 
 
 
032/21: Valnesfjord Elgvald - Søknad 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: 

Valnesfjord Elgvald gis tillatelse for bruk av sneskuter i forbindelse med elgtelling 
i inntil 6 dager, to perioder fra og med fredag til og med søndag, og med 6 
sneskutere  gjennomført i tidsrommet 10. februar 2021 – 25. april 2021. 

 
Det settes følgende vilkår for tillatelsen: 
 

· Grunneiere og Doukta Reinbeitedistrikt må ha gitt samtykke før motorferdsel 
finner sted. 

· Det lages plan over hvor elgtelling skal foregå, og traseer for kjøring med 
sneskuter skal tegnes inn på kart. Planen skal godkjennes av 
kommunedirektøren før iverksetting og medbringes ved kjøring. 

· All ferdsel skal foregå  aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe 
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for naturmiljø og mennesker. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 032/21 Vedtak: 
Vedtak: 

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

Valnesfjord Elgvald gis tillatelse for bruk av sneskuter i forbindelse med elgtelling 
i inntil 6 dager, to perioder fra og med fredag til og med søndag, og med 6 
sneskutere  gjennomført i tidsrommet 10. februar 2021 – 25. april 2021. 

 
Det settes følgende vilkår for tillatelsen: 
 

· Grunneiere og Doukta Reinbeitedistrikt må ha gitt samtykke før motorferdsel 
finner sted. 

· Det lages plan over hvor elgtelling skal foregå, og traseer for kjøring med 
sneskuter skal tegnes inn på kart. Planen skal godkjennes av 
kommunedirektøren før iverksetting og medbringes ved kjøring. 

· All ferdsel skal foregå  aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe 
for naturmiljø og mennesker. 

 
 
 
033/21: Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges NN, dispensasjon for bruk av 1 stk følgeskuter i forbindelse med transport til 
kommunegrensen til Saltdal ifbm kjøring til egen hytte i, jfr. vedlagte kartutsnitt, samt 
ved besøkskjøring i Sulitjelmafjellet i Fauske kommune i de oppkjørte traseene som er 
vanlig å benytte i forbindelse med transport til hytter i området.  
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 033/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges NN, dispensasjon for bruk av 1 stk følgeskuter i forbindelse med transport til 
kommunegrensen til Saltdal ifbm kjøring til egen hytte i, jfr. vedlagte kartutsnitt, samt 



Side 14 
 

ved besøkskjøring i Sulitjelmafjellet i Fauske kommune i de oppkjørte traseene som er 
vanlig å benytte i forbindelse med transport til hytter i området.  

 
 
 
034/21: 119/1- Fjellfarer Eiendom AS - Søknad om bruksendring på hus 33 og Stallbrakka 
- Jakobsbakken 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra 
bestemmelsene i reguleringsplan for Jakobsbakken til høring i 4 uker. Dersom det ikke 
kommer inn vesentlige merknader fra naboer eller direkte berørte myndigheter, 
delegeres det til administrasjonen å fatte vedtak om dispensasjon (jf. § 19-2) fra 
reguleringsplanens bestemmelse § 2.4.4 Hus 33 til næringsformål som omsøkt. Dersom 
det kommer inn vesentlige merknader fra berørte eller offentlige instanser skal det ikke 
gis dispensasjon. 
 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-1 innvilges ikke dispensasjon fra 
bestemmelsene i reguleringsplanen for Jakobsbakken § 2.4.1, Stallbrakka fra formål 
fritidsbolig til næringsformål som beskrevet i saksutredning. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 034/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra 
bestemmelsene i reguleringsplan for Jakobsbakken til høring i 4 uker. Dersom det ikke 
kommer inn vesentlige merknader fra naboer eller direkte berørte myndigheter, 
delegeres det til administrasjonen å fatte vedtak om dispensasjon (jf. § 19-2) fra 
reguleringsplanens bestemmelse § 2.4.4 Hus 33 til næringsformål som omsøkt. Dersom 
det kommer inn vesentlige merknader fra berørte eller offentlige instanser skal det ikke 
gis dispensasjon. 
 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-1 innvilges ikke dispensasjon fra 
bestemmelsene i reguleringsplanen for Jakobsbakken § 2.4.1, Stallbrakka fra formål 
fritidsbolig til næringsformål som beskrevet i saksutredning. 

 
 
 
035/21: Barkhald og Pedersen Trafikkskole as - Søknad om ekstraordinær dispensasjon 
for opplæringssesongen 2021 pga manglende snømengde og stengt snøskuterløyper. 
 
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 følgende områder i tillegg til de områder som er nevnt 
i sak 011/21: 

a. Første del av Turistløypas trase, men ikke lenger øst enn til Muorki-vatnet. 
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b. Kjelvassløypa, fra Daja til Skihytta via Kjelvasskrysset 
c. Etter merket/staket trase over Kjelvatnet 
d. Balvassveien fra Skihytta til kommunegrensen til Saltdal 

 
Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 9. mars til 30. april 2021. 
 
Når Turistløypa til svenskegrensen åpner for offentlig ferdsel, bortfaller dispensasjon 
for kjøring over Kjelvatnet og på Balvassveien. 
 
For øvrig gjelder vilkår satt i vedtak i sak 011/21. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 035/21 Vedtak: 
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 følgende områder i tillegg til de områder som er nevnt 
i sak 011/21: 

a. Første del av Turistløypas trase, men ikke lenger øst enn til Muorki-vatnet. 
b. Kjelvassløypa, fra Daja til Skihytta via Kjelvasskrysset 
c. Etter merket/staket trase over Kjelvatnet 
d. Balvassveien fra Skihytta til kommunegrensen til Saltdal 

 
Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 9. mars til 30. april 2021. 
 
Når Turistløypa til svenskegrensen åpner for offentlig ferdsel, bortfaller dispensasjon 
for kjøring over Kjelvatnet og på Balvassveien. 
 
For øvrig gjelder vilkår satt i vedtak i sak 011/21. 

 
 
 
036/21: Kartlegging av nye næringsarealer i Fauske kommune 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kartlegging av næringsarealer i Fauske kommune, foreslått av Ketil Skår, Høyre 
Planutvalget ber administrasjonen igangsette kartleggingsprosess med formål å kunne på sikt 
ha nye næringsarealer tilgjengelig for etableringer i Fauske kommune. 
Formål: Næring/industri. Endelig formål kan bli mer spesifisert når prosessen er kommet 
videre. 
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Det omforente forslaget fremmet av utvalgsleder ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 036/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Planutvalget ber administrasjonen igangsette kartleggingsprosess med formål å kunne 
på sikt ha nye næringsarealer tilgjengelig for etableringer i Fauske kommune. 
Formål: Næring/industri. Endelig formål kan bli mer spesifisert når prosessen er 
kommet videre. 

 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 21/5727     
 Arkiv sakID.: 21/651 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
038/21 Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
243/20, Fradeling av tomt fra gnr. bnr. 
VEDTAK: 

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

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av et areal på ca. 378 kvm fra kommunal tomt gnr. 103, bnr. 1210 iht ovennevnte 
utredning.  

 

 
248/20, Revidert forslag til detaljregulering for Sjåheia 
 
 
004/21, 103/1650 - Søknad om oppføring av midlertidig brakkerig og etablering av 
parkeringsareal. 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-4 j meddeles igangsettingstillatelse for 

oppføring av midlertidig brakkerigg med varighet inntil 2 år, samt grunnarbeid i forbindelse med 
etablering av parkeringsareal på gnr. 103, bnr. 1650, som omsøkt. 

 

TL Eiendom Invest har erklært ansvarsrett for tiltaket.  

 
 

 



084/21, Forslag til endring for del av reguleringsplanen Vestmyra skolesenter 
VEDTAK: 

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

legges forslag til mindre endring av områderegulering for Jordbru ut til begrenset offentlig ettersyn. 
 

 
100/21, 103/1657 - Trond Eriksen Transport AS - Søknad om tillatelse til tiltak - Utskifting av 
masser i tomt 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 20 k) og l) innvilges søknad om tillatelse til tiltak for 
masseutskifting i tomt på Gnr. 103 Bnr. 1657 i Fauske som omsøkt. 
 

 
101/21, 110/25 - 110/101 - Tarjei Abelsen og Hilde Abelsen - Søknad om konsesjon ved erverv 
av fast eiendom 
 

 

 

VEDTAK: 

Med hensyn til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Konsesjonloven av 
28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Hilde Abelsen og Tarjei Abelsen konsesjon ved erverv av 
eiendommen Gnr. 110 Bnr. 25 og 101 i Fauske kommune. 

 

Konsesjon gis på vilkår av at medeier Tarjei Abelsen tilflytter eiendommen innen 1- ett - år etter 
overtagelsen, og at driveplikten oppfylles gjennom bortleie av jordbruks-arealene inntil 
selvstendig drift på eiendommen opprettes. 

 

Det stilles i medhold av konsesjonslovens § 11 som vilkår at Tarjei Abelsen blir eier alene, eller 
sammen med samboer Kristine Marie Nordal innen 5 år, ved at sameiet med Hilde Abelsen 
bringes til opphør. Dette vilkåret er i samsvar med de uttrykte forutsetninger fra søkerne som er 
vedlagt søknaden om konsesjon. 

 

Kjøpesummen på Kr. 2 410 000,- anses som akseptabel. 

 
102/21, Anmodning om kreditering av faktura 124006446 
VEDTAK: 



 

Søknad om frafall av gebyr i forbindelse med innløsning av festegrunn for eiendommen 83/115/1 som 
beskrevet over avslåes.  
 

 
103/21, 119/1/17 - Espen Brodersen  Mærvoll - 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:  

 

Espen Brodersen Mærvolll og Tonje Moen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr 
med snøskuter på vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/17. Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Kjelvasskrysset/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 03.03.2021 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.  

 

 
107/21, 119/1/182 - Lars Petter Harsvik Holstad - 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:  

 

Anita Harsvik Holstad, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/182.  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 04.03.2021 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.  

 

 
108/21, 61/70/8 - Jørgen Aadahl - Tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig på 84,8 m2. 
VEDTAK: 

I medhold av plan og bygningsloven § 20-1 a) innvilges søknad om oppføring av fritidsbolig på 84,8 
m2 i Pe Sjurso-dalen, Gnr. 61/70/8. 

 

Det innvilges dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 for § 6.1 i plan-bestemmeler for 
Kommuneplanens arealdel for sjø og land, som omhandler bygging innenfor 100 meters grensen 
mot sjø og vassdrag, med begrunnelse i at det har vært etablert fritidsbolig på tomten tidligere, og 
at ny fritidsbolig ikke endrer bruk eller belastning på området. 

Det samme gjøres gjeldende for fritidsboligens beliggenhet i Båndleggingssone H740, 



Valnesfjordvassdraget. Dette vassdraget er vernet i Verneplan I (Stortingsvedtak av 06.04.1973). 

 

Jørgen Aadahl innvilges personlig ansvarsrett som selvbygger etter vurdering av framlagt 
dokumentasjon på kvalifikasjoner (jf.SAK10 §6-8). 
 

 
109/21, 119/1/184 - Herman A. Hansson - 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:  

 

Karen W. Hansson, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/184. 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 04.03.2021 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.  

 

 
110/21, 119/1/335 - Geir Roger Jensen - 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:  

 

Geir Roger Jensen og Anne Skjelstad, Fauske gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/335. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Såkikrysset, 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 05.03.2021 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.  

 

 
112/21, 90/19 - Bjørn Robert  Jensen - 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: 

 

Bjørn Robert Jensen, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Storkjøris til egen 
hytte, gnr. 90/19, jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 4 dager tilsammen pr sesong. 



 

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 fom 08.03.2021 tom 11.05.2025. 
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, førerkort og vognkort. 

 

 
113/21, 119//1/455 - Per-Arne Wikstrøm - 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 Wikstrøm, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/455. 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 08.03.2021 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.  

 

 
114/21, 97/43 - Kim Stian Hjemgam - Søknad om tillatelse til tiltak - Vinterhage som tilbygg til 
eksisterende bolig 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningsloven §20 – 1 a) innvilges Kim Stian Hjemgam tillatelse til å oppføre 
vinterhage som tilbygg til eksisterende enebolig. Vinterhagens BYA er 25 m2. 

Norgesbygg AS, Fauske har erklært ansvarsrett for PRO og UTF av tilbygget. 
 

 
115/21, 61/73  Arne P. Nystad -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:  

 

Arne P Nystad gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen 
hytte. Gnr 61/73. Kjøringa skal foregå fra Nystad jfr.kartutsnitt. 

  

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

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 09.03.2021 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.  

 

 
116/21, 66/1 - 66/2 - 66/4 - Sonja Alvenes / Tove Anita Nilssen - Søknad om konsesjon og fritak 
for boplikten 
VEDTAK: 

Med bakgrunn i det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Konsesjon-loven av 
28.11.2003, samt delegasjon, avslås søknad om konsesjon fra Sonja Alvenes og Tove Anita Nilssen 
ved erverv av eiendommen Gnr.66 Bnr. 1,2 og 4 i Fauske kommune i sameie. 

 

Det tas ikke stilling til søknad om fritak fra boplikt på eiendommen med bakgrunn i avslag gitt på 
søknad om konsesjon. 

 

 
118/21, 119/1/582 - Veronica Karlsen - Innvilget søknad om tillatelse tiltak- Oppføring av hytte - 
BRA: 71,4m2 og BYA: 81,4m2 i Daja 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av hytte i 

Sulitjelma Fjellandsby, på G.nr.119 B.nr. 558, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: 

Mestergruppen Arkitekter AS, Rusånes Fabrikker AS, Veronica Karlsen. 
 

 
119/21, Gnr 57, Bnr. 7 - Tillatelse til etablering av parkering 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 l) innvilges søknad om etablering av ny 



avkjørsel fra Tjeleveien til eiendommen gnr. 57, bnr. 7, som vist på situasjonsplan og som 

omsøkt. Det settes følgende vilkår for tillatelsen: 

· Avkjøringstillatelse fra Trivselsveien må innhentes fra Fylkeskommunen. 
 

 
120/21, 119/1/170 - Tom Are Pettersen - Innvilget søknad om dispensajon 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 Are Pettersen, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/170. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Kjelvasskrysset/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 10.03.2021 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.  

 

 
121/21, 119/1/509 - Bjarne Kjelling - 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:  

 

Bjarne Kjelling, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte, gnr 119/1/509. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Kjelvasskrysset, jfr. 
kartutsnitt. 

  

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

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 10.03.2021 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.  

 

 
122/21, 93/16 - Malene Nordal - 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:  

 

Roald Strømme gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen 
hytte, gnr 93/16. Kjøringa skal foregå fra Solvika, 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 10.03.2021 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.  

 

 
123/21, 119/1/342 Ann-Kristin 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:  

 

Ann-Kristin Hansen, Mo i Rana, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/342.  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 10.03.2021 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.  

 

 
124/21, 91/28 - Yvonne 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:  

 

Yvonne Kristensen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr. 91/28. 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 11.03.2021 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.  

 

 
125/21, 119/1/311 -  Svein Tore Øie / Lena Marie Øie - 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:  

 

Svein Tore Øie / Lena Marie Øie gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/311.  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. Ren persontransport er ikke tillatt. 

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder 11.03.21 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.  

 

 
126/21, 119/1/463 - Karin Harsvik - 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:  

 

Karin Harsvik, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte, gnr 119/1/463. 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 11.03.2021 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.  

 

 
128/21, 60/54 - Egil Aadahl - 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 Aadahl, Valnesfjord, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 60/54. Kjøringa skal foregå fra Nystad, jfr. kartutsnitt. 

  

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



ikke tillatt.  

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 11.03.2021 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.  

 

 
129/21, 119/1/70 - Per-Øyvind Kristiansen - 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-Øyvind Kristiansen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/70. 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 11.03.2021 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.  

 

 
130/21, Saltdal kommune - Maria Nordahl - 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: 

 

Maria Nordahl, 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  11.03.2021 (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. 

 

 
131/21, 119/1/530 - Kurt Leander 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:  

 

Anne-Berit S. Olsen, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/530. 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 11.03.2021 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.  

 

 



132/21, 119/1/510 - Kurt Leander 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:  

 

Kurt Leander Olsen, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/510. Kjøringa skal foregå fra kirka i Sulitjelma el. 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 11.03.2021 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.  

 

 
133/21, 119-1-512 - Kurt Leander 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:  

 

Kurt Leander Olsen, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 



vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/512. Kjøringa skal foregå fra Stordalsveien, 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 11.03.2021 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.  

 

 
134/21, 91/24 - Ann-Elin Sletten Lind - s 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:  

 

Ann-Elin Sletten Lind, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 91/24. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/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 11.03.2021 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.  

 

 
135/21, 86/4/4 - Ronny-Andre Øhlund - 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:  

 

Renate-Elisabeth Braseth og Ronny-Andre Øhlund, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og 
utstyr med snøskuter på vinterføre til egen hytte, gnr 86/4/4. Kjøringa skal foregå fra Vinsetlia, 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 11.03.2021 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.  

 

 
136/21, 119/1/298 - Jan Marius Olsen / Grethe Caroline Angler 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:  

 

Jan Marius Olsen / Grethe Caroline Angler Johansen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje 
og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/298. 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 11.03.2021 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.  

 

 



137/21, Gnr.119/437  Roar Hansen - Innvilget søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark etter § 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:  

 

Roar Hansen gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen 
hytte. gnr 119/437. 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 12.03. 2021 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.  

 

 
138/21, Gnr. 119/1/254  Allis Moland -  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:  

 

Allis Moland gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen 
hytte. gnr 119/1 /254. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Kjelvasskrysset og til egen 



hytte, 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 12.03. 2021 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.  

 

 
140/21, Gnr.94/7  Turid Margrethe Teian / Kim Andre Botten -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:  

 

Turid Margrethe Teian gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte. gnr 94/7. 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 12.03.2021 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.  

 

 
141/21, 119/218 Jonny Mækelæ / Marit Tveraabak - 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:  

 

Jonny Mækelæ/Marit Tveraabak, Bodø,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til eget fritidshus, gnr 119/218. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Sulitjelma kirke, 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 12.03.2021 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.  

 

 
142/21, Gnr.37/1/80  Fred Schistad -  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:  

 

Fred Schistad gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
kommunegrense Saltdal. 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 13.03.2021 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.  

 

 



143/21, Gnr.1841/119/1/428  Roar Magnus Fische -  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:  

 

Roar Magnus Fische gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte. gnr 119/1/428. 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 12.03.2021 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.  

 

 
144/21, Gnr.119 / 1 / 316  Sture Bottenvann - 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:  

 

Sture Bottenvann gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 



egen hytte. gnr 119/1/316. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Dajaveien, jfr. kartutsnitt. 

  

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

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 15.03.2021 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.  

 

 
146/21, Gnr. 94/7  Ole Espen Teian -  Innvilget søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark § 5 c -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 c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse:  

 

Ole Espen Teian gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen 
hytte. gnr 94/7. Kjøringa skal foregå fra Moen / Solvik jfr. kartutsnitt. 

  

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

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 15.03.2021 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.  

 

 
147/21, Gnr.94/7  Sten Helge Teian - Innvilget søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark § 5 c -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 c og 
delegasjon, gis følgende tillatelse:  

 

Sten Helge Teian gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte. gnr 94/7. Kjøringa skal foregå frå Moen / Solvik, jfr. kartutsnitt. 

  

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

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 15.03.2021 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.  

 

 
148/21, Gnr. 67 / 1 / 53  Marianne Vik / Malvin Gismervik -  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:  

 

Marianne Vik gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
kommunegrense Saltdal.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. kartutsnitt. 

  

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

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 15.03.2021 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.  

 

 
149/21, Gnr. 119/ 1 /112 Cato Lund -  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:  

 

Cato Lund gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen 
hytte. gnr 119/1/112. 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 15.03.2021 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.  

 

 
150/21, Gnr. 119/1/9599  Per Børre 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:  

 

Per Børre Pettersen gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte. gnr 119/1/9599. Kjøringa skal foregå fra Grønli /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 15.03.2021 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.  

 

 
151/21, Gnr. 67/2/20 Elle Marit Vågeng -  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:  

 

Elle Marit Vågeng gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
kommunegrense Saltdal. 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 15.03.2021 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.  

 

 
152/21, Gnr. 119/1/253 Harald Otto Jakobsen / Randi Heiberg Pedersen -  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:  

 

Harald Otto Jakobsen gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte. gnr 119/1/253. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Kjelvannkrysset, jfr. 
kartutsnitt. 

  

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

 

Det er satt følgende vilkår:  

1) Tillatelsen gjelder fom 15.03.2021 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.  

 

 
153/21, Gnr. 761/196/249 Nina Kolberg -  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:  

 

Nina Kolberg gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen 
hytte. gnr 761/196/249. 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 15.03.2021 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.  

 

 
154/21, Gnr. 1841/119/557  Ketil Lund Sørensen -  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:  

 

Ketil Lund Sørensen gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte. gnr 1841/119/557. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Sulitjelma kirke, 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 16.03.2021 tom 11.05.2025.  
2) Det kan benyttes 2 stk snøskutere.  

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.  

 

 
155/21, Gnr. 94/4 Odd Nordal - 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:  

 

Odd Nordal gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen 
hytte. gnr 94/4. Kjøringa skal foregå fra Moen el. Solvik , 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 16.03.2021 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.  

 

 
156/21, Gnr. 119/1/488 Tom 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:  

 

Tom Nilsen, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte, gnr 119/1/488. Dispensasjonen gjelder fra parkeringsplass 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 16.03.2021 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.  

 

 

 

 

 

 
157/21, Gnr. 119/1/439  Arild Arntsen  - 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:  

 

Arild Arntsen gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen 
hytte. gnr 119/1/439. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Bursimarka, 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 16.03.2021 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.  

 

 
158/21, Gnr. 119/203/ Johnny Saksenvik og Anne Willumsen - 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:  

 

Anne Willumsen, Bodø,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/203/. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Sulitjelma 
kirke, 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 16.03.2021 tom 11.05.2025.  
2) Det kan benyttes 1 stk snøskuter.  

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

6) Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn.  



7) All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 
mennesker.  

 

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

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort.  

 

 
159/21, Gnr. 1841/119/515  Tove Jensen - 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:  

 

Tove Jensen gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen 
hytte. gnr 1841/119/515. Kjøringa skal foregå frå Stordalsveien, 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 16.03.2021 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.  

 



 
160/21, Gnr. 119/1/538  Ann Elise Spjelkavik Dille / Ken Thomas D. Spjelkavik - 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:  

 

Ann Elise S. Dille / Ken Thomas D. Spjelkavik gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte. gnr 119/1/538. Kjøringa skal foregå fra Fv 543, 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 16.03.2021 tom 11.05.2025.  
2) Det kan benyttes 1 stk snøskuter.  

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

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

 

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

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort.  

 

 
161/21, Gnr. 100/5  Kjell Bakken - 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:  

 



Kjell Bakken gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen 
hytte. gnr 100/5. Kjøringa skal foregå frå Vatnbygdveien 317, 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 16.03.2021 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.  

 

 
162/21, 103/1583 - YX Norge AS - Innvilget søknad for etablering av drivstoffanlegg på 
parkeringsplass ved Fauske Storbilsenter ved Truck stopp plassen, Krokdalsmyra. 
VEDTAK: 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om igangsettingstillatelse for 
oppføring av YX- automatstasjon på eiendommen gnr. 103, bnr. 1583, Truck Stopp plassen, 
tilhørende Fauske Storbilsenter AS som omsøkt 

 

Følgende firma har erklært ansvarsrett: BN Entreprenør As, Trondheim. 

 
163/21, 104/278 og 378 - Myrveien 1 og 1A - Søknad om tillatelse i ett trinn - Utvidelse av 
balkonger 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a og c gis det tillatelse til utbygging/utvidelse av 
balkonger i Myrveien 1 og 1A. 

Det innvilges også dispensasjon etter Plan- og bygningsloven § 19 – 2 etter søknad om redusert byggegrense 



mot vei. 
 

 
164/21, Forslag til endring -  detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde 
VEDTAK: 

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09  
legges forslag til endring av detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde til begrenset 
offentlig ettersyn. 
 

 
166/21, 119/1/229 - Daniel Ellingsen Aasen - 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 Albert Aasen gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte, gnr 119/1/229. 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 18.03.2021 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.  



 

 
174/21, 119/1/360 - Thomas Kato Eliassen - 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:  

 

Thomas Kato Eliassen, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/360. 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 19.03.2021 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.  

 
175/21, 119/1/197 - Kay-Roger Pettersen - 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:  

 



Kay-Roger Pettersen, Straumen, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/197. 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 19.03.2021 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.  

 

 
176/21, 119/1/356 - Anders Holthe - 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:  

 

Anders Holthe og Aina Helen Olsen, Rognan, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte, gnr 119/1/356. 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 19.03.2021 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.  

 

 
180/21, 119/473 - Per-Marius Kildal - 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:  

 

Anne Grete Solhaug og Per-Marius Kildal, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr 
med snøskuter på vinterføre til egen hytte, gnr 119/473 i Daja. Kjøringa skal foregå fra 
garasjeanlegget 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 23.03.2021 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.  

 

 
181/21, 119/1/22 - Knut Ludvigsen - 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 Ludvigsen, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 119/572. 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 23.03.2021 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.  

 



 
183/21, 119/1/179 og 119/1/ 525 - Terje Johansen Skaugvold - 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:  

 

Terje Johansen Skaugvold, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egne hytter i Sulitjelmafjellet. 

1. Fra Skihytta/Kjelvasskrysset til egen hytte på gnr. 119/1/179, jfr. kartutsnitt. 
2. Fra parkeringsplassen i Daja til egen hytte på gnr 119/1/525, 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 23.03.2021 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.  

 

 

 
184/21, 90/16  og 119/1/166 - Trond Dagfinn Nilsen - 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:  

 

Trond Dagfinn Nilsen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til hytter på gnr. 90/16 og 119/1/166. 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 23.03.2021 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.  

 

 
185/21, 102/701 - Matheus Adriaan Ruissen -  Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - oppføring 
av enebolig i 1 1/2 plan BRA. 168 m2, BYA 140 m2, Furulia 14, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav a), innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
enebolig i Furulia 14, Fauske, gnr. 102, bnr. 701.  

 

Det gis selvbyggeransvar til Matheus Adriaan Ruissen i følgende fag: 

· PRO/UTF -  innmåling og utstikning av tiltaket. 
· PRO/UTF – konstruksjonssikkerhet, mur- og betongarbeider og membran med tetting til sluk, 

overflater og avretting av gulv med fall til sluk 
· PRO/UTF – balansert ventilasjon for enebolig 



 

 

Følgende firma har erklært ansvarsrett: Byggsøk Norge AS, Fyri AS, Maskinentreprenør Steffan Olsen AS, 
Rørleggern Fauske AS, Byggmester Isaksen AS 
 

Tilknytningsavgift vann- og avløp må innbetales kommunen (regning tilsendes).  

 
186/21, Forslag til endring av detaljregulering for Leivset - Saltbakken 
VEDTAK: 

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag til 
endring av detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde til begrenset offentlig ettersyn. 
 

 
187/21, 83/1 - Karl Gunnar Strøm - Tillatelse til nydyrking/opparbeidelse av jorde - Nedre 
Leivset Gård 
VEDTAK: 

I henhold til «Forskrift om nydyrking» §3 gis det tillatelse til nydyrking av 20 dekar på Ytter Leivset 
22, gnr.83 bnr. 1. Tiltakshaver er Karl Gunnar Strøm og Jeanett Aronsen. 

Det gis i henhold til «Plan- og bygningsloven» §20-1 bokstav k) tillatelse til vesentlig 
terrenginngrep i området for nydyrking. 

Det gis også, i henhold til «Forskrift om begrensning av forurensing» Del 1. Kapittel 4, tillatelse til å 
bruke tilkjørte masser for bakkeplanering av nydyrkingsfeltet. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

· Det må utarbeides en komplett plan i samsvar med kravene i «Tekniske retningslinjer for 
anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt» fastsatt av Landbruksdepartementet. Denne 
planen anbefales det å bruke ekstern ekspertise til. 

· Geotekniker detaljprosjekterer fyllingsfot når fyllmassene er kjent. 
· I planen må det også inngå en tidslinje med dato for ferdigstillelse av tiltaket. 
· Planeringsarbeidet bør i hovedsak utføres vår/sommer når faren for erosjon er minst, og 

masseforflytning om vinteren må unngås. 
· Tilkjørte masser som divergerer fra de stedlig må sikres mot avrenning på grunn av 

forurensingsfare. 
· Det må utarbeides et kostnadsoverslag for tiltaket uavhengig av de avtaler som er gjort mellom 

tiltakshaver og entrepenør vedrørende finansiering. 
· De tilkjørte masser må være godkjent og egnet til formålet. 

 

 
145/21, 119/570 - Pål-Arve Dypaune - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark - Helikopterfrakt 
 



 
189/21, 90/2 og 90/6  -Tore Martin Larsen - 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:  

 

May Elise Larsen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egne hytter/fritidshus på  gnr 90/2, og 90/6. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplass i 
Sjønstådalen, 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 13.04.2021 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.  

 

 
190/21, 91/24 -  Ann-Elin Sletten Lind - Innvilget søknad om dispensasjon for bruk av helikopter 
 
 
 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
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Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, 103/1566 - Bror Larsen - Melding om bygning untatt søknadsplikt 
 
 
 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
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Bror Larsen 
Gryttingveien 39 
8209 FAUSKE 
 

 
 
 

103/1566 - Bror Larsen - Melding om bygning untatt 
søknadsplikt 
 
Vi har mottatt melding om utført tiltak på Deres eiendom i Gryttingveien 39. 
Det er oppført vinterhage på eksisterende terasse som tilbygg til leilighet i rekkehus med 3 
boliger. Vinterhagen har et totalareal på 13 m2. 
Det er registrert tegninger, målsatt situasjonsplan og bilder av tiltaket. 
 
Tiltaket er untatt søknadsplikt i henhold til SAK10 §4-1 b). 
 
Bygget vil bli ført i matrikkelen. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Jan Ole Øverland 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Forskrift om åpning av rådyrjakt i Fauske kommune 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og med hjemmel i Viltloven av 29.05.1981 
§ 16 samt Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 08.01.2016, foretas det en forskriftsendring der 
det i lokal forskrift om adgang til jakt etter elg i Fauske kommune tas inn adgang til jakt etter rådyr 
i hele kommunen. Minstearealet for felling av rådyr settes til 10.000 dekar pr. dyr for hele 
kommunen. 

 
Sammendrag: 
Bakgrunnen for å kunne jakte rådyr finner vi i Viltlovens § 1 (formålsparagrafen) som sier at «viltet og 
viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og 
artsriksom bevares.Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og 
friluftsliv.»  
 
I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 08.01.2016 er det kommunen som åpner for adgang 
til jakt, fastsetter minsteareal og eventuelt opphever jakt, ved fastsetting av forskrift.  
Før forskriften fastsettes har saken vært ute på høring hos grunneierlag, elgvald, jeger- og fiskeforening, 
statskog og Fylkeskommunen.  
 
  
Saksopplysninger: 
Fauske kommune åpnet for jakt på rådyr i 1980 og det ble gitt fellingstillatelser i perioden 1980 – 1982 
samt i 2010. Minstearealet den gang var på kun 500 dekar pr. dyr. I 1980 ble det åpnet for jakt pga store 
skadeproblemer på jordbruksarealer i Valnesfjord. Etter den tid ble det ikke søkt om jakt igjen før i 2010 
og da i 2 områder av kommunen. Ingen dyr ble felt. Etter det ble adgangen til jakt opphevet ved 
forskriftsendring. 
  
Rådyrbestand har gjennom siste 10 – års periode tatt seg opp med mange og sikre observasjoner over 
det meste av kommunen. Vi har også registrert en del påkjørsler av rådyr, mest i Vensetområdet og 
rundt Fauske sentrum. 
 
I høringsuttalelsene, av totalt 7,  som er kommet inn er flere positive til en forsiktig åpning av jakt på 
rådyr i kommunen. I øvre deler av Valnesfjord er det større skepsis til jakt da det er observert lite rådyr 
og en tenker at det ikke er etablert noen fast stamme her men bare streifdyr som kommer innom. 
 
Kosmo grunneierlag uttaler bl.a : Vi i Kosmo grunneierlag er i prinsippet ikke mot rådyrjakt i kommunen, 
men vi stiller spørsmål ved om rådyrbestanden i kommunen i snitt faktisk er så stor at det er fornuftilg å 
åpne for jakt, eller om det bare er stor rådyrtetthet i noen få og små områder av kommunen». Videre 
sies det «Her er vi sikre på at det er svært lite rådyr, det virker som det bare sporadisk kan være 
enkeltdyr her. Vi ønsker med bakgrunn i dette ikke rådyrjakt på Kosmo nå». 



 
Nystad Utmarkslag uttaler bl.a : «pr. i dag går vi ikke inn for jakt på rådyr på vårt område. Det er svært 
sjelden det observeres rådyr her oppe, faktisk kan det gå år uten at noen observerer noe, og da bare 
enkeltdyr. I den grad det er noen forekomst i bygda er det vel helst i området nedre Valnesfjord/ 
Venset». 
 
Finneid og Vatnbygda utmarkslag uttaler bl.a. følgende: «Styret er positiv til at det åpnes opp for jakt på 
rådyr med minsteareal på 10 000 dekar». Videre sies det « Grunneierne skal ha råderett over hvem som 
får disponere jaktretten på rådyr , slik som det i dag er med jakt på elg». 
  
Til dette kan kommunen bemerke at i hht Forskrift om forvaltning av hjortevilt gjelder det samme regler 
for jakt av rådyr som for jakt av annet hjortevilt, at det er grunneier som er jaktrettshaver og har retten 
til jakt på egen eiendom. Jaktrettshaver bestemmer om det skal være jakt på sin eiendom eller ikke. 
Denne jaktretten kan imidlertid også avtales å leies bort gjennom skriftlig avtale. 
 
Stifjell utmarkslag, Lakså elgvald og Lakså grunneierlag er enige i at det skal åpnes opp for rådyrjakt i 
kommunen slik kommunen har skissert. 
 
Nordland Fylkeskommune uttaler bl.a følgende: « Det er Fylkeskommunens vurdering at det er viktig at 
det åpnes for rådyrjakt på et så tidlig tidspunkt, både fordi det tar tid å utvikle en kultur og interesse for 
slik jakt, og for at stammen ikke skal bli så stor at den utgjør en fare i trafikken og påfører 
jordbruksarealene skader. Å åpne for en forsiktig jakt slik kommunen har gjør, er etter Fylkeskommunens 
vurdering et fornuftig grep i forvaltningen av rådyrstammen». 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådyr er en jaktbar art som øker i antall. Bestanden anses å være såpass livskraftig og kan tåle et uttak i 
form av jakt der minstearealet for felling i første omgang settes høyt. Harde vintre og rovdyr vil også 
være med å redusere bestanden.  
 
En stor rådyrstamme vil for mange kunne ses på som en berikelse der det er mange dyr å få øye på. Men 
samtidig vil en stor stamme kunne føre til skader på jordbruksarealer og være en fare i trafikken med 
flere påkjørsler. Det er ikke ønskelig å la stammen vokse ukontrollert i framtiden og tiden anses å være 
inne for å forvalte arten gjennom jakt slik flere av våre nabokommuner også har gjort. 
 
Det er, i hht til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, et krav at rådyrjakten organiseres i nye eller 
eksisterende grunneiersammenslutninger (vald), der det er ønskelig at det utarbeides mål for bestand 
og uttak.  
 
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor åpnes det for en forsiktig jakt på rådyr i hele kommunen. I de 
øvre delene av Valnesfjord der bestanden av rådyr er observert mere sporadisk vurderes det også riktig 
å tillate igangsetting av jakt med et høgt minsteareal pr. dyr. Slik Fylkeskommunen har uttalt så tar det 
tid å utvikle både en kultur og interesse for denne typen jakt. Rådyrstammen er i vekst og vil spre seg 
videre også til de områder som det er observert lite dyr i dag. 
 
Grunneiersammenslutningene har frist til 1. mai for å søke godkjenning av vald, og godkjenning av 
bestandsplan eller søke om kvotefri jakt på rådyr. 
 
 
 
 



Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
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Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2021 - 2024 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med henvisning til saksutredningen, Hovedmålsettinger og Etterprøvbare målsettinger til valdene, 
og i medhold av Viltlovens bestemmelser samt Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 3 vedtas 
Hovedmålsettinger og Etterprøvbare målsettinger til valdene for hjorteviltforvaltningen i Fauske 
kommune 2021 – 2024. 
 

 
Vedlegg: 
07.04.2021 Uttalelse til rullering av målsettinger for hjortevilt - Stifjell Utmarkslag 1471820 

26.03.2021 Uttalelse til rullering av målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske 
kommune 2021 - 2024 

1471195 

14.04.2021 Målsettninger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2021-2024  rev. 1 1472079 
 
Sammendrag: 
 
I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt § 3 skal kommunen vedta målsettinger for utvikling av 
bestandene av hjortevilt. Målsettingene utarbeides i samarbeid med valdene og skal være et 
styringsverktøy for forvaltningen av hjortevilt . Valdenes bestandplaner må være i samsvar med 
offentlige (kommunens) målsettinger for å bli godkjent. På bakgrunn av dette reviderer Fauske 
kommune sine målsettinger for neste planperiode 2021 — 2024. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Forslag til målsetting for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune har vært ute på høring hos 
elgvaldene i kommunen og Nordland Fylkeskommune. 
 
Det er kommet inn svar på høringen fra Nordland Fylkeskommune og Stifjell Utmarkslag. 
Målsettingene for hjorteviltforvaltningen i Fauske er utarbeidet av administrasjonen samt 
representanter fra elgvald. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Forslaget til nye kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske har vært ute på høring. 
 
Stifjell Utmarkslag har kommet med uttalelse til rulleringen av målsettingene om hjorteviltforvaltningen 
for neste planperiode. Til dette vil kommunen bemerke følgende: Stifjell Utmarkslag mener at 
beiteundersøkelsene har vært for få og usystematisk for  området Vatnbygda — Nordal. Kommunen er 
enig i at det må langt mere omfattende beiteundersøkelser til for å skaffe seg en god nok oversikt over 



tilstanden i hvert enkelt område. Dette har vært påpekt i de kommunale målsettingene i flere 
planperioder, også for neste planperiode, se pkt. 11 i de etterprøvbare målsettingene. 
Beiteundersøkelser er et ansvar som påhviler jaktrettshaverne (grunneierne) å få utført. Kommunen kan 
bistå ved f.eks å legge til rette for kursing ved behov. 
 
Ellers er Stifjell Utmarkslag uenig i kommunens vurderinger omkring slaktevekter på kalv. Kommunen 
baserer seg hovedsakelig på tallmateriale fra Hjorteviltregisteret som for kommunen som helhet viser 
jevnt over stabile vekter gjennom en lengre periode. Men enkelte områder, slik som Lakså elgvald, har 
hatt en nedadgående tendens, med årvisse variasjoner, gjennom flere år. Det er viktig å fange opp slike 
trender og være i forkant med tiltak før situasjonen forværrer seg ytterligere. 
 
Stifjell Utmarkslag mener at kommunens påstand om at elgbestanden er stigende i kommunen ikke er 
riktig utfra statistikken. Kommunen mener at utfra Hjorteviltregisterets statistikk kan en lese at 
elgbestanden i kommunen viser en stigende tendens, men med årvise variasjoner, gjennom flere år. Det 
er viktig å tilpasse elgbestanden etter beiteforholdene. 
 
Nordland Fylkeskommune bemerker at Fauske kommunes målsettinger for hjorteviltforvaltningen er 
gode og gjennomarbeidet. De påpeker at det er viktig at målsettingene blir til noe mer enn bare et 
dokument for jegere og rettighetshavere, og at det bekjentgjøres på kommunens nettsider. 
 
Med bakgrunn i ovenstående, og med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortvilt av 08.01,2016 § 3, 
foreslås følgende målsettinger, beskrevet i pkt. 11 i dokumentet «Målsettinger for 
hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2021 – 2024, vedtatt: 
 
Hovedmålsettinger: 
Bestanden av elg i Fauske må forsøkes forvaltet på en slik måte som gir store, friske dyr tilpasset de 
beitene vi har og som gir en bærekraftig og god avkastning for jaktrettshaver/ grunneier, samt være av 
en slik størrelse som ikke påfører andre samfunnsinteresser (trafikk, landbruket) uakseptable skader 
eller reduserer det biologiske mangfoldet. 
 
Det anses som viktig å fortsatt ha en god dialog mellom kommunen og jaktrettshaverne/elgvaldene for å 
sikre en best mulig forvaltning av elgstammen i kommunen. 
 
Viltforvaltningen i Fauske har et godt samarbeid med nabokommunene gjennom Salten 
Viltforvaltningsråd (SaV) og har som mål å fortsette dette samarbeidet. 
 
Den kommunale målsettingen for hjorteviltforvaltningen og de enkelte valds bestandsplaner rulleres 
samtidig hvert fjerde år. 
 
Elgbestanden i kommende planperiode bør i enkelte områder stabiliseres og i andre ha en nedgang. 
 
Det bør skytes en høy andel unge dyr (kalver og 1,5 års dyr). Det bør tas ut en stor andel kalver for å 
forhindre en uforholdsmessigo vervekt av uttak av hanndyr. Der hoveduttaket er på 1,5 års dyr vil en 
større andel hanndyr enn hunndyr bli skutt. Det er ofte lettere for jegere å gjenkjenne piggokser enn å 
skille kviger fra kyr. 
 
Med et stort uttak av kalver vil en også kunne unngå en del påkjørsler på vei og jernbane. Ku med kalv 
(er) er mest utsatt der både ku og kalv kan bli drept. En vil også spare vinterbeitene med å ha færre 
kalver («uproduktive dyr»). 
 
Gjennomsnittsalderen økes og kalveproduksjonen vil derav øke noe som igjen øker avkastningen til 
jaktrettshaverne/ grunneierne. Uttak av eldre små dyr vil også kunne øke produktiviteten i bestanden. 



 
Man ser at i enkelte områder i snørike vintrer er det problemer med spesielt vei/jernbane og en gang 
iblant i boligområder. Terskelen for å gi tillatelse til og besørge uttak av enkeltindivider som 
oppholder/er til problem i boligområde etc. skal være lav 
 
Man må følge med på denne utvikling og gjøre tiltak for å begrense disse problemene, bl.a må valdene 
øke avskytingen i de områder der det er et gjentakende problem. 
 
Valdene må videre etterstrebe å utøve en human og sikker jakt.som gir minst mulig ulemper for 
samfunnet ellers. 
 
Det har gjennom flere år vært foretatt rydding langs offentlig vei og jernbane i samarbeid med 
nabokommunene og Salten regionråd. Dette må fortsatt ha høy prioritet. 
 
Det arbeides med å innføre rådyrjakt i kommunen etter som både antall observasjoner og antall 
påkjørsler er stigende. 
 
Det er også observert enkelttilfeller av hjort. Denne bestanden regnes å være for liten til å igangsette 
jakt på nuværende tidspunkt. 
 
 

Etterprøvbare målsettinger til valdene: 
1. Valdene må ha et mål for å sørge for mat til elgen i snørike vintre. Ved plutselige snøfall over 30 —

40 cm bør det hogges ned stor skog som «nødtiltak» (fortrinnsvis rogn, osp og selje) og evt kjøres 
vei med snøscooter (nødvendige tillatelser må innhentes), dette for å lede elgen til maten samt 
holde den unna vei og jernbane. I områder med høy beitegrad er felling av skog til elgbeite uansett 
snøforhold særlig viktig. 

 
2. Det bør etterstrebes at antall elgpåkjørsler (irregulær avgang) blir så lavt som mulig  

og ideelt sett ikke over 10 % av jaktutbyttet i planperioden. I løpet av de siste 3 planperiodene har 
antall elgpåkjørsler ligget på et gjennomsnitt på 17 % pr. år. Fauske har både vei og jernbane noe 
som øker faren for påkjørsler. 

 
3. Det bør felles minst 60 % kalv og ungdyr (derav minst 50 % kalv) mens andelen voksne kyr ikke bør 

overskride 15 % og voksne okser ikke over 25 %. 

 
4. Hvis man ser små kalver og ungdyr bør disse tas ut da de gir dårlige produksjonsdyr og i tillegg 

belaster vinterbeitene. Kalver under 45 kg tas ut som fallvilt. Ungdyr under 100 kg kan godkjennes 
som kalv i avskytingsplanen (i Sett Elg føres korrekt alder !) Disse fellingene meldes inn 
umiddelbart til kommunen for godkjenning 

 
5. Observert ku/okse i Sett Elg skjema skal ligge mellom 1,5 til 1,8 det enkelte år. 

 
6. Gode produksjonsdyr som store voksne kyr (tvillingmødre) og Store okser bør som hovedregel 

spares. 



 
7. Sett kalv pr ku basert på registreringer i Sett Elg bør ligge på minst 0,8 

 
8. Sett kalv pr kalvku basert på registreringer i Sett Elg bør ligge på minst 1,5 

 
9. Det er en målsetting at slaktevekter på kalv og ungdyr ikke skal synke i forhold til perioden 2018 – 

2020. 

 
10. 0bservasjoner av rådyr gjennom hele året meldes til kommunen. 

 
11. Observasjon av rådyr gjennom hele året meldes til kommunen. 

 
12. Jaktperioden i størst mulig grad benyttes for å utøve en best mulig forvaltning for området. Først 

skaffe seg oversikt over bestanden for siden å iverksette felling. Tildelt kvote på frie dyr bør 
fordeles ut til jaktlagene i en «todelt kvote» der deler av kvoten holdes igjen for en best mulig 
tilpasning til den bestanden en har og det en ønsker å sitte igjen med etter jakta. 

Valdene bør etterstrebe å ta ut kvotene så langt de bestandsmessige forhold   tilsier det. 
Kommunen oppfordrer til utstrakt samarbeid og stor fleksibilitet  innad i valdene når det gjelder 
uttak av elg. 
Valdene oppfordres til å gjennomføre og avslutte jakta så tidlig som de praktiske og 
bestandsmessige forhold tilsier det. Dette bl.a av dyrevelferdshensyn (uro - elgens energibruk før 
vinteren) og hensynet til andre brukere av marka. 
 

13. Det bør føres data elektronisk gjennom Sett og Skutt forløpende og som hovedregel hver dag 
under jakta. Registreringene kan foretas selv om det ikke er telefondekning i øyeblikket. Valdleder 
skal, etter først å ha kontrollert registreringene, godkjenne disse/ferdigstille og sende 
Fellingsrapport til kommunen senest 10 dager etter jaktas slutt. 

 
14. Maks 10 % av årlig fellingskvote kan overføres til neste år i en bestandsplanperiode. Dette gjøres i 

samråd med kommunen det enkelte år. 

 
15. Det skal gjennomføres minst 2 møter mellom kommunen og valdlederne hvert år, med 1 møte ca. 

1 uke før jaktstart og 1 møte etter jaktas slutt. 

 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
 



Stifjell Utmarkslag 

ved Øystein Vedal 

 

Fauske kommune 

Plan/Utvikling 

 

Høringsuttalelse til «Rullering av målsettinger for hjortevilt 

2021-2024, Fauske kommune» 

Stifjell Utmarkslag har følgende kommentarer og 

endringsforslag: 

 

1. s 11: Vatnbygda-Nordal: Det rettes påstand om stor 

belastning på vinterbeite. Det har ikke vært utført skikkelig 

beitegransking siden 2013. Det har i perioden vært gjennomført 

noen usystematiske gjennomganger av mindre områder i valdet, 

noe som visste noen beiteskader. Resten av området er ikke 

dekket. Stifjell utmarkslag ønsker at det gjennomføres et mer 

systematisk arbeide med beitetaksering, og ønsker å bidra til 

i dette arbeidet. 

 

2. s 12: Om skade på gran: Uten en skikkelig elgtelling vet en 

ikke om det er de samme dyrene som gjør skade på grana om 

sommeren og om vinteren. Det kan være dyr som kommer inn om 

vinteren og beiter mens dyra som er der i jakta er trukket ut. 

Da kan en skyte ut all elg i området, og likevel oppleve at 

beiteskadene fortsetter. 

 

3. s 20. Om påstått nedgang i slaktevektene: Stifjell 

utmarkslag stiller seg undrende til påstanden om lav 

slaktevekt. Statistikk fra hjorteviltregisteret viser tvert 

imot at slaktevekta har vært stabil i perioden. 

 

4. s 21. Om kalvevektene i Vald 5. Hjorteviltregisteret viser 

stabile tall frem til en nedgang i 2018. Året etter økte igjen 

slaktevekten på kalv, og de siste årene kan tyde på en 

stabilisering.  

5. s. 17. Påstand om stigende bestand: Også her mener Stifjell 

utmarkslag at det ikke finnes statistisk grunnlag for denne 

påstanden. Mange jaktfelt slet med å fylle kvotene sist høst 

pga færre elg, og det har ikke vært utført noen større 

elgtelling i hele området samtidig. 

I tillegg regulerte snøvinteren 2020 bestanden ned. 



Pga endring av «Sett elg» fra 2018, kan vi heller ikke 

sammenligne bestandsutviklinga siste periode, 2018-2020, med 

tidligere år. 

6. s. 16, om rekruttering: Kommunen vil oppfordre 

jaktrettshavere og jaktledere til å rekruttere ungdom og 

kvinner. 

 

Det vi har kommentert i pkt 1-5, viser at påstanden om at det 

er behov for å sette ned arealet i Vald 5 er uten forankring i 

statistikken. Det beste grunnlag for å vurdere en stamme i 

kommunen er sett elg og hjorteviltregisteret. Der ser en klart 

at det er ikke noe hold i påstandene om at en må sette 

ned arealet.  

Stifjell Utmarkslag ønsker derfor at minstearealet pr. elg 

settes til 2000 dekar i Vald 5, noe som er det samme som Vald 

3.   

 

NB! Det er blitt feil på navnene til noen av bildene.  

S. 7, Elgfall Stifjell. Her skal det stå: Hanne Kari Vedal 

Brekke. Foto: Øystein Vedal. 

S. 12, Elgslakt Stifjell. Her skal det stå: Foto: Gry Vedal.  
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Uttalelse til rullering av målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske 
kommune 2021 - 2024   
 
Fauske kommune har sendt forslag til Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2021-2024 til høring. I 
følge § 3 i forskrift om forvaltning av hjortevilt skal kommunene vedta slike målsettinger der det er 
åpnet for jakt på artene. Fauske har hatt elgjakt siden 60-tallet og tidligere i år ble det også åpnet 
for jakt på rådyr etter endring av den kommunale forskriften. Streifdyr av hjort er observert, men gir 
foreløpig ikke grunnlag for jakt. 
 
Uttalelse 
Fauske kommunes målsettinger for hjorteviltforvaltningen er gode og gjennomarbeidet. Data fra 
Hjorteviltregisteret er kunnskapsgrunnlaget ligger i bunn. Videre er målsettingene forankret i lover 
og forskrifter og nasjonale og regionale planer og strategier. Fylkeskommunen går utfra at 
revisjonen av målsettingene er utarbeidet i samarbeid med representanter for kommunens elgvald. 
Dette er den beste måten å sikre god forankring og aksept.  
 
Kommunen må se til at de endelig vedtatte målsettingene blir distribuert på en slik måte at alle 
kommunens jegere og andre interesserte får enkel tilgang til dem. En viktig grunn til å sikre 
allmennheten lett tilgang, er at målsettingene også omtaler hjorteviltets forhold til andre 
samfunnsinteresser. Dette er viktig å få fram og gjør målsettingene til noe mer enn et dokument for 
bare jegere og rettighetshavere. Derfor må målsettingene (sammen med lokal forskrift om 
minsteareal) være lette å finne fram til på kommunens nettsider.  
 
Nordland fylkeskommune vil berømme Fauske kommune for det gode arbeidet som gjøres med 
hjorteviltforvaltningen og jevnlig rullering av målsettingene. I brev av 17/4-2018 uttalte vi oss til 
målsettingene for foregående periode (2018-2020). Vi registrerer at det gode arbeidet som ble gjort 
for tre år siden er videreført, og på grunn av stram tidsfrist vil i denne omgang nøye oss med å vise 
til denne uttalelsen. Det er svært positivt at målsettingene om hjorteviltforvaltningen er tatt med i 
kommunens planstrategi. Om det utarbeides samfunnsdel til kommuneplanen, bør hovedtrekkene i 
hjorteviltforvaltningen tas med der. Dette og vedtak på høyest mulig nivå i den kommunale politiske 
organer sikrer god forankring av målsettingene for hjorteviltforvaltningen. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Tommy Nilsen  
leder  
 Håkon Renolen 
 rådgiver 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
     

 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Målsettinger for 
hjorteviltforvaltningen i 
Fauske Kommune 2021 - 2024 

Midlertidig dokument 

 

 



Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske Kommune 2021 - 2024 

 

 

Hjorteviltforvaltningen 

 

Side 1 

Innhold 
1.0 INNLEDNING ...................................................................................................................................... 2 

1.1 Hvorfor kommunal forvaltningsplan for hjortevilt ........................................................................ 2 

2.0 LOVGRUNNLAGET .............................................................................................................................. 2 

3.0 NASJONALE MÅL................................................................................................................................ 4 

3.1 Formål ............................................................................................................................................ 4 

4.0  OFFENTLIG HJORTEVILTFORVALTNING ............................................................................................ 5 

4.1  Offentlig forvaltningsnivåer .......................................................................................................... 5 

4.2 Lokalt og regionalt samarbeid ................................................................................................. 6 

5.0 ANSVARS- OG ROLLEFORDELINGEN MELLOM KOMMUNEN OG JAKTRETTSHAVERNE .................... 6 

6.0   KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING................................................................................................. 8 

7.0 FAGGRUNNLAG ................................................................................................................................. 8 

7.1 Hjortevilt i Fauske .......................................................................................................................... 8 

7.2 Kunnskap og forvaltning ................................................................................................................ 9 

7.3 Rådyrbestanden ............................................................................................................................ 9 

7.4 Minsteareal.................................................................................................................................... 9 

7.5 Valdstruktur for elgvaldene ......................................................................................................... 10 

7.6 Beitegrunnlaget ........................................................................................................................... 11 

8.0 HJORTEVILT OG ANDRE SAMFUNNSINTERESSER ............................................................................ 12 

8.1 Hjortevilt som næring .................................................................................................................. 12 

8.2 Jordbruk ....................................................................................................................................... 12 

8.3 Skogbruk og beite ........................................................................................................................ 12 

8.4 Trafikk .......................................................................................................................................... 14 

8.5 Elg i tettbebyggelse ..................................................................................................................... 15 

8.6 Rekreasjon og helse. .................................................................................................................... 16 

9.0 ELGBESTANDEN I KOMMUNEN ....................................................................................................... 17 

9.1. Bestandsutvikling elg .................................................................................................................. 17 

9.2 Kjønnssammensetning ................................................................................................................ 18 

9.3 Slaktevekter ................................................................................................................................. 19 

9.4 Produktivitet ................................................................................................................................ 20 

9.5 De enkelte vald ............................................................................................................................ 22 

9.6 Trekk og vinterbeiter ................................................................................................................... 26 



Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske Kommune 2021 - 2024 

 

 

Hjorteviltforvaltningen 

 

Side 2 

10.0 Fallvilt ........................................................................................................................................ 26 

 ........................................................................................................................................................... 27 

11.0 KOMMUNENS MÅLSETTING .......................................................................................................... 27 

11.1 Overordna mål ........................................................................................................................... 27 

11.2 Etterprøvbare målsettinger til valdene: .................................................................................... 28 

2.0 Vedlegg ............................................................................................................................................ 31 

 

Forsidefoto: Kjell Larsen 

Utarbeidet av Fagleder landbruk og vilt Hilde Holtan i samarbeid med Valdleder Vatnbygda elgvald 

Gøran Helgesen og Valdleder Valnesfjord elgvald Bård Johan Furnes. 

Dokumentets faktadel (pkt. 1 – 10) er under utarbeidelse og mangler pr. 08.04.21 en del 

opplysninger før det kan ferdigstilles. 

1.0 INNLEDNING 

 

1.1 Hvorfor kommunal forvaltningsplan for hjortevilt 

Forvaltningsplan (kommunale målsettinger) for hjortevilt er utarbeidet av viltforvaltningen i 
Fauske kommune i samarbeid med representanter for elgvald i kommunen. Plan og 
utviklingsutvalget vedtar planen etter at den har vært ute på høring.  
 
Planen er utarbeidet på bakgrunn av data fra Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregister.no) 
samt lokal kunnskap. Forvaltningsplanen skal være et styringsverktøy for forvaltning av 
hjortevilt for perioden 2021 -2024.  
 
Hjorteviltplanen skal i første omgang hjelpe kommunen og rettighetshaverne til å tenke mer 
målrettet på hvordan vi ønsker at den fremtidige hjorteviltbestanden i kommunen skal være 
og at dette underveis skal kunne etterprøves og evalueres. 
Det viktigste spørsmålet i hjorteviltforvaltningen er hvor stor bestand kommunen ønsker å 
ha og jaktrettshaverne er her viktige samarbeidspartnere  i beskatning av elgstammen. 
 

2.0 LOVGRUNNLAGET 

 
Lovverket som regulerer forvaltning av hjortevilt er: 
LOV-1981-05-29-38 Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven)          
LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

http://www.hjorteviltregister.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38?q=LOV-1981-05-29-38
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=LOV-2009-06-19-100
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LOV-2005-05-27-31 Skogbruksloven 
LOV-2003-07-04-74 Lov om hundehold (Hundeloven) 
 
Det er en rekke forskrifter knyttet til Viltloven. De tre mest sentrale når det gjelder  
forvaltning av hjortevilt er: 
 
FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 
FOR-2002-03-22-313 Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
FOR-2017-01-25-106 Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for 
jaktsesongen fra 1. april 2017 til 31. mars 2022. 
FOR-2016-07-11-913 Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting 
Disease (CWD) 
 
Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016 – 2028. (Nordland Fylkeskommune) 
 
I Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr heter det: 
«Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og  
rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). 
 
Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestands- 
utvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. 
 
I Rundskriv februar 2012 Viltloven – forvaltning av hjortevilt punkt 4 vedrørende  
§ 3 heter det bl.a : 
«Det er viktig at målsettingene som vedtas er konkrete og etterprøvbare. De bør    
derfor  være realistiske og ha en tidsramme slik at de kan evalueres i forhold til 
bestandsutvikling kan hentes ut fra Hjorteviltregisteret. Disse bestandsindeksene  
er enkle kriterier. Indekser som kan bidra til kartlegging av status og hovedsakelig             
basert på observasjons- og fellingsdata, men også på data fra bestandsovervåking  
av  elg, hjort og villrein. 
 
Skogloven av 2005 har i § 6 et krav om foryngelse etter avvirkning. Skogeier har en frist på 
tre år til å etablere en tilfredstillende foryngelse av økonomisk drivverdige treslag. Nærmere 
beskrivelse av anbefalte treantall er beskrevet i skogbruksforskriften. 
 
Skogloven har også en bestemmelse om hjorteviltskader i § 9 som korresponderer  
med dette foryngelseskravet: Der beiting av hjortevilt fører til vesentlige skader på 
skog som er under forynging eller der beitinga er ei vesentleg hindring for å over- 
halde plikta til å forynge skog etter § 6 i denne lova, skal kommunen som viltorgan 
vurdere om det er behov for å regulere bestanden av hjortevilt slik at beitetrykket 
blir redusert. 
 
Kommunen har også et stort ansvar for forvaltningen av både hjortevilt og skog,og 
kommunale planer må ta hensyn til ulike interesser knyttet til disse ressursene.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31?q=LOV-2005-05-27-31
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=LOV-2003-07-04-74
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-01-08-12
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313?q=Forskrift%20om%20ut%C3%B8velse%20av%20jakt,
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-25-106?q=FOR-2012-03-01-190
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-25-106?q=FOR-2012-03-01-190
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913?q=FOR-2016-07-11-913
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913?q=FOR-2016-07-11-913
https://www.nfk.no/_f/iee92b3c5-1c1d-4025-91f5-3f99e0ee0b43/regional_plan_for_hoestbart_vilt_og_innlandsfisk_2016-2028(1).pdf
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Å minimere konflikten med andre interesser, som naturmangfold, jordbruk og samferdsel vil 
være viktige målsettinger i en slik plansammenheng.» 

3.0 NASJONALE MÅL 
 

Direktoratet for Naturforvaltning ( nå Miljø- og naturforvatnings direktoreatet) ga i  
november 2009 ut Strategi for forvaltning av hjortevilt. Denne strategien synliggjør hvilke 
utfordringer forvaltningen av hjortevilt vil komme til å møte i årene som kommer, og hvilke 
overordna grep direktoratet mener er nødvendig for å møte disse. Strategien definerer 5 
konkrete mål: 
 

 Forvaltningen skal sikre livskraftige og sunne hjorteviltbestander, et rikt biologisk mangfold 
og naturens framtidige produksjon av varer og tjenester. 

 

 Forvaltningen skal ha bred samfunnsaksept og legitimitet. 
 

 Forvaltningen skal sikre samarbeid og samhandling mellom lokale, regionale og nasjonale 
aktører og berørte sektorer. 

 

 Forvaltningen skal være basert på høy kompetanse på alle nivåer. 
 

 Forvaltningen skal stimulere til økt kvalitet og mangfold av opplevelser, tjenester og 
produkter. 

 
 

3.1 Formål 

 
Formålet med å vedta en kommunal målsetting for forvaltning av hjorteviltet i kommunen er 
å gjøre en avveining mellom de fordeler og ulemper hjorteviltbestanden medfører, og vedta 
en målsettingsramme i hht nasjonale mål  som de private jaktrettshaverne skal holde seg 
innenfor i sin bestandsplanlegging med tilhørende flerårige avskytingsplaner. 
 
I Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 1 (Formålsparagrafen) heter det: 
 
«§ 1. Formål 

 
Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og 
leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og 
bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av 
hjorteviltressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at 
hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.» 
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I Viltlovens § 1 (Formålsparagrafen) heter det: 
 
« § 1. Formål 
 
Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med Naturmangfoldloven og slik at 
naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan     
viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.» 
 

 
Risedalen (Foto: Morten Lønner) 

4.0  OFFENTLIG HJORTEVILTFORVALTNING  

4.1  Offentlig forvaltningsnivåer 
 

 Miljødirektoratet 
     MD’s viktigste rolle i hjorteviltforvaltningen er å være et forvaltningsorgan som     
  gjennomfører statlig politikk gitt gjennom rammer og føringer i Statsbudsjettet og  

     Stortingsmeldinger.     

 Fylkeskommunen  
 Fylkeskommunen har flere roller innenfor hjorteviltforvaltningen, men spesielt  
 framheves det å være et kompetansemiljø som gir juridisk veiledning overfor  
 kommunene og rettighetshavere. Fylkeskommunen har utarbeidet « Regional plan  
 for høstbart vilt og innlandsfisk 2016 – 2028 «. 
 
 Statsforvalteren  
 Statsforvalteren er klageinstans for vedtak som kommunen fatter. 
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 Kommunen  
 Kommunen har ulike roller innenfor hjorteviltforvaltningen. Det er roller som 
 myndighetsutøver, tjenesteyter, arealplanmyndighet og lokalpolitisk  
 styringsorgan. 
 
 I tillegg til det som nevnes under « Ansvars- og rollefordeling» har kommunen bla.  
 ansvar for håndtering av fallvilt, gi skadefellingstillatelser og forvaltning av viltfondet 
 

4.2 Lokalt og regionalt samarbeid 
  

 Bestandsplanorganisering 
 For å kunne gjennomføre en nødvendig , god og bestandsrettet forvaltning av     
 hjorteviltet er det en fordel at store vald er organisert i bestandsplanområder. I  
 Fauske har vi  foreløpig bare 1 bestandsplanområde bestående av 2 vald. Resten er  
             enkeltstående vald.    
 
 
 Interkommunalt samarbeid 
 Miljødirektoratet oppfordrer gjennom Hjorteviltforskriftens § 4 til samarbeid på  
 Interkommunalt nivå. To eller flere kommuner bør samarbeide om felles mål for 
 hjorteviltbestandene når dette anses å være hensiktsmessig. Fylkeskommunen kan 
 pålegge kommuner å inngå i et slikt samarbeid hvis det regnes som nødvendig for å 
 ivareta bestands- eller samfunnsmessige hensyn på regionalt nivå. 
 
 Kommunene i Salten har ikke pr. i dag et slikt bestandsplanmessig samarbeid. 
 
 Fauske kommune er imidlertid medlem av Salten Viltforvaltningsråd. Rådet består av 
 kommunene Fauske, Saltdal, Sørfold, Bodø, Beiarn, Hamarøy, Steigen, Tysfjord,  
 Gildeskål og Meløy. Dette samarbeidet gir oss en arena for å diskutere utfordringer i  
 viltforvaltningen samt gir oss muligheter for å arrangere og samordne kurs og  
             seminarer for å øke kompetansen og holde seg oppdatert i lover og forskriter, både 
             for kommunene og jaktrettshaverne. 
  
 
  

5.0 ANSVARS- OG ROLLEFORDELINGEN MELLOM KOMMUNEN OG 

JAKTRETTSHAVERNE 
 
Kommunens oppgave som offentlig forvaltningsmyndighet er med hjemmel i gjeldende 
lovverk (beskrevet ovenfor) samt Forvaltningslov og Offentlighetslov bl.a  å: 
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 Fastsette forskrift for åpning av jakt på elg, hjort og/eller rådyr i kommunen 
 

 Utarbeide  en målsetting for hjorteviltforvaltningen i kommunen 
(Hjorteviltforskriftens § 3) og fastsette forskrift om minsteareal (§6) 
 

 Stimulere til og legge til rette for samarbeid mellom jaktrettshavere (§§ 15, 16,17) 
 

 Behandle søknad fra jaktrettshavere om godkjenning av eller endring av vald (§§ 10 
og 11), godkjenning av bestandsplan og flerårige avskytingsplaner ( § 16) evt. gi 
fellingstillatelse etter Hjorteviltforskriftens § 18. 

 
 
Jaktrettshaverne (grunneierne) har iht. Viltlovens § 27 enerett til jakt og fangst 
I § 27 heter det: «Med de innskrenkninger som er fastsatt i denne lov og i forskrifter gitt i 
medhold av loven, har grunneieren enerett til jakt og fangst.» 
 
Jaktrettshavernes oppgave er ihht. gjeldende 
lovverk med forskrifter å: 

 Stifte en grunneierorganisasjon som 
tilfredstiller minimumskravene til å få 
godkjent en bestandsplan 
(Hjorteviltforskriftens § 13) som et vald 
(Hjorteviltforskriftens § 10) eller et 
bestandsplanområde (Hjorteviltforskriftens 
§ 15) 
 

 Utarbeide en bestandsplan med flerårig 
avskytingsavtale som holder seg innenfor 
rammene i den kommunale målsettingen. 

 

 Administrere og organisere jaktutøvelsen 
mht fordeling av fellingstillatelser, kontroll 
og rapportering. 

 

 
 

 Elgfall Stifjell – Hanne Kari Vedal   (Foto: Øystein Vedal)  



Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske Kommune 2021 - 2024 

 

 

Hjorteviltforvaltningen 

 

Side 8 

6.0   KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING 
 
En viktig forutsetning for den fremtidige forvaltningen av hjorteviltet er at den skal bygge på 
kunnskap om artene. De viktigste verktøyene for å praktisere en “kunnskapsbasert” 
forvaltning av artene er: 
 
1. Kunnskap om de biologiske og økologiske egenskaper hos de enkelte artene av   
    hjortevilt . 
 
2. Samfunnsmessig og erfaringsmessig kunnskap knyttet til forvaltningen av  
    hjorteviltartene. 
 
3. Hjorteviltregisteret. De årlige data for tildeling , felling ,“sett elg” og fallvilt legges inn 
    her. Bruken av registeret vil på lang sikt gjøre oss bedre kvalifisert til gjøre fornuftige 
    beslutninger i hjorteviltforvaltningen.   
 

4. Beitegransking og elgtelling. Utført minimum i hver planperiode av rettighetshaverne i          
    samarbeid med kommunen. 
 
 
 Det er utført relativt gode registreringer i hjorteviltregisteret for Fauske kommune fra                                                   
1987 til d.d., og det finnes data i de fysiske arkivene helt tilbake til den først elgjakta startet i 
kommunen på 60‐tallet. 
  
 Hjortevilt‐ registeret er under kontinuerlig utvikling og forbedring. Det gir mulighet for 
 registrering av detaljert informasjon om alt fra elgens vekt, alder, kjønn, til kartfesting av 
 sted den ble skutt, påkjørt eller funnet død. 
 
I 2018 ble det innført en ny måte å registrere Sett Elgdata på og en forutsetter at alle vald 
har gått over til den nye metoden.. 

 

7.0 FAGGRUNNLAG 
 

7.1 Hjortevilt i Fauske 

Fauske kommune har et totalt areal på 1210 km2. Det fins en stabil bestand av elg i hele 
kommunen. Rådyr fins sporadisk over store deler av kommunen, stammen er i vekst men 
bestanden varierer fra år til år. Det er åpnet for rådyrjakt med et minsteareal på 10000 dekar 
for hele kommunen fra 2021. Bestanden av hjort sprer seg nordover og streifdyr av hjort kan 
påtreffes. Det fins ikke villrein i kommunen. 
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7.2 Kunnskap og for valtning
I Fauske har en helt siden 80-tallet samlet inn data om elgbestanden gjennom «Sett Elg»,
slaktevekter og innsamling av kjever. Dette for å ha et grunnlag for kunnskapsbasert
elgforvaltning.

Elgforvaltningen er organisert med Plan- og utviklingsutvalget som politisk utvalg som vedtar
målsettinger for hjorteviltforvaltningen, fastsetter minsteareal og behandler spørsmål av
prinsipiell betydning.

Den daglige forvaltningen, inkludert godkjenning av bestandsplaner, vald,
bestandsplanområder, utstedning av fellingstillatelser, ajourføring av hjorteviltregisteret,
fallviltoppgaver etc. er delegert til administrasjonen i kommunen.

7.3 Rådyrbestanden
Kommunen har flere små og lokale bestander av rådyr bortsett fra jaktfeltet Nedre
Valnesfjord og Fauskeeidet som har en relativ brukbar bestand. Det har ikke vært jaktet på
bestanden de siste årene, men det åpnes for jakt på rådyr fra 2021.

Det er til tider trafikale problemer med påkjørsler av rådyr.

Rådyrgeit og kje (Foto: arkiv)

7.4 Minstear eal
Tildeling av fellingstillatelser gjøres i henhold til godkjent tellende areal for elgjakt. Tellende
areal er i hovedsak produktiv og uproduktiv skog under skoggrensen men dyrka jord og
annet areal kan også tas med der det er naturlig. Elgvaldene gjør en oppdatering av tellende
areal i 2021. Kommunen fastsatte ny forskrift for minsteareal i 2021. Minsteareal pr. dyr for
felling av elg i Fauske er som følger:
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 Valnesfjord, fra grense mot Bodø til tunnelen i Røvik                                3000 da 

 Sulitjelmadalføret                                                                                              4000 da 

 Nordal, Lakså, Sjønstå t.o.m. Engan/Stifjell                                                  1500 da 

 Solvik, Vatnbygda, Moen og Leivset                                                              2000 da 

 Fauskeeidet, Øynes, Klungset til tunnelen i Røvik                                       1500 da  
  
             
For rådyr er minstearealet: 

 Hele kommunen                                                                                               10000 da  
 

                 
Minstearealet pr. dyr kan i hht forskrift for forvaltning av hjortevilt fravikes med +/- 50 % ved 
tildeling av fellingstillatelser når dette anses nødvendig for å regulere elgbestanden. 
 

7.5 Valdstruktur for elgvaldene 

I Fauske er det 5 enkeltstående elgvald og 1 bestandsplanområde (Nedrevann / Øvrevann) 
som består av 2 vald.  De fleste vald samt bestandsplanområdet har tellende areal som 
tilsvarer minst 20 ganger minstearealet og kan utarbeide bestandsplaner som skal fornyes 
hvert fjerde år, neste gang i år for perioden 2021 - 2024.  
 
Valdstrukturen er imidlertid i endring i Fauskeeidet der «gamle Fauskeeidet» oppløses og 
det dannes nye vald. Størrelsen på disse er pr. nu usikre og det er av den grunn usikkert om 
alle vald her kan utarbeide bestandsplaner og få tildelt «frie dyr» fra kommunen. 
Alternativet er direkte tildeling i kategoriene voksen hann, voksen hunn samt kalv. 
 
 

 
Valdstrukturen der endringene i tidliger vald 2 (Fauskeeidet) ikke er på plass 
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Bestandsplanområde Vald Totalt 
areal 

Tellende 
areal 

Minste- 
areal 

Fellings-
tillatelser 

Nedrevann/Øvrevann Lakså m.fl.    1500  

 Vatnbygda m.fl    2000  

      

 Fauskeeidet nord (Rødås/Grønås)   1500  

 Fauskeeidet    1500  

 Nytt vald 
(Holtan/Medås/Kvitblik/Tverå/Tortenli) 

  1500  

 Valnesfjord   3000  

 Sulitjelma    4000  

 

7.6 Beitegrunnlaget 

Sommerbeitet har stor betydning for elgen og det er i denne perioden at elgen vokser noe av 
betydning. Dårlig sommerbeite vil redusere elgens muligheter for en normal vektøkning og 
kan føre til lave slaktevekter på kalv og ungdyr og gi redusert fruktbarhet hos kyrne. 

 
Vinterbeitet er som regel avgjørende for hvor mange dyr som kan ha tilhold i et område. 
Undersøkelser har vist at kvister av ulike treslag har svært ulik fordøyelighet som mat for 
elgen. Elgen foretrekker de med best fordøyelighet slik som ROS-artene (Rogn, osp og 
selje/vier) men vil også kunne beite på bjørk, einer, furu og gran. 

 
Økt skogskjøtsel over tid har gitt gode elgbeiter og ført til økning i elgbestanden. Trenden 
har imidlertid snudd i enkelte områder der redusert skogskjøtsel har gitt mindre foryngelse 
og dermed dårligere vinterbeite. Dette vil få konsekvenser for hvilken elgtetthet vi kan ha. 
 
I deler av kommunen, slik som i området Vatnbygda – Norddal, har vi hatt til dels stor 
belastning på vinterbeitene der beitegraden tidligere har blitt vurdert til 3 - 4 (meget hardt 

beitet). Samme tendens 
synes å observeres også i 
nedre deler av 
Valnesfjord og i deler av 
gamle Fauskeeidet.   Det 
må være en målsetting at 
beitene bygges opp til 
beitegrad 2 – 3 over hele 
kommunen. 
 
 
 
 
 
Elg på innmark i Grønås   
(Foto: Roger Hansen) 
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Det bør gjennomføres jevnlige beitegranskinger i alle deler av kommunen der elgvaldene har 
ansvar for å få dette utført.  
    
 

8.0 HJORTEVILT OG ANDRE SAMFUNNSINTERESSER 

8.1 Hjortevilt som 

næring 

 
Hjorteviltet, i vårt tilfelle 
elgen, er en fornybar 
ressurs og en inntektskilde 
for grunneierne/ 
jaktrettshaverne og har 
grovt regnet en anslått 
verdi på 1.5 millioner kr. i 
2020. I tillegg har jakten en 
verdi som rekreasjonskilde 
og friluftsliv for jegerne. 
 
 

8.2 Jordbruk 

I Fauske kommune har vi 
16 500 da dyrka jord og 
3 400 da innmarksbeite. 
Dette utgjør ca 2 % av kommunens totale landareal på 1.210.000 da. 
 
Elgen vil kunne beite noe på dyrka jord der den har mulighet til dette. Bær- og        
grønnsakprodusentene må sette opp gjerder for å beskytte seg mot skader forvoldt  
av beitende elg. I Fauske har vi registrert problemer både i Valnesfjord og Kvitblik. 
 
I Fauske har vi ikke hatt problemer med elg som har beitet på rundballer. Elg bør imidlertid 
ikke fores med rundballer for å unngå et slikt problem. Hvis problemet likevel skulle oppstå, 
vil den enkelte gårdbruker måtte ta sine forholdsregler mht oppbevaring og lagring av 
rundballer, samt at kommunen må da vurdere å ta ut slike individer som skadedyr. 
 

 8.3 Skogbruk og beite 

I Fauske kommune har vi 199 000 dekar produktiv skog noe som utgjør ca. 16 % av det totale 
landarealet i kommunen. Av dette er ca. 130 000 da lauvskog og ca. 30 000 da tilplantet 
gran. I tillegg har vi annet utmarksareal under skoggrensa på ca. 600 000 da. 

 

Elgslakt på Stifjell  (Foto: Gry Vedal) 
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Et viktig forhold i elgforvaltningen er hensynet til skogbruket. Økende tetthet av elg kan over 
tid virke negativt på produksjon og uttak av trevirke. 

 
Det er viktig å avpasse elgbestanden i forhold til beiteproduksjonen. Dette gjelder særlig 
produksjonen av attraktive busker og trær som rogn, osp og selje/vier (ROS –artene) og i 
mindre grad bjørk og furu. Blir beitetrykket på disse tresortene for høyt er det å forvente av 
produksjonen av beitebar biomasse over tid synker. Dette vil igjen kunne ha negativ effekt 
på elgens bestandskondisjon (kroppsvekst og kalveproduksjon) og det kan også ha negative 
effekter på andre organismer som er avhengige av disse treslagene. 

 
Når det gjelder gran er det registrert skader flere steder i kommunen. I området Lakså - 
Nordal har elg beitet på flere unge plantefelt og gjort betydelig skade på disse. Dette vil nok 
kunne skyldes for stor elgtetthet i forhold til beitegrunnlaget og derav for hardt beitepress. 
 
Skogeiere oppfordres generelt å ha et aktivt skogbruk. Hvis ikke skogen blir drevet vil den 
råtne ned og gi ingen verdi for skogeieren. Gammel hogstmoden skog har dessuten liten 
beiteverdi for elgen. Etter hogst vil det komme opp ungskog som gir nytt beite for elgen. 
 
Det er viktig at skogeierne utfører ungskogpleie på rett tidspunkt. Dette må ikke gjøres for 
tidlig, men vente til grana (bartrærne) er kommet over «elgmathøyde». Faren for 
elgbeiteskader på barskogen vil med dette kunne reduseres. 
 
 
 
 
 

 
 Beiteundersøkelser i Lakså – Nordal  i mars 2013  ( Foto: Hilde Holtan) 
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                                Beiteundersøkelser i Lakså - Nordal i mars 2021  (Foto: Ørjan Alm) 

 

 
 

8.4 Trafikk 

Trafikksikkerhet er et forhold å ta hensyn til ved valg av hvor stor elgbestand en skal ha. 
Elgen utgjør en potensiell trafikkrisiko både på vei og jernbane når den krysser eller 
oppholder seg på vei og jernbanelinje.  
 
På landsbasis utgjør antall trafikkdrepte elg ca. 5 – 6 % av jaktuttaket, men med forholdsvis 
mer i områder med mye trafikk. I slike områder kan trafikkulykker ha en vesentlig effekt på 
elgens bestandsutvikling i tillegg til å utgjøre et trafikksikkerhetsproblem. 
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Fordi antallet elg-trafikkulykker synes 
å forholde seg proporsjonalt til 
antallet elg i et område, vil 
forvaltningens valg av avskytning 
kunne påvirke antallet trafikkulykker.  
 
I tillegg vil varierende snødybde, 
temperatur og trafikkvolum påvirke 
antall elgpåkjørsler, men disse 
faktorene kan i liten grad påvirkes av 
forvaltningsmyndighetene.  
 
 

  
                                                                                
Enkelte ulykkesdempende tiltak som viltgjerder, veibelysning, hogst av kratt og skog langs 
veiene for å bedre sikten, kan ha effekt. 
 
   
                                                           

8.5 Elg i tettbebyggelse    

I Fauske har vi elg i hele kommunen og også i nærheten av tettbebyggelse. Dette fører til at i 
deler av året og under spesielle forhold vil elgen kunne være mer synlig for befolkningen. I 
vintre med mye snø og vanskelige beiteforhold i marka vil elgen trekke både til vei og 
tettbebyggelse der det er lettere å ferdes og finne mat.  
 
Elgen representerer i utgangspunktet ingen fare for mennesker, men mange mennesker vil 
likevel føle seg utrygge ved å møte elg på nært hold. En bør også huske på at alle dyr som 
befinner seg i en  stresset situasjon vil kunne utgjøre en fare og «farlige» situasjoner kan av 
den grunn oppstå.  

 
 

 

 

 

 

                                         

 

Elgkalv påkjørt ( Foto: Svein Jensen)  
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8.6 Rekreasjon og helse. 

 
Kommunen ønsker å kunne opprettholde 
en levedyktig elgstamme på et slikt nivå at 
jegere i Fauske kommune fortsatt skal 
kunne jakte og ha utbytte av jakten som 
rekreasjon og hobby som før.  
 
Dette kan bare skje ved at kommunen og 
rettighetshaverne kan tilby jakt på en 
bærekraftig elgstamme. 
 
Kommunen vil oppfordre jaktrettshavere 
og jaktledere til å rekruttere flere kvinner 
og ungdom inn i elgjakta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                           
                                                                                Vatnbygda  (Foto: Gøran Helgesen) 
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9.0 ELGBESTANDEN I
KOMMUNEN

9.1 Bestandsutvik ling elg
Den første kjente observasjon av elg i
Fauske var i 1917. Nesten 50 år senere,
i 1964, ble det åpnet for jakt av elg og
det ble gitt 10 fellingstillatelser og felt 8
dyr.

Bestanden har siden den gang vært i
jevn vekst med en foreløpig topp i
avskyting på 145 dyr i 2020.

Med hensyn til beiteskader og trafikale
problemer er det viktig med en
nyansert og stedstilpasset forvaltning
av elgstammen i de enkelte områder.

Lakså Vestre (Foto: Per Erik Nilsen)

Tabellen «Sett elg pr. jegerdag» gir uttrykk for om bestanden minker eller øker, men sier ikke
noe om det faktiske antallet elg. Tendensen i Fauske er stigende sett gjennom flere år.

0

0,5

1

1,5

2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sett elg pr jegerdag

Sett per jegerdag Målsetting
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9.2 Kjønnssammensetning 

For å oppnå en bestand av store og gode produksjonsdyr er det viktig at en har en rett 
kjønns- og aldersstruktur. Det er av den grunn viktig å spare nok store okser samt gode kyr 
og store kviger. Dette vil gi tidlig brunstige kyr som tar kalv tidlig, kalver født tidlig på våren, 
store kviger og gode produksjonskyr som gir mange og store kalver. 

 
Sett ku pr. okse er en indeks fra Sett Elg (Hjorteviltregisteret) som gir uttrykk for bestandens 
kjønnssammensetning. Det er noe usikkert hvor godt indeksen gjenspeiler det faktiske 
kjønnsforholdet fordi sannsynligheten for å observere okse og ku kan være ulik. Men det 
antas likevel at indeksen vil gjenspeile utviklingen over tid. 
 
Ku / okseforholdet i Fauske har ligget på mellom ca. 1,4 og 2,3 kyr pr. okse de siste 10 årene. 
Ønsket forhold ligger på mellom 1,5 og 1,8 kyr pr. okse. Det observeres forskjeller mellom 
valdene.  
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Det bør være et
mål å beholde
flere voksne kyr
samt nok
«avlsokser» på
vinterbeite. Det
er ønskelig at
nødvendig uttak
av store okser
skjer etter endt
brunsttid.

9.3 Slaktevekter
Utviklingen i kalvevekter er et godt mål på om en beholder en bestand av store dyr i Fauske.
Små kalver blir gjerne små kviger/kyr, som tar seint kalv og igjen gir små kalver, noe som er
uheldig for bestandsutviklingen. Store okser er viktig for tidlig kalving og høyere slaktevekt.

Dårlig beitegrunnlag / for høy tetthet av elg kan også påvirke kalvevektene. Små kalver er
ønskelig å få tatt ut da de gjerne blir dårlige avlsdyr. En ser en klar tendens til nedgang i
vektene i enkelte områder.

Elgkalv (Foto: arkiv)

1,66 1,59 1,53
1,65

1,44
1,67

2,22 2,27

1,61
1,841,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sett ku pr. okse - Fauske

Sett ku pr. okse Kommunal målsetting Kolonne2

Figur 1: Sett ku pr. okse viser kjønnssammensetningen for dyr ett år og eldre. Indeksen
gjenspeiler utviklingen over t id . Det bør i forvaltningen etterstrebes en ideell kjønnsfordeling på
1,5 - 1,8 kyr pr. okse
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Figur 2: Gjennomsnitt lig vekt kalv og ungdyr 2012 - 2020

9.4 Produktivi tet

To forhold som sier noe om produktiviteten i bestanden er «Sett kalv pr. ku» og «Sett kalv
pr. kalvku».
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Sett kalv pr. ku» gir uttrykk for hvordan produksjonen i elgbestanden utvikler seg. Tabellen
viser en variasjon de siste år der en i 2020 lå på 0,77 kalv pr. ku noe som er i tråd med
kommunens målsetting.

Det er stor variasjon i produktiviteten mellom valdene. Økt uttak av uproduktive dyr vil på
sikt spare beitene til produksjonsdyra og dermed øke produktiviteten på disse.

Figur 3: Sett kalv pr. kalvku (tvillingraten) 2012 - 2020 og kommunal målsetting

«Sett kalv pr. kalvku» (tvillingraten) er et mål på hvor stor andel av observerte kyr med kalv
som er sett med tvillingkalver.

Siden kalveproduksjonen til kyrne i stor grad er styrt av kroppsstørrelsen, gir tvillingraten et
mål på om det er en stor andel eldre, fullt utvokste kyr (over 4 år) i bestanden eller ikke. Selv
når en ønsker å redusere bestanden bør det være et mål at forholdet sett kalv pr. ku / kalvku
holder seg høyt.Samlet for hele kommunen viser figur 3 at vi over en lengre periode har en
nedadgående tendens med færre eldre kyr i bestanden.
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9.5 De enkelte vald 

 
 
Valnesfjord elgvald har hatt en økning i elgbestanden gjennom flere år (planperioder). Siste 
periode er det ikke felt kalveførende kyr og ikke kalv fra ku med 1 kalv. Det har derimot blitt 
felt ganske mange hanndyr, både voksne og ungdyr. Det har vært et mål å spare eldre kyr og 
store okser. 
 
Beitegrunnlaget har endret seg noe da det er registrert hard beiting på skogen både i nedre 
deler og lengre opp i Valnesfjord. Vinteren 2019/2020 var ekstremt hard for elgen med mye 
snø og vanskelig for å finne mat både her og ellers i kommunen. Siste vinter, 2020/2021 
derimot har vært snøfattig med mere lettilgjengelige beiter, og ført til at elgen har stått 
lengre i øvre del av Valnesfjord.  
 
Forholdet ku/okse ligger i årsskiftet 2020/2021 på 1,57 og har vist en svak nedgang. Ligger 
innenfor kommunens målsetting om 1,5 – 1,8. 
 
 

 
Elgfall i Valnesfjord    (Foto: Bård Johan Furnes) 
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«Gamle» Fauskeidet har fremdeles 
en god produksjon og en relativ 
stor bestand av elg, med unntak av 
noen områder med færre dyr. Lite 
dyr som ses kan ha sammenheng 
med at det er områder med et 
meget vanskelig terreng samt stor 
ferdsel i utmarka. Tidvis har valdet 
vært belastet med mange 
påkjørsler av elg både på vei og 
jernbane.  
 
Beitegrunnlaget i området er 
relativt bra men flere steder er det 
registrert hard beiting på både 
ROS-artene, bjørk og noe 
granplantefelt. Det haster å 
innhente mer kunnskap om 
beitetilstanden og derav å gjøre 
tiltak for å bedre mattilgangen hvis 
dette trengs. 
 
Valdet har bevisst gjennom de  foregående periodene prøvd å ta ned stammen som følge av 
beitetrykk og trafikale problem. Det ble felt ekstra mye elg i siste planperiode og det ble tatt 
ut mange kalver i nærhet til E6 for å forhindre påkjørsler. Det har også vært utfordringer 
med elg i tettbebyggelse og da spesielt i 
nærhet til Fauske sentrum. 
 
 
Fauskeeidet har et ku/okseforhold på 2,5 som fremdeles ligger noe over de øvrige vald i 
kommunen. Det er en nedgang i kalvevektene over tid som kan være et resultat av dårligere 
beiter for elgen. . Fellingsprosenten ligger på 89 % i 2020. 
 
 
Vatnbygda m/flere (del av Øvrevann / Nedrevann bestandsplanområde) har de foregående 
planperiodene hatt en relativt stor vinterbestand av elg som har relatert i høyt beite trykk og 
trafikale problemer, dette førte til at det ble tatt ut flere dyr i tidligere perioder.  
 
Siste planperiode har en sett en nedgang i okser i bestanden og en har dreid avskytingen 
mot uttak av flere kyr og kviger. Sett ku pr. okse indeksen ligger imidlertid på ca. 2,7 siste 
planperiode noe som er høyt over den kommunale målsettingen. 

 

 Elgfall Klungset Indre/Erikstad  (Foto: Bjørn Holtan) 
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Kalvevektene har hatt en stigende tendens og ligger godt an i forhold til snittet i kommunen.  
Antall sette kalver pr. kalvku (tvillingraten ) ligger på ca. 1,5 mens antall kalver pr. ku ligger 
på 0,74 siste planperiode.  Begge disse indeksene er i samsvar med den kommunale 
målsettingen. 
 
Lakså m/flere (som også er en del av Øvrevann/Nedrevann bestandsplanområde) har 
gjennom flere planperioder hatt en relativt stor vinterbestand av elg som har relatert i høyt 
beite trykk, som igjen har ført til at man har forsøkt å øke uttaket av elg. Uttaket av elg har 
trolig ikke vært stort nok til at det har blitt en forbedring av beitetilstanden. En nedadgående 
tendens i kalvevektene kan også være med å indikere at en må ta grep når det gjelder antall 
elg området kan ha i forhold til mattilgang. Vinteren 2019/2020 var i tillegg svært hard for 
elgen i dette området med veldig mye snø som lå lenge utover våren, der beitetilgangen ble 
ytterligere forverret. Her slik som flere andre steder i kommunen er det viktig å skaffe seg 
mere kunnskap om beitesituasjonen. 
 
Kalveraten ligger fremdeles litt under snittet for kommunen. Forholdet ku pr okse ligger i 
snitt siste periode på 1.7 og er innenfor den kommunale målsettingen. 
 
 

 
 

 Elgjakt i Nordal (Mellomvatnet)    (Foto: Rolf Knudsen) 
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Sulitjelma har hatt en grei bestand av elg, men har i de lavereliggende områdene til tider 
trafikale problemer da elgen på vinteren blir stående i en trang dal. Uttak av dyr og 
observasjoner av dyr har hatt en svak økning over de 4 siste planperiodene. 
 
Forholdet ku /okse lå litt lavt siste planperiode i forhold til kommunens målsetting. Valdet 
har økt avskytingen på kalv og ungdyr i hht egen bestandsplan, samt hatt en liten reduksjon i 
felling av eldre okser. Fellingsprosenten har økt til 86 % siste periode. 
 

 
Utsikt mot Stor-Rosna    (Foto: Arnold Foshaug Berg) 
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9.6 Trekk og vinterbeiter 
Elgen har vinterbeite over store deler av kommunen. Det kan imidlertid være variasjoner 
med hensyn til vær og snøforhold bl.a i høgreliggende strøk som i Sulitjelma, Nordal – Stifjell 
og Valnesfjord.  
 
I Valnesfjord utgjør vinterbeitet en forholdsvis liten del av totalarealet når det er store 
snømengder. Elgen trekker ned fra de øvre delene av bygda og ned mot de nedre delene. En 
del av trekkveiene for elg krysser vei og jernbane og utgjør en stor risiko for påkjørsel. 
 
Det pågår et trekk av elg både i og mellom valdene selv om deler av elgbestanden sies å 
være stedegen. Det er også et visst trekk mot nabokommunene og mot Sverige helt i øst. 
      

 10.0 Fallvilt 
Årlig irregulær avgang på elg ligger i 
siste planperiode på et snitt rundt 19 
dyr pr år men med en økende tendens 
siste del av perioden.  
 
Flere dyr enn vanlig ble funnet død av 
andre årsaker enn påkjørsel i 2020. En 
ekstra hard vinter med mye snø kan 
være medvirkende årsak til dette. 
 
 
 Avgangen kan imidlertid variere veldig 
fra år til år. I snørike vintre der elgen 
trekker ned mot tettbebyggelse og veier 
har vi betydelig flere påkjørsler enn i 
snøfattige vintre.  
 
Det samme problemet har vi også når 
det gjelder jernbanen og vi har i 
perioder mange påkjørsler både på 
Innerfauske og på strekningen Søbbesva 
– Kistrand.  
 
De siste årene har vi også hatt i snitt 4 
rådyr som har blitt påkjørt pr. år i 
kommunen. Klungsetmarka  (foto: Veronica Lundli)  
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Figur 5: Oversikt over irregulær avgang i kommunen

11.0 KOMMUNENS MÅLSETTING

11.1 Overordna mål
Det anses som viktig å fortsatt ha en god
dialog mellom kommunen og jaktrettshaverne
/elgvaldene for å sikre en best mulig
forvaltning av elgstammen i kommunen.

Viltforvaltningen i Fauske har et godt
samarbeid med nabokommunene gjennom
Salten Viltforvaltningsråd (SaV) og har som mål
å fortsette dette samarbeidet.

Den kommunale målsettingen for
hjorteviltforvaltningen og de enkelte valds
bestandsplaner rulleres samtidig hvert fjerde
år.

Bestanden av elg i Fauske må forsøkes
forvaltet på en slik måte som gir store, friske
dyr tilpasset de beitene vi har og som gir en bærekraftig og god avkastning for
jaktrettshaver/ grunneier, samt være av en slik størrelse som ikke påfører andre

(Foto: Rolf Knudsen)
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samfunnsinteresser (trafikk, landbruket) uakseptable skader eller reduserer det biologiske
mangfoldet.

Elgbestanden i kommende planperiode bør i enkelte områder stabiliseres og i andre ha en
nedgang.

Det bør skytes en høy andel unge dyr (kalver og 1,5 års dyr). Det bør tas ut en stor andel
kalver for å forhindre en uforholdsmessig overvekt av uttak av hanndyr. Der hoveduttaket er
på 1,5 års dyr vil en større andel hanndyr enn hunndyr bli skutt. Det er ofte lettere for jegere
å gjenkjenne piggokser enn å skille kviger fra kyr.

Med et stort uttak av kalver vil en også kunne unngå en del påkjørsler på vei og jernbane. Ku
med kalv (er) er mest utsatt der både ku og kalv kan bli drept. En vil også spare vinterbeitene
med å ha færre kalver («uproduktive dyr»).

Gjennomsnittsalderen økes og kalveproduksjonen vil derav øke noe som igjen øker
avkastningen til jaktrettshaverne/ grunneierne. Uttak av eldre små dyr vil også kunne øke
produktiviteten i bestanden.

Man ser at i enkelte områder i snørike vintrer er det problemer med spesielt vei/ jernbane og
en gang iblant i boligområder. Terskelen for å gi tillatelse til og besørge uttak av
enkeltindivider som oppholder/er til problem i boligområde etc. skal være lav. Man må følge
med på denne utvikling og gjøre tiltak for å begrense disse problemene, bl.a må valdene øke
avskytingen i de områder der det er et gjentakende problem.

Valdene må videre etterstrebe å utøve en human og sikker jakt.som gir minst mulig ulemper
for samfunnet ellers.

Det har gjennom flere år vært foretatt rydding langs offentlig vei og jernbane i samarbeid
med nabokommunene og Salten regionråd. Dette må fortsatt ha høy prioritet.

Det arbeides med å innføre rådyrjakt i kommunen etter som både antall observasjoner og
antall påkjørsler er stigende.

Det er også observert enkelttilfeller av hjort. Denne bestanden regnes å være for liten til å
igangsette jakt på nuværende tidspunkt.

11.2 Etterprøvbare målsettinger ti l valdene:

1) Valdene må ha et mål for å sørge for mat til elgen i snørike vintre. Ved plutselige
snøfall over 30 – 40 cm bør det hogges ned stor skog som «nødtiltak» (fortrinnsvis
rogn, osp og selje) og evt kjøres vei med snøscooter (nødvendige tillatelser må
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innhentes), dette for å lede elgen til maten samt holde den unna vei og jernbane. I 
områder med høy beitegrad er felling av skog til elgbeite uansett snøforhold særlig 
viktig. 

 
2) Det bør etterstrebes at antall elgpåkjørsler (irregulær avgang) blir så lavt som mulig 

og ideelt sett ikke over 10 % av jaktutbyttet i planperioden. I løpet av de siste 3 
planperiodene har antall elgpåkjørsler ligget på et gjennomsnitt på 17 % pr. år. 
Fauske har både  vei og jernbane noe som øker faren for påkjørsler. 
 

3) Det bør felles minst 60 % kalv og ungdyr (derav minst 50 % kalv ) mens andelen 
voksne kyr ikke bør overskride 15 % og voksne okser ikke over 25 %. 
 

4) Hvis man ser små kalver og ungdyr bør disse tas ut da de gir dårlige produksjonsdyr 
og i tillegg belaster vinterbeitene. Kalver under 45 kg  tas ut som fallvilt. Ungdyr 
under 100 kg kan godkjennes som kalv i avskytingsplanen (i Sett Elg føres korrekt 
alder !) Disse fellingene meldes inn umiddelbart til kommunen for godkjenning. 
 

5) Observert ku/okse i Sett Elg skjema skal ligge mellom 1,5 til 1,8 det enkelte år. 
 

6) Gode produksjonsdyr som store voksne kyr (tvillingmødre) og Store okser  bør som 
hovedregel spares.  

 

7) Sett kalv pr ku basert på registreringer i Sett Elg bør ligge på minst 0,8 
 

8) Sett kalv pr kalvku basert på registreringer i Sett Elg bør ligge på minst 1,5. 
 

9) Det er en målsetting at slaktevekter på kalv og ungdyr ikke skal synke i forhold til 
perioden 2018 - 2020. 
 

10) Observasjoner av rådyr gjennom hele året meldes til kommunen. 
 

11) Valdene har ansvar for gjennomføring av jevnlige elgbeiteundersøkelser og 
elgtellinger hver planperiode. Elgbestanden skal bl.a tilpasses etter tilstanden på 
beitet. 

 
12)  Jaktperioden skal i størst mulig grad benyttes for å utøve en best mulig  

             forvaltning for området. Først skaffe seg oversikt over bestanden for siden å  
             iverksette felling. Tildelt kvote på frie dyr bør fordeles ut til jaktlagene i en  
            «todelt kvote» der deler av kvoten holdes igjen for en best mulig tilpasning til 
            den bestanden en har og det en ønsker å sitte igjen med etter jakta.  
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            Valdene bør etterstrebe å ta ut  kvotene så langt de bestandsmessige forhold tilsier                   
             det. Kommunen oppfordrer  til utstrakt samarbeid og stor fleksibilitet innad i valdene              
             når det gjelder uttak av elg. 
 
 Valdene oppfordres til å gjennomføre og avslutte jakta så tidlig som de praktiske                               
 og bestandsmessige forhold tilsier det. Dette bl.a av dyrevelferdshensyn 
  (uro – elgens energibruk før vinteren) og hensynet til andre brukere av 
  marka.        
 

13) Det bør føres data elektronisk gjennom Sett og Skutt forløpende og som hovedregel 
hver dag under jakta. Registreringene kan foretas selv om det ikke er telefondekning i 
øyeblikket. Valdleder skal, etter først å ha kontrollert registreringene,  godkjenne 
disse/ferdigstille og sende  Fellingsrapport til kommunen senest 10 dager etter jaktas 
slutt.  

 
14)   Maks 10 % av årlig fellingskvote kan overføres til neste år i en  bestandsplanperiode. 

Dette gjøres i samråd med kommunen det enkelte år. 
 

15)  Det skal gjennomføres minst 2 møter mellom kommunen og valdlederne hvert år, 
med 1 møte ca. 1 uke før jaktstart og 1 møte etter jaktas slutt. 
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2.0 Vedlegg 

Tabell over frister 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 21/5336     
 Arkiv sakID.: 21/698 Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
042/21 Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021 

 
 
Endring av detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 og 12/19, 
godkjenner plan- og utviklingsutvalget det fremlagte forslag til endring av detaljregulering for del 
av Fauske stasjonsområde. 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 
 

 
Vedlegg: 
14.04.2021 Plankart Fauske stasjonsområde 1472027 
 
Saksopplysninger: 
 
På vegne av Bane NOR fremmer Fauske kommune forslag til endring av detaljregulering for del av 
Fauske stasjonsområde, planid. 2016001. 
 
Forslag til endringer i plankart 
 
Bane NOR sin begrunnelse for endring av plankartet: I forbindelse med at det ligger eksisterende kabler som 
er vanskelige å flytte på er det sett på linjeføringen for gang- og sykkelveg SGS3. Denne har blitt vurdert forskjøvet 
ca. 2 m som følge av økt radius (R=38) i forhold til det som er regulert. Dette medfører at GS-vegen krysser den 
regulerte formålsgrensen. GS-vegens regulerte bredde opprettholdes. I dette tilfellet er det jo ikke snakk om et 
større formålsavvik. 
 



 
 
Figur 1. Planutsnitt fra gjeldene plan – detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med planid 2016001. 
Gang- og sykkelveien har en radius på 30 m. 

 
 
Figur 2. Forslag til revidert gang- og sykkelvei. Radius er endret til 38 m. Dette gir noe større avstand mot SKV3. 
Formålene opprettholdes som tidligere. 



 
 
De foreslåtte endringene i plankartet er i tråd med hovedrammene i gjeldene reguleringsplan og berører 
ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Endringen vil i liten grad påvirke gjennomføringen av 
planen for øvrig. Det innføres ingen nye formål, kun justering av kurvatur for SGS3. Planbestemmelsene 
videreføres uten endringer. Saken har derfor blitt behandlet forenklet med begrenset høring i perioden 
18.03.21 – 06.04.21. Det framkommer ingen merknader angående den foreslåtte endringen. 
 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
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Sak nr.   Dato 
043/21 Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021 

 
 
Endring for del av reguleringplanen Vestmyra skolesenter 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 og 12/19, 
godkjenner plan- og utviklingsutvalget det fremlagte forslag til endring for del av 
reguleringsplanen Vestmyra skolesenter. 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 
Vedlegg: 
14.04.2021 Vestmyra plankart 1472042 

14.04.2021 Planbestemmelser 1472043 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune forbereder salg av Tiurveien 2, dvs. deler av et område som tidligere har vært 
benyttet til barnehageformål. Området ligger innenfor Vestmyra boligfelt like nord-vest for Vestmyra 
skolesenter. 
Vestmyra skole og andre brukere benytter Tiurveien som en passasje mot Fuglveien og derfra ut i 
marka. I forbindelse med et salg er det svært ønskelig å opprettholde/sikre en slik forbindelse for 
framtiden. 
 
Endring av plankartet 
 
Det er i øvre del lagt inn en turvei innenfor eksisterende regulert grøntområde. Dette er gjort for å sikre 
at adkomsten mot Fuglveien ikke blir blokkert ved en eventuell fremtidig reguleringsendring av 
Tiurveien 2. 
Det er også lagt inn en tomtegrense som viser hvor Tiurveien 2 kan fradeles. Formålene i planen 
opprettholdes, men er oppdatert i henhold til siste sosi standard. Grad av utnytting er i tråd med 
kommuneplanens arealdel for sone C. 
  
Store deler av reguleringsplanen for Vestmyra skolesenter er allerede erstattet med områderegulering 
for nye Vestmyra skole. Det er derfor kun deler av de opprinnelige bestemmelsene som er gjeldene.  
Bestemmelsene som er gjeldene innenfor det reviderte planområdet, blir videreført uten endring. I 
tillegg kommer bestemmelser angående turvei.  
 
Den foreslåtte endringen er i tråd med hovedrammene i den gjeldende reguleringsplanen for Vestmyra 
skolesenter (2004002) og kommuneplanens arealdel for Fauske sentrum.  
De foreslåtte endringene berører ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Endringen vil i liten 
grad påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. 
Saken har derfor blitt behandlet forenklet med begrenset høring i perioden 12.03.21 – 02.04.21. 
Nordland fylkeskommune ble innvilget utsatt høringsfrist til 09.04.21. 
 



Det framkommer to uttalelser til den foreslåtte planendringen.  
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet. Det er deretter gjort en vurdering/anbefaling angående 
problemstillingen slik den framstår. 
 
Sametinget, 26.03.21 
 
Viser til brev av 15.03.2021. Sametinget har ingen innvendinger til endringen for del av 
reguleringsplanen for Vestmyra skolesenter. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Ingen merknad. 
 
 
 
Nordland fylkeskommune, 09.04.21 
 
Nordland fylkeskommune viser til forslag til endring for del av reguleringsplan Vestmyra skolesenter 
(planid: 2004002), Fauske kommune. I plankartet er det lagt inn en turvei i eksisterende grøntområde og 
en tomtegrense som viser hvor Tiurveien 2 kan fradeles. Gjeldende planbestemmelser videreføres 
uendret, men med ny planbestemmelse for turveg. Kommunen vurderer at endringen er en mindre 
endring og kan behandles innenfor rammene av en forenklet prosess. 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse. 
 
Merknader 
Regionale interesser 
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. 
 
Kulturminner 
Fylkeskommunen har ingen kulturminnefaglige merknader til endringsforslaget. 
 
Plan 
Vi er enig i kommunens vurdering om at endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for 
øvrig. Vi ser positivt på at tilgang til marka blir bedre ivaretatt i planendringen og har ingen videre 
merknader. 
 
På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at: 
Fylkeskommunen forventer at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og 
arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger. 
Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til personer med 
funksjonsnedsettelser må ivaretas. 
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. 
Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger skal tas, jf. 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
Vurdering/anbefaling 



 
Tas til orientering. Sikkerhet for barn og unge ble ivaretatt i forbindelse med regulering av nye Vestmyra 
skole. 
 
 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
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Fauske kommune 11. mars 2021   
 

 
Bestemmelser i tilknytning til 

 
REGULERINGSPLAN FOR VESTMYRA SKOLESENTER - ENDRING 

i Fauske kommune 
 
 

§ 1 
GENERELT 

 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 
Området reguleres til følgende formål: 
 
 
 

1. Byggeområder:  barnehage  
2. Offentlige trafikkområder: gang-/sykkelvei. 
3. Friområder/grønnstruktur: Områder for parkmessige anlegg 
 
 

§ 2 
BYGGEOMRÅDER 

 
Bygninger skal oppføres med fasader i mur eller tre. Planutvalget skal påse at bebyggelsens form, 
fasader, vindusinndeling og synlige materialer harmonerer med bebyggelsen omkring. 
Tilgjengelighetskriteriene nedfelt i teknisk forskrift gjøres gjeldende for byggeområdene. 
 

2.1 Areal til allmennyttige formal, A1 - A4.  
 
A1: Vestmyra barnehage. 
Eksisterende bygninger på område Al kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og 
utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med 
hensyn til form og materialvalg, og det samlede bebygde areal (%BYA) skal ikke overstige 35 %. 
 
Nye bygninger kan føres opp med maks. mønehøyde 7,30 m over gjennomsnittlig planert terreng 
på tilnærmet flat tomt, og 8,30 m over gjennomsnittlig planert terreng på skrå tomt. Takvinkelen 
kan være 20 - 25 °. I skrått terreng kan det innredes bruksareal i sokkeletasje. 
 
 
 

§ 3 
OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 

 
3.1. Gang-/sykkelveger, GSV. 
 
Det tillates ikke biltrafikk på gang- og sykkelveiene. 
På gang- og sykkelveg øst for Vestmyra barnehage (Al) tillates det kjøring for vareleveranse og 
adkomst for funksjonshemmede med utgangspunkt i Fugleveien. 
 
 

§ 4  
GRØNNSTRUKTUR 
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4.1 Turveg (GT) 
 
GT viser areal for opprettelse av ny offentlig turveg. Turvegen kan etableres med fast dekke og bredde i 
henhold til plankart. Belysning er tillat. 
 
4.2 Park (GP) 
Areal avsatt til offentlig parkanlegg/friområde. 

§ 5 
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. 
 

§ 6 
DIVERSE BESTEMMELSER 

 
8.1 Utbygging 
 
Det er ikke tillatt a bebygge noen tomt innenfor planområdet før nødvendig opparbeiding av vei, 
vannforsyning og kloakkavløp har funnet sted. 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger som viser eldre aktivitet i 
omradet, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 
1978 nr. 50 om kulturminner, § 8. 
 
8.2 Tilgjengelighet 
 
Kriterier for tilgjengelighet nedfelt i teknisk forskrift gjøres gjeldende for alle bygg og uteområder. 
 
8.3 Dispensasjoner 
 
Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av 
kommunens planutvalg innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og forskrifter og 
vedtekter fastsatt i medhold av denne. 
 
 
 
 

0000000000000000 
 
 
 

Revidert 12.03.2021, Fauske kommune 
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Klage på vedtak - detaljregulering for Sjåheia 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Klage fra Ole Marius Kristoffersen og Sissel Mari Skogstad på vedtaket av detaljregulering for 
Sjåheia tas ikke til følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos Statsforvalteren. 
 

 
Vedlegg: 
12.04.2021 Detaljregulering for Sjåheia (L)(340523) 1472329 

12.04.2021 Klage på vedtak om ny vei (L)(346006) 1472331 

14.04.2021 Detaljregulering Sjåheia 1472332 

14.04.2021 Planbestemmelser 1472334 

14.04.2021 Planbeskrivelse Sjåheia 1472335 
 
Saksopplysninger: 
 
Kommunestyret har den 11.03 i sak 031/21 fattet følgende vedtak: 
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. 
 
Etter vedtaket kom det inn en klage fra Sissel Mari Skogstad og Ole Marius Kristoffersen, grunneiere av 
Moltebæreveien 19. Klagen er gjengitt under og det er gjort vurderinger på bakgrunn av denne: 
 
 
Ole Marius Kristoffersen og Sissel Mari Skogstad, 10.04.21 
 
Klage ang. Vedtak om ny vei til nytt boligfelt langs «vårlyngveien». Vi eier tomta i Moltebærveien 19, og 
er meget misfornøyd med det nye forslaget om vei rett bak vår garasje. Vi ønsker ikke en ny bilvei - 
hovedvei for de som skal bo i feltet ovenfor oss, rett bak vår tomt. Vi bygde her fordi vi ville ha nærhet til 
naturen og fordi det skulle være trafikksikkert. En slik vei vil medføre trafikkstøy og masse trafikk-ferdsel 
rett bak vår garasje og det uteområdet barna i området her leker på. Håper dere tar hensyn til at denne 
nye planen blir lagt etter at folk har bygd hus på disse tomtene, nettopp på grunn av beliggenhet! 
Vi ønsker at dersom veien skal gå her, la haugen bak husene som står langs nye vårlyngveien bli. Det 
føles helt meningsløst å bo i et område der berget ved siden av huset vårt skal sprenges bort! Det bor 
små barn og familier her, som flyttet akkurat hit for nærhet til skogen og freden det skulle medføre. Vi 
bor allerede i et nytt felt, her det bygges og «bråkes» til alle døgnets tider. Vi håper dere kan la knausen 
stå - når det også på denne siden skal bygges, og store maskiner i mange år fremover skal kjøre frem og 
tilbake forbi her. Vi har siden vi flyttet begrenset, og vært redd for barna når de er ute å leker, og hatt 
oppsyn med de på grunn av all den tungtrafikken som på dagtid går i skytteltrafikk mellom de nye 
tomtene. Det føles som et stort tap at beliggenheten bak oss også nå skal bli brukt til det samme 



formålet. Det skal bygges et helt nytt felt, og vi tenker med gru på all den trafikken og støyen derifra 
også skal påvirke vår hverdag, og barnas boltringsfrihet her på vår nye boplass. 
Håper dere kan se på alternativer til ny veg. Vårt forslag er at veien går rett frem fra storparkeringen, 
langs eksisterende påbegynt vei rett opp til det nye feltet. Det vil begrense trafikkstøy og tungtrafikken 
bort fra området her det bor så mange små barn som leker i skogen og går turer langs denne traseen 
daglig. 
 
Kommentar/vurdering 
 
Historikk 
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.  
 
Det opprinnelig planforslag ble sendt ut til offentlig ettersyn i perioden 24.02.2020 – 13.04.2020. 
Fauske kommune ble av daværende Fylkesmannen gjort oppmerksom på at det går en flyttlei for rein 
innenfor planområdet. I planprosessen har planavdelingen hatt flere samtaler, møter og befaringer 
sammen med Duokta reinbeitedistrikt.   
 
Som et resultat av dette ble det utarbeidet et revidert planforslag der øvre del av det opprinnelig 
planlagte boligområdet fikk endret formål til friluftsområde med hensynsone reindrift. Antall 
boligtomter ble halvert i forhold til opprinnelig forslag og arealet avsatt til forretning ble fjernet for å 
unngå unødig trafikk langs Vårlyngveien og for å vise hensyn til allerede etablerte boliger. 
  
Revidert forslag ble sendt ut til offentlig ettersyn i perioden 01.10.20 – 13.11.20. Alle berørte grunneiere 
og andre instanser ble direkte tilskrevet. 
 
 
Adkomst 
Valg av adkomstvei til boligfeltet har blitt grundig overveid i planprosessen. Eier av Moltebærveien 19 
kom ikke med merknader til veiplasseringen når det reviderte planforslaget var ute til offentlig ettersyn. 
 
Adkomst til nytt boligfelt i østre del av planområdet har blitt vurdert som det eneste alternativet da det 
ikke er tilstrekkelig bredde for å videreføre en kjørevei med fortau videre inn mot Lilleheia, som vist i 
gjeldene plan for Sjåheia. Gjeldene regulert kjørevei er i vedtatt planforslag erstattet med en gang- og 
sykkelvei som kobles sammen med eksisterende gang- og sykkelvei (SGS10 og SGS13). 
Det ble i det reviderte planforslaget gjort justeringer av Vårlyngveien for å ta hensyn til allerede etablert 
bebyggelse. Fortau ble blant annet plassert på motsatt side av veien slik at denne vender mot fremtidig 
boligbebyggelse og Finneid skole. 
Kjøreveien inn til boligfeltet er regulert med tilstrekkelig avstand fra etablerte boliger. Det er over 14 m 
avstand fra senterlinje vei til garasjeveggen og 15 m avstand til boligen til Moltebærveien 19. 
 
Veisystemene får en sone på 30 km/t. Vårlyngveien er regulert inn/plassert med tanke på å: 

· unngå store inngrep i terrenget (skjæringer),  
· bevare viktige friluftsområder 
· unngå store høydeforskjeller/stigningsforhold av kjøreveien og fortau 
· ivareta myke trafikanter 

 
En eventuell endring av vei fra parkeringsplass som følger etablert turvei vil berøre viktige 
friluftsområder samt at det vil gi stigningsforhold som ikke er i tråd med anbefalte verdier i håndbok til 
Statens vegvesen. 



 
Det er i planbestemmelsene under punkt 2.11 satt krav til støy under 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. 
 
Innenfor et boligfelt må man på generelt grunnlag forvente en viss grad av fortetting.  Det er ikke noe 
nytt at det er planlagt et boligfelt bak eksisterende felt for Finneidlia 2. Sjåheiaplanen ble vedtatt i 1980 
og det vurderes at det vedtatte reviderte planforslaget i større grad tar hensyn til både friluftsliv, 
reindrifta og barn- og unge.  
Trafikkmengden langs Vårlyngveien anses å være betydelig redusert i det vedtatt planforslaget. 
 
Det vurderes at det ikke er kommet inn nye momenter som tilsier at planen bør endres. Eventuelle 
merknader i forbindelse med støy vurderes ivaretatt gjennom planbestemmelser.  
 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 21/346     

 Arkiv sakID.: 19/208 Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

004/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 
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Detaljregulering for Sjåheia 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 26.01.2021 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 

 
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. 

 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021: 
 
Behandling: 

Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 004/21 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 

Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 011/21 Vedtak: 

Saken utsettes til møte 11. mars. 
 



Kommunestyre 11.03.2021: 
 
Behandling: 

Anne Stenhammer (SV) stilte spørsmål med egen habilitet. Sønnen er nabo til planen. 
Stenhammer ble enstemmig erklært habil. 
 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 031/21 Vedtak: 

Vedtak: 

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 
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 

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


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 
 



Fra: Ole Marius Kristoffersen <olemariuskristoffersen@yahoo.no> 
Sendt: lørdag 10. april 2021 09:54 
Til: Postmottak 
Emne: Plan  
 
Klage ang. Vedtak om ny vei til nytt boligfelt langs «vårlyngveien». Vi eier tomta i Moltebærveien 19, 
og er meget misfornøyd med det nye forslaget om vei rett bak vår garasje. Vi ønsker ikke en ny bilvei 
- hovedvei for de som skal bo i feltet ovenfor oss, rett bak vår tomt. Vi bygde her fordi vi ville ha 
nærhet til naturen og fordi det skulle være trafikksikkert. En slik vei vil medføre trafikkstøy og masse 
trafikk-ferdsel rett bak vår garasje og det uteområdet barna i området her leker på. Håper dere tar 
hensyn til at denne nye planen blir lagt etter at folk har bygd hus på disse tomtene, nettopp på 
grunn av beliggenhet! 
Vi ønsker at dersom veien skal gå her,  la haugen bak husene som står langs nye vårlyngveien bli. Det 
føles helt meningsløst å bo i et område der berget ved siden av huset vårt skal sprenges bort! Det 
bor små barn og familier her, som flyttet akkurat hit for nærhet til skogen og freden det skulle 
medføre. Vi bor allerede i et nytt felt, her det bygges og «bråkes» til alle døgnets tider. Vi håper dere 
kan la knausen stå - når det også på denne siden skal bygges, og store maskiner i mange år fremover 
skal kjøre frem og tilbake forbi her. Vi har siden vi flyttet begrenset, og vært redd for barna når de er 
ute å leker, og hatt oppsyn med de på grunn av all den tungtrafikken som på dagtid går i 
skytteltrafikk mellom de nye tomtene. Det føles som et stort tap at beliggenheten bak oss også nå 
skal bli brukt til det samme formålet. Det skal bygges et helt nytt felt, og vi tenker med gru på all den 
trafikken og støyen derifra også skal påvirke vår hverdag, og barnas boltringsfrihet her på vår nye 
boplass.  
Håper dere kan se på alternativer til ny veg. Vårt forslag er at veien går rett frem fra storparkeringen, 
langs eksisterende påbegynt vei rett opp til det nye feltet. Det vil begrense trafikkstøy og 
tungtrafikken bort fra området her det bor så mange små barn som leker i skogen og går turer langs 
denne traseen daglig. 
  
 
Mvh 
Sissel Mari Skogstad og Ole Marius Kristoffersen 
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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. 
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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.  
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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, friluftsområde og 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 eneboliger fra 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. Arealet er forholdsvis flatt med 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. hvit og 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 barnetråkkregistreringer i 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 skjermet gang- 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 har også 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, turveier og 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. 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 21/4548     
 Arkiv sakID.: 21/514 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
045/21 Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021 

 
 
103/958 - Søknad om oppføring av garasje -  Maja Kildal Olsen og Stein  Rune 
Storli 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 invilges ikke dispensasjon fra kommuneplan arealdels 
bestemmelser om plassering av garasjen nærmere en 15 meter frå vegmidt og overskridelse av 
utnyttelsesgraden ved etablering av garasje på 65 kvm på eiendommen gnr. 103, bnr. 958, 
Grytningveien 40, Fauske. 
 

 
Vedlegg: 
24.02.2021 103/958 - Maja Kildahl Olsen / Stein-Rune Storli - Søknad om tillatelse til 

tiltak - Bygge garasje 
1468041 

24.02.2021 Søker dispensasjon til å søke om utvidelse av utnyttelsesgraden 1468042 

24.02.2021 Søker dispensasjon til å bygge garasje nær kommunal veg 1468043 

24.02.2021 Kart 1468044 

24.02.2021 Tegning 1468045 

24.02.2021 Opplysninger gitt i nabovarsel - Kvittering for nabovarsel 1468046 
 
Sammendrag: 
Maja Kildal Olsen og Stein Rune Storli søker om dispensasjon for oppføring av garasje på deres eiendom 
gnr/bnr 103/958 i Grytningveien 40, Fauske. 
Det søkes som utvidelse av utnyttelsesgraden av tomten,  samt plassere garasjen nærmere veimidt en 
15 meter. 
 
Saksopplysninger: 
Maja Kildal Olsen og Stein Rune Storli søker om dispensasjon frå kommuneplans arealdel på punktene 
utnyttelsesgrad og plassering av garasjen nærmere en 15 meter frå vegmidt.  
I tillegg vil de også overskride utnyttelsesgraden som er på 35% iht gjeldende kommuneplan med noen 
% ved bygging av garasje på 65 kvm, garasje på 50 kvm vil være innenfor utnyttelsesgraden.   
Søker ønsker å bygge primært en garasje på tomten på 65 kvm, men kan også akseptere en garasje på 
50 kvm. 
I vedlagt skisse vil vestre hjørne av garsjen bli i tomtegrensen mot kommunal vei, ca 3,4 meter fra 
vegmidt eller i underkant av 1 meter fra veikant, mot østre hjørne ca 6,3 meter fra vegmidt.  
Garasjen vil bli plassert helt inn mot terrassen som er i 2 etg på boligen.  
Garasjen som er tenkt oppført har måle 6,2x10 meter, garasjen har pulttak.  
 
 



 
 
Grytningveien ligger i sone C iht gjeldende kommuneplans arealdel.  
Utnyttelsesgraden iht gjeldende kommuneplans arealdel er 35% j.fr § 1.15.4.  
Byggegrense mot kommunal vei er 15 meter fra vegmidt, j.fr. § 3.1.2. 
 
Tomten størrelse er på ca 754 kvm, bebygd areal inkl terrasse og bod er på 210 kvm, maks utnyttelse av 
tomten vil være på 264 kvm.  
Ved etablering av garasje på 62 kvm er man på 272, og med en garasje på 50 kvm er man innenfor. 
Dagens bolig har en liten garasje integrert i boligen, men i følge søker er den blitt forliten.  
Søker har tidligere søkt om å få etablere garasje på motsatt side, men fått avslag da området  her er 
område avsatt til friområde iht gjeldende kommuneplan.   
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Om man ser på Grytningveien i sin helhet er det et av få område i Hauan som har opprettholdt en 
helhetlig byggelinjen, bolig og garasjer ligger i en flott linje med jevn avstand til vegmidt, slik feltet ble 
bebygd fra starten av. 
Omsøkte garasjen har pulttak, det bryter også med søkers bolig som har saltak, samt de nærliggende 
boliger som alle har saltak.  
Om man i dette tilfelle skal gi slipp på avstand til veg, som i dette tilfelle vil bli et minimum (ca 1 meter 
til veikant) vil det i første hånd kunne skape presidens, samt at det skaper promlemer med brøyting, evt 
annet vedlikehold i eller på veikroppen.  
Det er også viktig å holde det preget og det estetiske som Grytningenveien har i dag.  
 
 
 



 
 
Det søkes dispensasjon iht plan- og bygningsloven § 19:1, som er: 
‘’ Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt 
i § 21–3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med 
søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. 
Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg 
før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1–8. 
 
Søker har varslet naboer, ingen har protestert til tiltaket. Søker begrunnelse er i korte trekk at de ikke 
har garasje, garasjen som var integrert i boligen har blitt for liten og benyttes i dag som bod.  
Husets plasseing og tomtens størrelse gjør det vanskelig å etablere ny garasje på tomten utenom å søke 
dispensasjon. I tillegg har søker valgt å avvikle garasjen som er integret i boligen, men om søker har sett 
på om den kan utvides noe frekommer ikke i søknaden.  
 
Dispensasjon gis iht plan-og bygningslovens § 19-2.  
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.  
 
Etter nøye vurdering, samt samtale med enhetsleder vva er det vurdert dit hen at fordelene ikke er klart 



større en ulempene ved å gi dispensasjon.  
Fordelen er at søker får garasje som i dette tilfelle kun berører en familie, ulempen er at et veletablert 
bygningsmiljø blir tilsidesatt, det vil skape problemer ved veivedlikehold, sommer som vinter og ville 
kunne skape problemer for trafikken, spesielt brøyting om vinteren, samt at det vil åpne opp for 
presidens i tilsvarende saker i samme område. Bevaring av eksisterende bygningsmiljø er å anse som 
viktig i dette område, da det er et av de få områdene som har klart å bevare miljøet slik det var når 
boligområdet ble etablert på 70 tallet.  
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
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Byggesøknad for deg som
‘l

ønsker å bygge eller rive

Tu Kan bruke dette sklemaet for sma byggeprosjekter. Kryss av i listen under:

Bygge tllbygg — mlndre enn SO mf X Bygge frrttllggende bygning — mindre enn 70 m7

~—— — ' *  — : og hvor lngen skal bo eller overnatte.

Rive et tilbygg — mrndre enn 50 m3 Rive fnrrllggende bygnlng »  mlndre enn 70 ml som

!Kke er godkjent som bolig eller til overnatting

Annet (kun etter avtale med kommunen):

Beskriv med egne ord hva du skal gjøre:

Vi søker om å bygge garasje på vår tomt gårdsnr/bruks nr. 103/958, i Hauan.
Vi ønsker primært å få bygget en garasje på 65 kvm (alt.1), sekundert en garasje på 50 kvm (alt.2).
For å få bygget det slik vi har et stort ønske om, trenger vi  i  henhold til Fauske kommune, å søke dispensajon om å
utvide utnyttelsesgraden på tomten  samt  dispensasjon for å bygge nærmere veg enn 4 meter.
Dispensasjonssøknader er vedlagt denne søknaden.

Fylles ut til slutt: Trenger du dispensasjon eller andre tillatelser?

X Ja, søknad er vedlagt Ja, tillatelse/vedtak er vedlagt Nerreg trenger rkke

Q ..., ., .  .  ,,...  ._.,..._.. ...,‘_,

uuo.--° ..-
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Byggesøknad for deg som  skal  bygge eller rive.

A. Hvilken eiendom  skal  du bygge  eller  rive på?

AaressrerzGryttingveien 40

rJosmr/sted: 8209 Fauske Kommunez1841

B.  Navn  og kontaktinformasjon  til deg som søker

Mala Kildahl Olsen 99 Stein-Bune StqL
Eposgvolvo_88r@live.nor

Adresse (hvis du bor et annet sted enn der du skal bygge/nve).

c. Hvilke kommunale planer gjelder for din eiendom?

Gårdsnrr 1 03

Festenrr

Telefon:

' Mäbh3909632'ö7/Åi639557i

Du kan bestille disse fra kommunen. eller finne dem på kommunens nettside.

Flere Kryss kan være nødvendig:

Kommuneplan

?egulenngsplan '4) Navn/nummerpaplan:

Amore ptanær) -—> Navn/nummerpå plan:

D.  Hvor stort  kan du bygge?

Hva er beregningsmåten for grad av utnytting for eiendommen din?

?  VQ‘V SGIGF SHEET

Bruksnr2958

Sekspnsnr:

?  Ve M :L‘IOF stag]

?  Vowmen steg?

?  vucvlcr steg Z

Sette star I planen du oppga ovenfor. og bestemmer hvordan du skal regne nedenfor \Sett kryss);

BYA  ,  Bebygd areal i m2 BRA — Bruksareal i m7

%BYA ,  Bebygd areal i  % %BRA — Bruksareal l  %

U—grad (denne betegnelsen brukes i enkelte eldre planer)

Arealer og grad  av  utnytting

Oppgi arealet til alle bygninger på eiendommen din, og regn ut ny grad av

utnytting. Bruk den beregningsmaten du krysset av for over.

Wlan grad av utnyttlng-

Tomtens nettoareal: 758,8 mf

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive [ xi. utgm av Dueklolate: for byggflwatnet Versjon 10 5

T—BRA — Tillatt bruksareal i m

%TU — Tillatt umvttelsesgrad l  %

?  ve v sewr H.;"

'n,” km: d; Dvgge'

mae 2 av L;



Byggesøknad for deg som  skal  bygge eller rive.

Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering crag: m2 Q  HUSK vedlegg!
: 7:14": Vis hvordan grad av utnytting

Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering 97933: m2 etter prosjektet ble regnet Ut.

;; Z, 4 Ta f.eks en utsknft fra "Hvor

Grad av utnytting etter prosjekt: stort kan du bygge",

 

E. Hva blir korteste avstand? Vervrseren steg 3

. «"QNISEFED steg 4

Bruk situasjonskartet og mal opp korteste avstand fra bygningen til:

Nabogrense: 6,6 m Midten av vei: 3  6 /  3  4 m
  

Nærmeste bygning
m :,x'ä *" "*,:  *  ;:"A "h; carrcr— "&&,e ”vpn;Då naboeiendom: "WW q K .l ar. e ., er J-  $  * ,_._ .n  .  Jer «e ,e.

>2 fixaglcisaziu Za kan ou 373 «<< we? SL’TkL-Jl

F. Kan bygeplanene dine være i konflikt med omgivelsene? 2? Vervrseren steg3

Er det mindre enn 30 meter til nærmeste trikke— eller togspor? [X Nei :[ Ja  _
g Husk vedlegg!

Bygger/rrver du i nærheten av en vann» og avløpsledning? ;X Nei  J  Ja Svarer du ja på noen av disse,

må du legge ved tillatelse

Bygger/river du i nærheten av høyspent kraftlinje? [X Ner 7 Ja eller uttalelse fra eier.

Bygger/river du r nærheten av strandsonen eller sjø/elv/vassdrag? !X Nei j Ja  .

«l; Husk vedlegg!
Skal du bygge/rive i et flom—, ras— eller skredutsatt område? EX Nei 3 Ja Svarer duja på noen av

disse, må du legge ved

Finnes det truede eller vernede arter på eiendommen eller i nærheten?  X  Nei *  Ja søknad om dispensasjon,
uttalelse og/ eller vedtak.

F rnnes det kulturminner eller verneverdig bebyggelse på eiendommen  X  Nei 3 Ja

eller i nærheten?

c. Vil byggeprosjektet føre til en ny/endret avkjøring til eiendommen? j? Vetvrseren steg 3

X Nei

X  Ja. erendommen får ny/endret avkjørsel til (sett kryss):

Rrksvei eller fylkesvei [4 Husk vedlegg som viser at du har avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen

Kommunal vei !] Husk vedlegg som viser at du har avkjøringstillatelse fra kommunen

Privat vei

(”=)

Husk vedlegg som viser at du har veirett gjennom tinglyst erklæring

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rivel LC) Utgrrt av Drrektoratet for bygglwalrret VerSJon 1,0 5 Srde 3 av tr



Byggesøknad for deg som  skal  bygge  eller  rive.

H. Vedlegg ?  Vemse'en steg ?)

«:ommunen kan ikke behandle byggesoknaden dm før de har mottatt all relevant dokumentasjon

Hvilke tegninger og beregninger har du lagt ved?

Plantegnlng før 0g etter

imttegnlng før og etter

Fasaderegninger av alle fasader før og etter

X SituaSJonskart hvorjeg har tegnet inn detjeg skal bygge/rive,

0g relevante avstanaer fra punkt E og F

Beregnlngsmate for grad av utnytting
feks fra «Hvor stort kan du bygge»)

Hvis du har nabovarslet. legg ved:

J. eks. kvrttennger)

X Eventuelle merknader fra naboer

Hvis du trenger dispensasjon eller  andre  tillatelser, legg ved:
’F eks hvrs du har svart Ja på noen av spørsmålene under punkt F eller G)

X Et eksemplar av komplett nabovarsel med alle vedlegg X Søknader om dlspensasjon eller innvilget dispensasjon

(spesnfiser ! feltet under)

X Dokumentasjon på at alle naboer er varslet ' Uttalelser/vedtak fra annen myndighet
(spesmser l feltet under)

Dune kommentarer til naboens merknader

 
Andre vedlegg: Vedlegg 1:Søknad om utvidelse av utnyttelsesgrad

Vedlegg 2: Søknad om å bygge nær kommunal vei.
Vedlegg 3: Alternativ 1.
Vedlegg 4: Alternativ 2.
Vedlegg 5: Bilde av utvendig fasade.
Vedlegg 6: Forslag til garasje.
Vedlegg 7. Kvittering nabovarsel

Totalt antall vedlegg 7

I.  Underskrift

”‘03”15“ *WWQ) Heri mum ms???

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive  l  m Utgitt av ' . Jr” L; a 4
DirektoratetforbyggkvametVerSJomOS ae ‘V



Maja Kildahl Olsen og Stein—Rune Storli

Gryttingveien 40

8209 F auske

Fauske 22.02.2021

Fauske kommune

Søker dispensasjon til å søke om utvidelse av utnyttelsesgraden

Vi, Maja Kildahl Olsen og Stein-Rune Storli søker om å utvide utnyttelsesgraden på tomten

vår, gårds/bruksnr. 103/958.

Vi ønsker å utvide den slik at vi har mulighet å sette opp en garasje på primært 65 kvm

(alternativ 1), sekundært på 50 kvm (alternativ 2). Pr i dag er det opparbeidet parkeringsplass

belagt med singel på området som vi ønsker å sette opp garasje.

Vi kjøpte Gryttingveien 40 i mars 2017. Etter den gang har vi søkt kommunen to ganger om å

kjøpe litt tomt for å kunne sette opp en garasje på motsatt side av Gryttingveien, ovenfor egen

tomt. Søknadene om tomtekjøp ble avslått begge ganger.

Huset vårt i Gryttingveien 40 er satt opp i 1972, hvor det tidligere var et lite garasjehull med

plass til en liten bil med datidens standard. Denne er for noen år siden omgjort til bod med

kun bod-dør. Vi har pr i dag ingen andre muligheter for garasje enn det som vi søker om nå.

Vi har søkt etter reguleringsplan på vårt område, og det nærmeste vi finner, på Fauske

Kommunes hjemmeside er etter kunngjøringer og høringer som blitt utført i plan- og

utviklingsutvalget i møte 26.05.2020, sak 055/20, godkjente endring av reguleringsplan for

«Hauanbakkenm (sone C i kommuneplanens arealdel for sentrum 2018-2030) som ligger på

motsatt side av den kommunale veien vi har mellom oss. BYA=25% ble da endret i sone C til

BYA=35%. Vi er med dette usikker på hvor mye som gjelder på vår egen tomt.

Vi håper på positiv tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Haga Mimi om 95
S l'c'un— Ylunc.  Si'u-H



Maja Kildahl Olsen og Stein-Rune Storli

Gryttingveien 40

8209 Fauske

Fauske 22.02.2021

Fauske kommune

Søker  dispensasjon til å  bygge  garasje nær kommunal veg

Vi Maja Kildahl Olsen og Stein-Rune Storli ønsker å søke dispensasjon til å sette opp en

garasje på vår  tomt  gårds/bruks nr. 103/958.

Vi ønsker primært en garasje på 65 kvm (alternativ 1) hvor minste avstand til kommunal vei

Vil bli 3,4 meter fra bakre hjørne av garasje til midten av kommunal vei, og 6.3 meter fra

fremre hjørne av garasje til midten av kommunal vei.

Sekundært tenker vi en garasje på 50 kvm (alternativ 2) hvor det bakre hjørne vil komme 3,6

meter fra midten av kommunal vei og 5,8 meter fra fremre hjørne av garasje til midten av

kommunal vei.

Det planlegges med at innkj ørsel blir lik eksisterende innkjørsel, og at garasjen vil erstatte

dagens parkeringsplass.

Angitte avstandene i begge alternativene ovenfor ønskes ut fra hvordan huset og tomten er

satt opp pr i dag og for at fasade skal bli best mulig.

Begge alternativer er også fremlagt og godkjent av naboene iht nabovarsel.

Med vennlig hilsen

Haji; M&M O\5€0 (3‘3

SFC-n' KVN— 5 WH»)
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Funkisgarasje

En  moderne  garasje  med  plass  for  2  biler
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1.

Slik  kan du  tilpasse  garasjen

»  Kan lett tilpasses din tomt og bolig.
.  Garasjen kan leveres med takhelning til side og bakover.
-  Garasjen kan også leveres som enkeltgarasje.

Standard  størrelser

-62mx&0m

62mx12m
6£mx&0m

BBmZm
?AmXQOm

?AmZm

Andre mål kan avtales ved forespørsel.
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I  Vedlegg nr
lC—

J "H-
[JFLK  T(‘Ffl- I“

‘\:S'CCP4:~JIE‘     Opplysninger  gitt  i nabovarsel  sendes kommunen sammen  med  søknaden

(Gjenpart  av nabovarsel)

Pbl § 21-3

  

Tiltak på  eiendommen:

Gnrv Bnr l Festenr  .  Seksgonsnr Eiendommens adresse  , Postnr Poststed

103’ q53 - 6km Neva“ ”° mm Fausa;
Eier/fester 4—- Kommune -,,,A,

H  HUM 03m C'-  -Run< ru FQUSK HMUIO 18

Det varsles herved om

J Nybygg *  l Anlegg ; ‘Endrlng av fasade *a RlVlng

Påbygg/tilbygg — Skilt/reklame 5  Innhe ning mol ve ! Bruksendrm__ k— 9 g % g ”å

? Midlertidig bygnmg, konstruksjon eller anlegg Artennesyslem — (C;?ånråglrrååldeåldnréggeSgrrggiglélgäenhet ,; Annet

Dispensasjon  etter plan- og bygningsloven kapittel 19

l Vedlegg nr

 

Plan— og bygningsloven —fi ;— *—
med forskrifter Kommunale vedtekter l Arealplaner : Vegloven B  _

Arealdisponering

Set! kryss for glelder‘oe plar -. W

?  Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan : Bebyggelsesplan

Navn pa plan ' <,4,,.—, w

Beskriv  nærmere  hva nabovarslet gjelder

' f

Bm %  ”  SW» '—

l Vedlegg nr

1Q  *

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Foretam't'ltakshaver

Kontaktperson navn ' E-posl W  Telefon I  Mobtl

Skin  '  Rune SM Volvo... m  L'w-L. no l 141536; qg ;
Søknaden kan ses pä hlemme5lde

(ikke obligalonsk).

Merknader sendes  til

Eventuelle merknader skal være mottatt lnner. 2 uker etter at dette varsel er sendt
Ansvarlig soker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og fedegløre for ev endnnger.
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 21/5308     
 Arkiv sakID.: 21/295 Saksbehandler: Jan Ole Øverland 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
046/21 Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021 

 
 
104/578 - Søknad om tillatelse til tltak - Bygging av garasje BYA 50m2 - 
Terneveien 20 - Dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §19-2 innvilges dispensasjon fra Reguleringsplan for 
Vestmyra § 2 « . . . Utnyttelsesgraden skal være minst 0,1 og med maksimal utnytt-else på inntil 
0,15.» og § 6 « . . . Bygningsrådet kan, hvor forholdene tilsier det, tillate oppført frittliggende 
garasje. Garasjen kan bare oppføres i èn etasje med grunnflate ikke over 25 m2 for 
enkeltgarasje…» 
 
Dispensasjonen gjelder for omsøkt garasje på 50 m2 og utnyttelsesgrad av tomt på 28% etter 
tiltaket. Det gis ikke tillatelse utnyttelse utover 28% 
 
I medhold av Plan- og Bygningsloven § 20-4 a) gis tillatelse til oppføring av garasje i Terneveien 20, 
Fauske, som omsøkt. 
 

 
Sammendrag: 
Søknad mottatt 02.02.2021. Nabovarsel utstedt 01.02.2021 og disse er kvittert på som mottatt. 
Det er ingen merknader fra naboer på tiltaket og eier av Terneveien 2 har gitt tillatelse til plassering av 
garasje inntil 2 meter fra nabogrense. 
 
Det søkes om dispensasjon fra § § 2 og 6 i reguleringsplan for Vestmyra. 
§ 2 omhandler utnyttelsesgrad og denne skal i planen maksimalt være 0,15. 
§ 6 gjelder størrelse og plassering på garasjer i området. 
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om tillatelse til oppføring av frittstående garasje på 50m2 . Denne skal plasseres i det 
sørøstlige hjørnet av tomta, paralellt med garasje tilhørende naboeiendommen Terneveien 2. 
 
Det er etter administrativt vedtak i Fauske kommune 10.12.2020 gitt tillatelse til etablering av ny 
avkjørsel til eiendommen fra Tjeldveien. Det er satt vilkår i denne tillatelsen at det anlegges 
dobbeltvegget veirør i plast med dimensjon Ø300 mm i veigrøft mot Tjeldveien og at det etableres 
snuplass på egen eiendom. 
 
Dispensasjonssøknadens del angående § 2 i reguleringsplan viser til at nyere reguleringsplaner har en 
langt høyere utnyttelsesgrad enn den for gjeldende plan Vestmyra. Det omsøkte tiltaket vil gi en 
utnyttelsesgrad ihht. søknad på 28%, men søker ønsker i dispensasjonssøknad en utnyttelsesgrad på 
35% for eventuelle nye utvidelser av bebyggelsen på tomten. 
Det fremføres i søknaden at gjeldende reguleringsplanen for Vestmyra er 45 år gammel, og at behov for 
garasje og lagerplass har endret seg mye siden den gang. 



 
Angående § 6 ønsker søker å gå ut over bestemmelsene i reguleringsplan med hensyn til størrelse på 
garasje. Det søkes om tillatelse til oppføring av dobbeltgarasje på 50m2 som skal romme 2 biler, 
bilhenger, snøscooter, sluffe, gressklippere, sykler, grill, fritidsutstyr, ved, arbeidsbenk og verktøy. 
Fordelen er i følge søker at ting kan lagres inne og derved bevares bedre. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Reguleringsplanen for Vestmyra er som nevnt en del år gammel, og nyere planer avviker ofte fra de 
ganske beskjedne tillatte grader av utnytting fra tidligere. Tatt i betraktning at samfunnet er i endring vil 
det være naturlig at eiendommer kan utnyttes i større grad. 
Tiltaket medfører en stor økning i utnyttelsesgraden og en videre økning ut over dette, som 
dispensasjonssøknaden ber om, vil ikke være riktig å gi da dette vil sette prededens for andre 
tilsvarende saker. 
Det må bemerkes at det i samme område for reguleringsplanen er oppført flere garasjer og uthus, og 
hvor utnyttelsesgraden for tomtene nok er overskredet. Det finnes tilfeller hvor det er søkt og gitt 
dispensasjon, men det er også tilfeller hvor tillatelse er gitt uten slik søknad. 
 
Den tidligere tillatelse til å flytte avkjørsel er også et moment som tillegges vekt i vurderingen av søknad 
om dispensasjon. 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
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Sak nr.   Dato 
047/21 Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021 

 
 
46/36 - Morten Nilsen - Trivselsveien 77, 8214 Fauske - Søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av naust 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Det gis i medhold av Plan- og Bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra § 1-8 samme lov for tiltak i 
100-metersbeltet ved sjø og vassdrag. 
 
I medhold av Plan- og Bygningsloven §20-4 gis tillatelse til oppføring av naust på eiendommen 
Gnr. 46 Bnr. 36 i Fauske. 
 
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger fra Morten Nilsen godkjennes. 
 

 
Sammendrag: 
Søknad mottatt 08.01.2021, nabovarsel signert 18.06.2020. Ingen merknader fra nabo. Søknad om 
personlig ansvarsrett vedlagt søknad. 
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 
 
Det ønskes oppført naust 10,4 meter øst for eksisterende bebyggelse på eiendommen. Naustet er 
planlagt mellom Fv 7470 og omlag 10 meter fra strandlinjen. Eksisterende bebyggelse (bolig) ligger 
omtrent 10 meter fra strandlinje. Søker påpeker at naustet da ikke vil endre dagens tilgang til 
strandlinjen. 
 
Det søkes om å bygge naust på BYA 42 m2 med tiltakshaver som søker om personlig ansvarsrett som 
selvbygger. Kompetanse er synliggjort med egen utdannelse og/eller praksis, samt bruk av medhjelpers 
utdannelse og/eller praksis. 
 
Eiendommen, med påstående bolig, ligger i sin helhet mellom Fv 7470 og strandlinjen ved Venset havn. 
Det er utarbeidet reguleringsplan for området, men gjeldende eiendom er utenfor planområdet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Tiltaket er innenfor 100 metersbeltet mot sjø og vassdrag som har et generelt forbud mot tiltak. Dette 
er for å ivareta hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
 
I søknad om dispensasjon fremføres ingen andre fordeler ved tiltaket enn den som består i å ha et naust 
på en eiendom som ligger innenfor strandsonen. Ulempene for det ovenfor nevnte som skal hensyntas i 
strandsonen må likevel vurderes som mindre i dette tilfellet. 
 
Også området rundt er preget av at eiendommene har naust som en naturlig del av bygnings-massen. 



 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
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Sak nr.   Dato 
048/21 Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021 

 
 
94/17 - Bjørn Mosti og Linda Mosti - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 
redskapsbod på BYA 61 m2 samt dispensasjon fra "Kommuneplanens arealdel 
sjø og land" 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningsloven §19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plan-
bestemmelsene i Kommuneplanens arealdel § 5.1.2 da hensynene bak bestemmelsen det søkes 
dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. Det er heller ikke godtgjort at fordelene ved dispensasjon 
er klart større enn ulempene.  
 

 
Sammendrag: 
Søknad om byggetillatelse mottatt 28.10.2020 med reviderte tegninger 28.01.2021. Fauske kommune 
har i brev av 05.02.2021 etterspurt opplysninger til søknad og spesifisering av søknad om dispensasjon 
fra Kommuneplanens arealdel. Tilsvar på dette er mottatt 04.03.2021 med ny søknad om dispensasjon. 
 
Det er ikke kommet inn merknader fra naboer. 
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om oppføring av redskapsbod i Nordalen 22, Gnr. 94 Bnr. 17 på en del av tomten hvor det 
tidligere var oppført en driftsbygning. Området Laksåga er i kommuneplanen avsatt til spredt 
fritidsbebyggelse med en begrensning på 6 hytter/fritidsboliger i planperioden. 
 
Eiendommen Gnr. 94 Bnr. 17 er en fritidseiendom på omtrent 5 dekar og ligger på en pall over Laksåga. 
Det er et tidligere gårdsbruk eller del av det. 
 
Bygget som søkes oppført er BYA 61 m2 med en gesimshøyde på 4,3 meter og mønehøyde 7,3 meter. 
Totalt BYA på eiendommen vil etter tiltaket være 119 m2. 
 
Det søkes derfor om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven § 19-1 fra Kommuneplanens arealdel § 
5.1.2 hvor maks gesimshøyde for fritidsbebyggelse er 3 meter og maksimal møne-høyde er 5,5 meter. 
 
Søker begrunner behovet for å fravike bestemmelsene i kommuneplanen med at de har bruk for utstyr 
(tømmervogn og traktor) for å drive skog, elgjakt, veivedlikehold og annet arbeid. Det at eiendommen 
ligger svært utilgjengelig til gjør at det, i følge søker, er nødvendig å ha utstyr lokalisert på stedet og at 
en redskapsbod vil gi nødvendig skjul og beskyttelse for dette. Avhengighet av sikker is om vinteren, 
eller flåte om sommeren gjør at behovene for utstyr dekkes bedre ved at dette kan lagres på en god 
måte på stedet. 
 
Søker bemerker også å være klar over at tiltaket ligger i sone med potensiell skredfare (NVE 
skredsonekart). Med hensyn til Kommuneplanens arealdel § 5.2.3 avsnitt to om videre utbygging 



innenfor LSF07, opplyser søker at tiltaket vil være plassert på samme kotehøyde som dagens 
bebyggelse, og derved ikke utgjør noen endring angående terskler i Laksåga. 

 
Eiendommens beliggenhet. Markering viser omtrent hvor tiltaket er plassert. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Tiltaket ligger uveisomt til og det er nok et visst behov for å være mest mulig selvhjulpet i forbindelse 
med drift og vedlikehold av eiendommen. 
 
Eiendommen er en registrert som fritidseiendom på 5 dekar. Med bakgrunn i det som fremkommer i 
dispensasjonssøknad er det tvilsomt at behovet for en maskinpark av den størrelsesorden som er 
oppgitt. Det er heller ikke opplyst om dette er anskaffet allerede. 
 
Den oppgitte gesims- og mønehøyde er betydelig større enn de grenser som er satt i  plan-
bestemmelsene i Kommuneplanens arealdel sjø og land. 
 
I planbestemmelsene er det også en begrensning i størrelse på hyttebebyggelsen på 120 m2, mens 
uthus og anneks herav kan utgjøre 30 m2. 
 
I dette tilfellet vil omsøkt redskapsbod på 61 m2 være for stor.  
 
 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
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Sak nr.   Dato 
049/21 Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021 

 
 
119/1/32 - Magne Pettersen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark - transport av borerigg ifbm boring etter vann 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 
Magne Pettersen, Bodø, dispensajon for kjøring med borevogn 1 tur/retur fra Balvassveien til 
hytte, ca, 100 m fra veien, gnr. 119/1/32, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

1. Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
2. Ferdselen må utføres i tidsrommet 1. juli til 1. oktober 2021 
3. Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke skader 

terrenget 
4. Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter må innhentes av søker 
5. Eventueller skader og ulemper for tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende 
6. Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det 

medfører  å utbedre skaden 
7. Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø 

og mennesker, og så skånsomt som mulig for terrenget. 
 

 
Vedlegg: 
19.11.2020 Magne Pettersen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 

utmark 
1459240 

19.02.2021 Tilleggsopplysninger vedr søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy ifbm boring etter vann 

1467380 

12.01.2021 Vei for frakt av boretårn 1463747 

19.03.2021 2019019 Magne Pettersen - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Høring 

1470383 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Magne Pettersen, Bodø, om dispensasjon til bruk av 
motorkjøretøyer i utmark i forbindelse med framkjøring av borerigg da han ønsker å bore etter vann. 
 
Saksopplysninger: 
Framkjøring av borerigg i forbindelse med boring etter vann må behandles etter § 6 i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
  
Det søkes her om kjøring på barmark, ca 100 m etter gangsti fra Balvassveien til hytta, jfr. kartutsnitt. 
 



En borevogn går på belter og kan sammenlignes med en minigraver.  
 
Plan- og utviklingsutvalget (PLUT) har tidligere gitt dispensasjon for framkjøring av borerigg i forbindelse 
med vannboring, både på barmark og frossen/snødekt mark.  
 
Balvatn reinbeitedistrikt sier i sin høringsuttalelse at det er OK for dem. 
 
Statskog uttaler følgende: 
«Vi ønsker å bemerke følgende om saken: Det må tas hensyn ved kjøringen for å unngå skader på 
terreng i størst mulig grad. Om kjøringen fører til uforholdsmessige skader på terrenget må dette 
utbedres i etterkant av tiltaket/kjøringen». 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte ferdsel skal skje etter en gangsti.  
Det kan settes krav om at det legges plater/gummimatter foran når det kjøres, slik at det ikke setter 
spor i terrenget.  
Transporten må foregå meget varsomt. Traseen er ca 100 m.  
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget.  
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Ferdselen skal foregå etter en gangsti og det skal legges 
plate/gummimatte der det skal kjøres i terrenget.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved eventuell opprydding. 
  
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken.  
 
Vurdering i hht § 6 i forskriften:  
Søker påviser et særskilt behov for transport. Tiltaket er ikke å betrakte som turkjøring. Tiltaket kan 
vanskelig løses på annen måte.  
 
Kommunedirektøren innstiller på at dispensasjon innvilges og det settes vilkår for ferdselen.  
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
 



Fauske  Kommune

PLAN OG  UTVIKLIN  G

Postboks 93, 8201 Fauske

postmottak@fauske.kommune.n0

SØKNAD  OM  DISPENSASJON  FOR  BRUK  AV  MOTORKJØRETØY I UTMARK

Navn  og adresse

Magne Pettersen
Prinsensgate  34, H0503

8003  BODØ

Tlf. E-post

45617808 magne@dreyfus1 1  .no

Tidsrom for  dispensasjon

Hel sesong Særskilt tidsrom (dato start/slutt) Flerårig (maks 5 år)

Formål Jfr.  forskriftene  Evt.  merknader

Løyvekjøring § Sa Oppgi område

Funksjonshemmede §  5b Krav til legeerklæring. Se  *  på neste side.

Bagasje og utstyr til egen hytte § 5c Gjelder egen hytte  +  nær familie

Utmarksnæring for fastboende (3‘ 5d Utleiehytter og lignende

Transport av ved §  Se Hogsttillatelse av grunneier

«  Særskilt behov (unntaksparagrafen) § 6 Spes. Oppdrag og barmarkskj øring

Beskriv  formålet for  bruk i  henhold til  anførte

Transport  av  annleggsmaskiner (boretårn) i forbindelse  med  boring etter vann  ved  hytte i  Sulitjelma,
Ballvassveien  35

Navn  på  hytteeier, gnr/bnr evt.  fnr

Magne Pettersen, fnr  210151 36992

Beskrivelse  av  trasé. Legg ved kart.

Transport  fra  Ballvassveien  og frem  til  hytte  og tilbake

Sted/dato Un  erskrift

Bodø  18.  november 2020 ' [' pai ,  ,  *

’\



Fra: Magne Pettersen <magne@dreyfus11.no> 
Sendt: tirsdag 12. januar 2021 20:30 
Til: Lise Gunn Hansen 
Emne: Re: Vedr søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy ifbm boring 

etter vann 
 
Hei 
Søknaden gjelder kjøring med borerigg på barmark. Vil ikke bli aktuelt før til sommeren. Har ikke 
avtale med boreselskap enda. Boring vil skje etter at sneen er smeltet og vil være i juli eller august 
2021.  
Mvh 
Magne Pettersen 

Sendt fra min iPhone 
 
 

12. jan. 2021 kl. 13:08 skrev Lise Gunn Hansen 
<Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>: 

  
Hei! 
Viser til din søknad vedr ovennevnte.  Av søknaden går det ikke fram når dette skal 
foregå. Gjelder det kjøring på snødekt/frossen mark eller på barmark? 
Trenger disse opplysningene før jeg kan behandle søknaden. 
  
Neste møte i Planutvalget er 26. januar, og jeg må ha skrevet sakene til det møtet 
senest i morgen.  Nytt møte i utvalget er 9. mars 2021. 
Kan saken eventuelt behandles da? 
  

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen 

Konsulent Plan/utvikling,  FAUSKE KOMMUNE 
  

+47 75 60 40 60 
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
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20/19019 - Magne Pettersen - Høringssvar fra Statskog SF på søknad om dispensasjon for bruk
av motorkjøretøy i utmark - Høring

Statskog SF viser til deres brev av 17.12.2020 om saken.

Vi ønsker å bemerke følgende om saken: Det må tas hensyn ved kjøringen for å unngå skader på terreng i
størst mulig grad. Om kjøringen fører til uforholdsmessige skader på terrenget må dette utbedres i
etterkant av tiltaket/kjøringen.

Foruten det nevnt over har ikke Statskog SF videre merknader til tiltaket.

Med hilsen

Fredrik Rendall Berg
eiendomskonsulent

Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 0

Gjelder eiendom
1841/119/1/32

Kunde
10013774

Vår ref.
21/2499- 2

Deres ref.
20/19019

Vår dato
18.03.2021

Vår saksbehandler
Fredrik Rendall Berg
947 87 912, frb@statskog.no
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Gnr. 119/1/378 - iSalten Nett as - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
- Graving av strømkabel til hytte 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 
søknad fra iSalten Nett as, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin fra Balvassveien til 
strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til hytta, gnr 119-1-378. Trase ihht 
vedlagte kartutsnitt.  
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Balvassveien til strømfordelingsskap/hytte 
· Kjøringen må skje mellom kl  07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 1. juli – 30. september 2021 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader det 

medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke skader 

terrrenget 
· Eventuelle skader og ulemper for tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende 
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter må innhentes av søker 
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker 
 

 
Vedlegg: 
23.02.2021 iSalten Nett AS - Søknad om dispensasjon om bruk av motorkjøretøy i 

utmark 
1467670 

23.02.2021 kart - tilknytning strøm Vestre Kjelvatnet 63 1467671 

23.03.2021 Tilleggsopplysninger -  Søknad om nedgraving av strømkabel fra kabelskap 
til hytte, gnr. 119/1/378 

1470732 

22.03.2021 119/1/378 - ISE Nett AS - Uttalelse fra Statskog SF angående bruk av 
motorkjøretøy i utmark for graving av kabeltrasé til hytte - Vestre Kjelvatnet 
63, Sulitjelma 

1470689 

06.04.2021 Svar på høring -  iSalten Nett as - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark 

1471735 

13.04.2021 Oversiktskart - 119-1-378 1471743 
 
Sammendrag: 
iSalten Nett as søker om dispensasjon for å kjøre en gravemaskin fra Balvassveien og fram til 
strømfordelingsskap for så å grave ned strømkabel til hytte på gnr. 119/1/378. 
 
Saksopplysninger: 



iSalten AS søker om dispensasjon for bruk av gravemaskin til nedgraving av strømkabel fra 
fordelingsskap til hytte som ligger ca 500 m i luftlinje fra Balvassveien. Hytta eies av Tor Eivind Karlsen 
og ligger på østsiden av veien, jfr vedlagte kartutsnitt. Gravemaskinen skal beltes fra veien til 
strømfordelingsskapet, en trase på ca 350 m og det skal graves grøft for strømkabel ca 300 m fram til 
hytta.  
 
Saken må behandles etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Det 
må eventuelt gis dispensasjon for framkjøringen og selve gravingen. 
 
Dersom en skal innvilge dispensasjon etter denne paragraf, må søker påvise et særlig behov for  
transport som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. 
  
Saken har vært på høring hos grunneier og Balvatn reinbeitedistrikt. Uttalelsene følger som vedlegg til 
saken. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Planutvalget har tidligere innvilget dispensasjon for kjøring på barmark til bl a boring etter vann, graving 
av strømgrøft og framkjøring av gravemaskin for å grave tomt til ny hytte. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte ferdsel (tilkjøringen) skal skje på gangsti. 
Transporten må foregå meget varsomt.  
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget. 
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Ferdselen (tilkjøringen) skal foregå på en gangsti. Det settes 
vilkår for ferdselen.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved reparasjon av 
eventuell terrengskade.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken.  
 
Vurdering i hht § 6 i forskriften:  
Søker påviser et særskilt behov for transport. Tiltaket er ikke å betrakte som turkjøring. Tiltaket kan 
vanskelig løses på annen måte.  
Etter ei totalvurdering innstiller Kommunedirektøren på at dispensasjon innvilges. Det settes vilkår i 
dispensasjonen som søker må oppfylle.  
 
 
 
Ellen Beate Lundberg 



kommunedirektør 
 



Fra: Lasse Jonassen <lasse.jonassen@isnett.no>
Sendt: mandag 22. februar 2021 08:45
Til: Postmottak
Kopi: Tor-Eivind Karlsen
Emne: Søknad om dispensasjon om bruk av motorkjøretøy i utmark, Sulitjelma
Vedlegg: kart - tilknytning strøm Vestre Kjelvatnet 63.pdf

I henhold til ISE Nett AS sin områdekonsesjon søker herved ISE Nett om å få grave strømkabel fra
kabelskap til hytte på festetomt 119/1/378 (Vestre Kjelvatnet 63). Se vedlagt kabeltrase.
Fremføring av gravemaskin er tegnet i samme kart.
Gravingen vil bli utført ved bruk av gravemaskin.

Vennlig hilsen

Lasse Jonassen
Ingeniør
iSalten Nett AS
Telefon: +47 995 89 836
E-post: lasse.jonassen@isenergi.no
www.isenergi.no

Tenk på miljøet –ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

mailto:lasse.jonassen@isenergi.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lE5tc-0000ix-3l&i=57e1b682&c=YqibgVN7YPoDfc7jTf96dHLmmcSeRRQF6QGcVOa1ErfjMf7INPaYW-79ggqIpnANLIyt-I22Wqr7FNNVID-HuAb1kd5cfZ4pN-p3n0umbNEPK43F23aE1hWZM9-5Z25KBxMMKqF_lY4HPAxdr7NMBEtF8LpXz1iEISaUdXoYQSVrRMIIP94o2DN1-bsGt4r0tJ7bFf826LoWcTcT7yraU7TzylcYWs3Rduw5vtVvXFw


 



Fra: Lasse Jonassen <lasse.jonassen@isnett.no>
Sendt: mandag 22. mars 2021 18:17
Til: Lise Gunn Hansen
Emne: SV: Vedr. søknad om nedgraving av strømkabel fra kabelskap til hytte, gnr.

119/1/378

Hei,
Arbeidet skal utføres en gang mellom 1. juli – 30. sept i år.

Med vennlig hilsen,

Lasse Jonassen
Prosjektingeniør

Tel. +47 75 60 01 00

Mob. +47 995 89 836

Adr. Follaveien 73, 8208 Fauske

Think before you print.

Fra: Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>
Sendt: torsdag 18. mars 2021 08:53
Til: Lasse Jonassen <lasse.jonassen@isnett.no>
Emne: Vedr. søknad om nedgraving av strømkabel fra kabelskap til hytte, gnr. 119/1/378

Hei!
Vi har mottatt din søknad og den vil bli behandlet den 21. april 2021.
Når skal dette gjennomføres? Kan ikke se at det framgår av søknaden.

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen
Konsulent Plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE

+47 75 60 40 60
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no

mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no
mailto:lasse.jonassen@isnett.no
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lOOBE-0001zE-3v&i=57e1b682&c=sP5lN-hDaCPmVYklptavgnsYIPDgWdh0mqb4-WTj1_GcyqDrRNu3PTkmTxz4VlFgqK2qmacpZNGLb-kRAIAhV1i6bSQJFK_EQ3Wc44QJCofrSrQW0bKVDP5lGhZEAjf_g6DsUZYZIcFyqT55OHx5mGeEsaP3Qe6OvTwaGmXKBQ7w_fBI8b3TmcKmoSho0GCWO00jSv2rd2JxbNRYr0-w2LSNqm4d68bqnLKN7wwg4dQ
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1841/ 119/ 1/ 378 - ISE Nett AS - Uttalelse fra Statskog SF angående bruk av motorkjøretøy i
utmark for graving av kabeltrasé til hytte - Vestre Kjelvatnet 63, Sulit jelma

Statskog SF viser til e-post fra Fauske kommune om saken, datert 23.02.2021. Statskog SF har ingen
innvendinger mot føring av kjøretøy til det aktuelle formålet til denne hytta, men ber om at kjøring på
barmark utføres på frossen mark og at det benyttes matter, eksempelvis dekkematter for sprenging,
under maskiner for å mest mulig begrense skader på terrenget.

Vi vil også opplyse om at ISE Nett AS må kontakte Statskog SF for å inngå avtale om den aktuelle
kabelgrøften på Statskog sin grunn i området.

Med hilsen

Fredrik Rendall Berg
eiendomskonsulent

Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 0

Gjelder eiendom
1841/119/1/378

Kunde
10017430

Vår ref.
21/2063- 2

Deres ref. Vår dato
04.03.2021

Vår saksbehandler
Fredrik Rendall Berg
947 87 912, frb@statskog.no



Fra: Balvatn reinbeitedistrikt <balvatn@gmail.com> 
Sendt: fredag 19. mars 2021 10:45 
Til: Lise Gunn Hansen 
Emne: Re: 21/4349 iSalten Nett as - Søknad om dispensasjon for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark - Høring. 
 
Ok for oss. 
 
Mvh Kristine 
 
 

18. mar. 2021 kl. 09:11 skrev Lise Gunn Hansen 
<Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>: 
 
Du har mottatt en epost fra Fauske kommune. 
  
Se vedlegg. 
  
<iSalten Nett as - Soknad om dispensasjo n for bruk av motorkjøretøyer i 
utm.pdf><iSalten Nett AS - Soknad om dispensasjo n om bruk av motorkjøretøy i 
utmark .pdf><kart - tilknytning strøm Vestre Kjelvatnet 63 .pdf> 
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