
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 
Møtedato: 08.09.2009 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 053/09 - 065/09 
Møte nr: 6/2009 Til kl. 12:25 Møtested: Administrasjonsbygget, 3. etasje 
 

 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer: 

Svein Roger Bådsvik, Ronny Borge, Vigdis Kristensen, Truls Larsen, Ole Tobias Orvin, Wenche Setså, 
Ottar Skjellhaug,  
 

Varamedlemmer: 
Jan Harald Paulsen, Stein B. Thuv. 

 
Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, plansjef, formannskapssekretær, presse. 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 08.09.09 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Svein Roger Bådsvik 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget  i møte nr            den 
Hovedutskrift sendes: 
Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 
Salten Kommunerevisjon 
Bibliotekene 
Lokal presse 
Politiske partier 
Gruppeledere 
 
Utskrift er foretatt den  08.09.09  
 

MERKNADER: 
 
Det var ingen merknader til innkallinga. 
 
Merknader til dagsorden: 

• Ronny Borge (H): 
1. Sak 56/09  Inhabilitet? 
2. Leitebakken – Skilting. Vi skulle få sak til dette møtet. 



3. Manglende merking ved den nye innkjøringen til Vestmyra skoleområde. Det er et 
tidsspørsmål før vi får en ulykke. Det er ikke gatelys. På kveldene blir strekningen 
brukt som ”fartsstripe”. Et problem med høy fart på bussene. Et stort trykk på 
området fra kl. 08.00 og til skolestart. 

• Truls Larsen (FRP): Et år siden raset i Tortenli. Det er ikke ryddet opp. Har kommunen 
mulighet til å presse på for opprydding? 

• Svein Roger Bådsvik (V): 
1. Flisområde på Finneid næringsområde. Paulsen og sønner har ryddet opp. De 

etterspør om godkjenning. 
2. Østbø-anlegget. Var det ikke satt begrensing i antall biler på anlegget i konsesjonen? 

• Ottar Skjellhaug (AP): Bra at leder har vært og sett på flisområdet 
 
 
Svar på spørsmål: 
Ronny Borge: 

Pkt. 2. Kommunalsjef svarte. Det er foreslått fartsdumper i Leitebakken. Venter på uttalelse fra 
ambulansetjenesten. Vi skal ikke ha oppe ulovlige skilt. 
Pkt. 3. Kommunalsjef svarte. Dette er en utfordring som vi skal ta. Kan ikke gi fullgodt svar nå. 
Skal også se på avkjøringen fra E6. 
Truls Larsen: 

Kommunalsjef svarte. Svar gis i neste møte. 
Svein Roger Bådsvik: 

Pkt. 1. Kommunalsjef svare. Skal ta kontakt med Paulsen og sønner.  
Pkt. 2. Leder plan/utvikling svarte. I søknad fra Østbø står det 10 + 10 biler. Kommer tilbake 
med orientering i neste møte. 
 
 
Det blir et fellesmøte mellom formannskapet og plan- og utviklingsutvalget ang. samfunnsdelen i 
kommuneplanen. Dato er enda ikke fastsatt. 
 
 
 
 



Saksliste 
Sak nr.: Sakstittel: 

053/09 GODKJENNING AV MØTEBOK 

054/09 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

055/09 REFERATSAKER I PERIODEN 

056/09 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MOURKIVATNET 

057/09 REGULERINGSPLAN FOR RV 80 SANDVIKA - SAGELVA. 
PÅKLAGING 

058/09 HØRING - HANDLINGSPROGRAM 2010-13 (19) FOR NYE 
FYLKESVEIER 

059/09 OFFENTLIG ETTERSYN - FORSLAG TIL FYLKESDELPLAN - 
VINDKRAFT I NORDLAND 

060/09 MARGIT RENDALL, GRYTTINGVEIEN 29, FAUSKE. SØKNAD OM 
KJØP AV KOMMUNALT AREAL 

061/09 TRYGVE AASJORD, SJØROSEVEIEN 3, FAUSKE.  SØKNAD OM 
ERVERV AV KOMMUNALT AREAL 

062/09 KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM 
FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ 
VEDTAK 

063/09 SYNNØVE OG EIVIND  BARSTRAND, NEDRE HAUAN  VEI 7 B - 
SØKNAD OM ENDRET UTKJØRING - NY BEHANDLING 

064/09 BYGGM. STEN ANDERSEN AS - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE 
FOR OPPFØRING AV VERTIKALDELT TO-LEILIGHETSHUS PÅ TO 
PLAN MED HVER PÅ 102 M2 BRA. BYGGEST.: GREPLYNGVEIEN 25, 
FAUSKE. GNR.102 BNR.659 

065/09 OMKLASSIFISERING RV 80 STRØMSNES - RØVIKA. UTTALELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   09/7592      
 Arkiv sakID.:   09/2026  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    053/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  08.09.2009 
 
 
 
GODKJENNING AV MØTEBOK 
 
 
Vedlegg: Møtebok nr. 5/2009 
 
Sammendrag: 
 
Se vedlagte møtebok. 
 
INNSTILLING : 

 
Vedlagte møtebok nr. 5/2009 godkjennes. 

 
 
PLUT-053/09 VEDTAK-  08.09.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   09/7590      
 Arkiv sakID.:   09/2024  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    054/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  08.09.2009 
 
 
 
DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
 
 
  
 
Sammendrag: 
 
 
DPLU. 076/09: JAN SVERRE  NORHEIM/ELIN ANNIE LANGMO NIKOLAISEN - 
SØKNAD OM FRADELING AV AREAL  AV  EIENDOMMEN GNR. 102 BNR. 2 PÅ 
FAUSKE ØSTRE. KJØPER: GUNNAR HANSEN 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av areal 
av eiendommen gnr. 102 bnr. 2 som omsøkt. 
 
Areal regulert til offentlig trafikkareal kan ikke påregnes nyttet til boligformål. 

 
 
 
DPLU. 088/09: SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å FRAKTE MATERIAL MED 
HELIKOPTER 
 
VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 innvilges dispensasjon fra gjeldende 
kommunedelplan med tema motorferdsel: 
 
Astrid Henriksen, Valnesfjord, innvilges inntil 5 turer med helikopter i forbindelse med 
frakting av materialer til bygging av nytt uthus. 
 
Transporten skal foregå fra Skertsen og til hennes eiendom ved Storvikvannet gnr. 87/8 i 
Fauske kommune.  Transporten må skje i tidsrommet 25. mai til 30. juni 2009. 
 
Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier. 

 
 



 
DPLU. 091/09: GODKJENNING AV BESTANDSPLAN  FOR 2009 - 2011 
 
VEDTAK : 

 
Viltforvaltningen i Fauske kommune godkjenner bestandsplanen  med avskytningsavtale  
for tidsrommet 2009 – 2011 for området Furnes, Nordvik, Kistrand, Bringslimark, 
Bringsli, Bringslimo, Laksåbakk, Jordbru, Vestvatnli, Østerkløft, Statskog (Valnesfjord), 
Kosmo, Bjørnbakk, Nystad, Mitre Valnesfjord Utmarkslag, Nedre Valnesfjord, Venst og 
Røvik slik det foreligger. 

 
 
 
DPLU. 092/09: GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR 2009 - 2011 
 
VEDTAK : 

 
Viltforvaltningen i Fauske kommune godkjenner bestandsplanen med avskytningsavtale 
for tidsrommet 2009 – 2011 for området Klungset ytre/indre, Tortenli, Tverå, Kvitblik, 
Rørvik, Rødås, Grønås, Holtan, Hjemås, Medås, Ny-Jord, Erikstad, Lund, Øynes, Fauske 
østre, Djupdalen, Seljeåsen, Seljeåsneset, Djupvik, Hammerfall og Furnes. 

 
 
 
DPLU. 094/09: GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR 2009 - 2011 
 
VEDTAK : 

 
Viltforvaltningen i Fauske kommune godkjenner bestandsplanen med avskytningsavtele 
for tidsrommet 2009 – 2011 for området Vatnbygd, Leivset, Moen og Solvik slik den 
foreligger. 

 
 
 
DPLU. 095/09: GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR 2009 - 2011 
 
VEDTAK : 

 
Viltforvaltningen i Fauske kommune godkjenner bestandsplanen med avskytningsavtale 
for tidsrommet 2009 – 2011 for området Sulitjelma med Sjønstådal slik det foreligger. 

 
 
 
DPLU. 096/09: GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR 2009 - 2011 
 
VEDTAK: 

 
Viltforvaltningen i Fauske kommune godkjenner bestandsplanen  med 42 dyr i 
planperioden med avskytningsavtale for tidsrommet 2009 – 2011 for området 
Engan/Stifjell, Lakså, Nordal og Sjønstå 



 
 
 
DPLU. 097/09: KARLSEN ÅGE, FAUSKE - OPPFØRING AV TILBYGG MED BRA: 
69,4 M2 LA: 58 M2 TIL EKSIST. BOLIG MED BRA: 149 M2 LA: 128 M2 I 
BJØRKMOVN. 10, FAUSKE.  GBNR.: 102/525.  BYGNR.: 11222315   
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a meddeles tillatelse til oppføring av tilbygg 
til bolig i Bjørkmovn. 10 som omsøkt. 
 
Økt tilknytningsavgift av vann og kloakk må innbetales til kommunen.(regn. blir tilsendt) 
 
Søknad om ansvarsrett fra Blom-Stenbakk Bygg for PRO og UTF/KUT godkjennes, samt 
lokal godkjenning av foretaket. Søknad om ansvarsrett fra tiltakshaver Åge Karlsen som 
selvbygger godkjennes for kontroll av PRO sammen med Tore Kalland. 

 
 
 
DPLU. 099/09: TILDELING AV ELG FOR JAKTÅRET 2009 
 
VEDTAK : 

 
Fauske kommune godkjenner for i år et tellende areal på 5.150 dekar for jaktfeltet. 
Minsteareal for elg er 4.000 dekar. Det er derfor for lite til 2 dyr årlig. 
For jaktåret 2009 tildeles et valgfritt dyr. 

 
 
 
DPLU. 101/09: MYRHAUG JONNY - OPPFØRING AV NY BOLIG I 1,5 ETG. MED 
BRA: 146 M2. LA: 130 M2 I BODØVN. 70, FAUSKE. GBNR.104/53.  BYGNR.: 
300060193 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a meddeles byggetillatelse for oppføring av 
ny bolig som omsøkt i Bodøveien 70, gnr. 104 bnr. 53. 
 
Siden omsøkte hus har større leieareal enn det gamle blir det tilsvarende økt tilknytnings-
avgift for vann og kloakk.  
 
Det vises spesielt til TEK § 8-32 når det gjelder inneluft og radon. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Selsbakk Arkitekttjenester, Bodø godkjennes. 
Søknad om lokal godkjenning samt søknad om ansvarsrett fra Steve Johansen AS og 
rørlm. Bringsli, Fauske godkjennes. Søknad om ansvarsrett fra tiltakshaver som 
selvbygger godkjennes. 

 
 



 
DPLU. 102/09: SØKNAD OM STØTTE TIL STØPING AV BETONGDEKKE PÅ KAI I 
LAKSÅ 
 
VEDTAK : 

Det vises til skogbrukssjefens saksutredning og gis et tilsagn om kommunalt tilskudd på 
maks. kr. 19.400,- og maks. 80 % av kostnader ekskl. mva til støping av betongdekke på 
flåtekaia i Lakså. Tilsagnet gjelder bare for året 2009.  
 
Skulle kaianlegget motta annet offentlig tilskudd, skal det kommunale tilskuddet 
reduseres slik at samlet offentlig tilskudd ikke blir mer enn 80 % av kostnader ekskl. 
mva. 
 
Før tilskudd kan utbetales, skal byggearbeidet og regnskap være kontrollert og godkjent 
og attestert av skogbrukssjefen. 
 
Tilsagnet belastes kommunens budsjettpost 1470 5850 3257 ”Overføringer til andre”. 

 
 
 
DPLU. 104/09: 103/46 - TVERÅ SIGURD - SØKNAD OM RIVING AV BRANNSKADET 
BOLIGHUS I FRITUNBAKKEN 5, FAUSKE. EIER: HELGE H. HANSEN, 
FRITUNBAKKEN 7, FAUSKE. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 d meddeles tillatelse til å rive brannskadet 
bolig i Fritunveien 5 som omsøkt. 
 
Søknad om ansvarsrett fra murmester Sigurd Tverå AS godkjennes. 
 
Rivingsavfallet anbringes til Iris i Vikan som opplyst i søknaden. 

 
 
 
DPLU. 106/09: MIDLERTIDIG SKILTING FOR ARANGEMENT I SJØGATA 
 
VEDTAK : 

 
Mons Petter-festivalen v/ Bernt Gøran Lund gis tillatelse til å sette opp en midlertidig 
scene i del av Sjøgata den 19.06.09 fra og med kl 1200 ifm et musikkarrangement. 
Det forutsettes at det settes opp skilt i tråd med angivelsen på vedlagte kartutsnitt. Skilt i 
denne sammenheng er skilt nr 106_2 og 106_3. 
 
Fra kl 2000 den 19/6 til kl 0900 den 20/6 tillates det at Sjøgata sperres helt av fra Sjøgata 
nr 70 til nr 76.  
 
Det forutsettes at politi og berørte butikker/naboer gir sin tilslutning til arrangementet 
med de ulemper foran nevnte trafikkreguleringer medfører. 

 



 
 
DPLU. 107/09: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR. 
52 /18 I FAUSKE KOMMUNE 
 
VEDTAK : 

 
Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Lov om 
konsesjon for erverv av fast eiendom (Konsesjonsloven), samt delegasjon, innvilges 
Anita Jørgensen Kjørslevik og Terje Kjørslevik konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 
52 bnr. 18 i Fauske Kommune. 
 
Det settes som vilkår for konsesjon at søkerne tilflytter og bosetter seg på eiendommen 
innen 1 år fra overtakelse samt driver eiendommen på en landbruksforsvarlig måte i minst 
5 år.  
 
Alternativt til egen drift av dyrkajorda er at den leies ut, i samråd med kommunal 
landbruksmyndighet, på langsiktig skriftlig kontrakt med varighet på minst 10 år, jfr. 
Konsesjonsloven §§ 1 og 11. 
 

 
 
 
DPLU. 108/09: SØKNAD FRA SVEIN DUNDAS, BODØ OM TILLATELSE TIL 
HELIKOPTERTRANSPORT AV HYTTEMATERIALER FRA P-PLASS MELLOM 
RIKSVEI 80 OG JERNBANELEGEMEET I NORDVIKA TIL GBNR. 76/343 I 
BRATTÅSEN, VALNESFJORD 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §7 innvilges dispensasjon fra gjeldende 
kommunedelplan med tema motorferdsel: 
 
Svein Dundas, Bodø, innvilges inntil 8 flyvninger med helikopter i forbindelse med 
frakting av materialer for bygging av hytte  
 
Transporten skal foregå fra parkeringsplassen mellom riksvei 80 og jernbanen i Nordvika 
og til hans eiendom gbnr. 76/343 (i Brattåsen) i Fauske kommune.  Flyvningene må skje i 
tidsrommet 10. juni til 15. juli 2009, mellom kl. 08.00 og kl. 18.00 på hverdager. 
Søker er selv ansvarlig for å innhente tillatelse fra grunneiere.  
 
 

 
 
 
DPLU. 109/09: 66/6 - VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER - 
RAMMETILLATELSE FOR UTVIDELSE AV HELSESPORTSSENTRET FOR DET 
MESTE I TO ETASJER MED SAMLET BRA: 1581 M2. ADR.: ØSTERKLØFT, 
VALNESFJORD. 
 



VEDTAK : 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 95 a meddeles rammetillatelse for utvidelse/ 
tilbygg til Valnesfjord Helsesportssenter, Østerkløft som omsøkt. 
 
Det vises til sammendraget i saken. 
Tiltaket behandles etter gammel TEK 97, jvf. overgangsordningen. 
Tiltaket gir økt tilknytningsavgift for vann og kloakk. 
Det vises bl.a. til TEK § 8-3 Innemiljø og § 9-1 Installasjoner. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Arkitektstudio AS og Norconsult AS godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 110/09: GUNVALD JOHANSEN BYGG AS - SØKNAD OM OPPFØRING AV 
HØYDE-BASSENG MED TANKVOLUM PÅ 320 M3 I OMRÅDET NEDRE DEL VED 
SLALOMBAKKEN FOR VANNFORSYNING TIL SULITJELMA FJELLANDSBY I 
DAJA GNR.119 BNR.430. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a meddeles tillatelse til oppføring av 
høydetank vest for slalombakken for vannforsyning til Fjellandsbyen i Daja. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Moldeskred AS og Gunvald Johansen Bygg AS godkjennes. 
Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Brimer Kvamsøy AS godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 111/09: 107/3 - BERNHARDSEN TORSTEIN - SØKNAD OM DELING AV 
GRUNNEIENDOM - BOLIGTOMT FOR EKSISTERENDE BOLIGHUS VED RØDÅS 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til fradeling av omsøkt areal på 1 dekar for eksisterende bolighus med uthus. 
 
Betingelse for at det gis tillatelse til omsøkte fradeling, er at eksisterende gårdsvei ikke 
stenges, men fortsatt skal kunne brukes av landbruksnæring og beboere i området som 
trenger veien som adkomstvei. 

 
 
 
DPLU. 113/09: 59/59 - SOLVANG BJØRN-ERIK - OPPFØRING AV TILBYGG MED 
BRA: 27,6 M2 TIL GARASJE PÅ 53 M2. SAMLET AREAL: 80,6 M2. ADR.: 
HELSKOGVN. 3  8215 VALNESFJORD.  GBNR. 59/59. 
 
VEDTAK : 

 



Utvidelse av garasjen fra 53 til 80,6 m² innvilges ikke med hjemmel i plan- og bygnings-
lovens (PBL) § 74 nr.2 Planløsning og utseende, jvf. saksutredningens siste avsnitt. 
 
I medhold av PBL 93 a meddeles tillatelse til å endre møneretningen slik innsendte 
tegninger viser.  Takvinkel bør tilpasses naboens garasje som står like inntil for å få 
tilnærmet lik utforming som vil virke positivt for tomtene.  

 
 
 
DPLU. 114/09: 102/688 - MORTEN OG TINE HANSEN - OPPFØRING AV ENEBOLIG 
PÅ TO PLAN U/KJELLER MED BRA: 161 M2. LA: 140 M2 I GREPLYNGVN. 29, 
FAUSKE. BYGNR.: 3000 
 
VEDTAK : 

 
I hht. vedtak i DT- sak 29/2001 gir med dette enhetsleder plan/utvikling dispensasjon fra 
reg. planen med besemmelser for Sjåheia slik at bolig på to plan kan oppføres på tomt 
nr.29 i Greplyngveien.  
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a meddeles byggetillatelse for oppføring av 
enebolig som omsøkt.  Garasje må byggemeldes særskilt når den skal oppføres. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Byggm. Sten Andersen AS og Fauske Rør AS godkjennes. 
Søknad om lokal godkjenning og søknad om ansvarsrett fra Bit Maskin AS godkjennes. 
 
Tilknytningsavgift for vann og kloakk må innbetales til kommunen.(regn. blir tilsendt)  

 
 
 
DPLU. 115/09: STATSKOG SF ELVERUM. SØKNAD OM TILLATELSE TIL 
PUNKTFESTE AV EKSISTERENDE HYTTE VED DAJA I SULITJELMA. FESTER: 
LILL MARIT KAMPLI, SULITJELMA 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til punktfeste av 
eksisterende hytte som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 116/09: 112/55 - MEDÅS GÅRDSBARNEHAGE - RAMMETILLATELSE FOR 
OMGJØRING AV BOLIGHUS I TO ETG. MED BRA: 141 M2 TIL BARNEHAGE 
SAMT TILBYGG I 1. ETG. MED BRA: 244 M2 TIL SAMME FORMÅL. ADR.: MEDÅS, 
FAUSKE. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens  § 95 a meddeles rammetillatelse for omgjøring av 
eksist. bolig samt tilbygg som gir ny barnehageenhet på Medås gnr. 112 bnr. 55 som 
omsøkt. 
 



Omlegging av hovedvannledning må utføres og bekostes av tiltakshaver.Tilknytningsavg. 
for vann må innbetales til kommunen. Det må opplyses hvordan avløpet for kloakk fra 
bygget skal løses.  
 
Bygget kan prosjekteres etter TEK 1997 før siste revidering. 
 
Innvendige materialer må være av miljømessig god kvalitet og ikke gi større etterklang 
enn det som er akseptert i TEK.  Inneluft vises til krav i TEK § 8-33. Det må opplyses 
hvilken oppvarming bygget skal ha. Opplyst tiltak mot radon godkjennes. 
 
Ved søknad om igangsettingstill. for bygget må samtykke fra Arbeidstilsynet foreligge. 
Kommunelege I sin godkjennelse  på vilkår må etterkommes. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Unikus AS, Fauske Rør AS og Roar Løkås godkjennes. 
Søknad om lokal godkjenning samt søknad om ansvarsrett fra Klimateknikk AS godkj. 

 
 
 
DPLU. 117/09: 112/55 - MEDÅS GÅRDSBARNEHAGE -  IGANGSETTINGSTILL. FOR 
OMLEGGING AV VANNLEDN. SAMT GRAVE, GRUNN OG BETONGARBEIDER I 
FORB. MED TILBYGG TIL NY BARNEHAGE PÅ MEDÅS, FAUSKE. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 og 95 a nr. 2 gis det igangsettingstillatelse for 
grave, grunn og betongarbeider samt omlegging av hovedvannledning som omsøkt. 
 
Søknad om ansvarsrett for UTF/KUT for grunn- og betongarbeidene for tilbygget. 
 
Maskineier Roar Løkås og Fauske Rør AS fikk ansvarsrett for henholdsvis gravearbeidet 
og rørleggerarbeid. 

 
 
 
DPLU. 118/09: 119/1,  HYTTENR. 9466 - STATSKOG - KART-
/DELINGSFORRETNING - FRITIDSHUS VED SAGMO I SULITJELMA 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til omsøkte fradeling av 1 dekar til eksisterende hytte på festetomt. 
 
Det er en betingelse for at fradeling tillates at tomten ikke omfatter noen del av den 
eksisterende traktorvei/bilvei som går forbi fritidshuset. 

 
 
 
DPLU. 119/09: 119/1, FNR. 293 - STATSKOG - REKVISISJON AV KART-
/DELINGSFORRETNING - HYTTETOMT NORD FOR SÅKIVATN I SULITJELMA 
 



VEDTAK : 
 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til omsøkte fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med festenr 119/1/293. 

 
 
 
DPLU. 120/09: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM FRADELING AV CA. 200 
M2 AV GNR. 119 BNR. 1 I SULITJELMA. KJØPER: SVEIN LARSEN, SULITJELMA 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av ca. 
200 m2 av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 121/09: 119/1, FNR. 290 - STATSKOG - REKVISISJON AV KART-
/DELINGSFORRETNING - HYTTETOMT VED NORDSIDEN AV KJELVATNET I 
SULITJELMA 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til omsøkte fradeling av 1 dekar  for eksisterende hytte med festenr 119/1/290. 

 
 
 
DPLU. 122/09: STATSKOG  SF, ELVERUM. SØKNAD OM FRADELING AV 50 M2 AV 
GNR. 119 BNR. 1 I SULITJELMA. KJØPER: HARRY EVJEN, SULITJELMA.  
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av ca. 
50 m2 av eiendommen gnr. 119 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 123/09: 103/830 -  ISBBL  AL  V/ BYGGM. STEN ANDERSEN AS - 
RAMMETILL. FOR OPPFØRING AV TO FLERLEILIGHETSHUS I TO ETG. MED 
TIL SAMMEN 20 LEILIGHETER M/ BRA: 77 M2  HVER + GARASJEANLEGG.  
ADR.: NYVEIEN 6, FAUSKE. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 95 a meddeles rammetillatelse for to boligbygg i 
to etasjer med til sammen 20 leiligheter med tilhørende garasjeanlegg på følgende vilkår: 
 
Hvis garasjeanlegg kommer i konflikt med kommunens hovedvannledning må denne om-
legges og bekostes av tiltakshaver. 



 
Minst to parkeringsplasser må tilrettelegges og merkes for HC-parkering. 
 
Bygget kan prosjekteres etter TEK 1997 før siste revidering. (Overgangsperiode) 
Forslag til brannvarsling fra hver leilighet samt slokkeutstyr godkjennes. 
 
Hvis måling av radon i grunnen viser for høye konsentrasjoner må tiltak iverksettes. 
 
Ut fra den vurdering og konklusjon som er gjort av siv.ing. A. Nygård AS om stedlige 
grunnforhold kan ny grunnundersøkelse sløyfes. Jvf. brev av 15.06.09.  
 
Opplysninger i notat mottatt 19.05.09 om støyreduserende tiltak fra trafikk for innvendig 
og utvendig opphold godkjennes. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Sten Andersen AS, Fauske Rør AS, Sigurd Tverå AS og A. 
Moan AS godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 124/09: 86/4 RØNNÅBAKK LAILA - SØKNAD OM DELING AV 
GRUNNEIENDOM TIL KRISTENSEN WANDA - TOMT FOR EKSISTERENDE 
HYTTE I SOLVIKMARKA 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til omsøkte fradeling av 1 dekar for eksisterende hytte med festenr. 86/4/3. 

 
 
 
DPLU. 125/09: SØKNAD FRA REMI PEDERSEN, SULITJELMA, OM 
HELIKOPTERTRANSPORT AV HYTTEMATERIELL FRA SKIHYTTA I 
SULITJELMA TIL SÅKI, SALTDAL KOMMUNE 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §7 innvilges dispensasjon fra gjeldende 
kommunedelplan med tema motorferdsel: 
 
Remi Pedersen, Sulitjelma, innvilges inntil 25 turer med helikopter i forbindelse med 
frakting av elementer for bygging av hytte i Såki, Saltdal kommune. 
 
Transporten skal foregå fra parkeringsplassen ved Skihytta i Sulitjelma og til hans 
festetomt i Såki, Saltdal kommune.  Flyvningene må skje i tidsrommet 9. – 31. juli 2009, 
mellom kl. 08.00 og kl. 18.00 på hverdager. 

 
 
 
 



DPLU. 126/09: 103/830 -  ISBBL AL V/ BYGGM. STEN ANDERSEN AS - 
IGANGSETTINGSTILL. FOR BYGGETRINN I - UTTRAUING OG OPPFYLLING 
FOR FUNDAMENTERING AV 12-LEILIGHETSHUSET. ADR.: NYVEIEN 6, FAUSKE. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 og 95 a nr.2 gis det igangsettingstillatelse for 
uttrauing og oppfylling av grus i tomtegruben for 12-leilighetshuset – byggetrinn I. 
 
Foretaket A. Moan AS er ved rammetill. godkjent som ansvarshavende for tiltaket. 

 
 
 
DPLU. 127/09: GUNVALD JOHANSEN BYGG AS - IGANGSETTINGSTILL. FOR 11 
HUS TYPE A  MED TIL SAMMEN 44 LEILIGHETER MED BRA: 55 M2 HVER. 2 HUS 
TYPE E TIL SAMMEN 4 LEILIGHETER MED BRA: 85 M2  HVER. BYGGEST.: 
SULITJELMA FJELLANDSBY, DAJA. GNR. 119 BNR.405, 406, 407 OG 426.  
 
VEDTAK : 

 
Søknad om dispensasjon jf. brev av 18.02.09 fra tiltakshaver om utsettelse for omlegging 
av veien forbi hytten til Thor Kr. Jonassen innvilges ikke. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a og § 95 a nr. 2 gis det igangsettingstillatelse 
for omsøkte 13 bygg med til sammen 48 fritidsleiligheter på fradelte utbyggingsområder i 
Sulitjelma Fjellandsby på følgende betingelse: 
 
Før arbeidene kan ta til må veien forbi hytten til Thor Kr. Jonassen omlegges i tråd med 
vedtatt reguleringsplan. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Gunvald Johansen Bygg AS og Nilsson AS godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 128/09: GUNVALD JOHANSEN BYGG AS, BODØ - OPPFØRING AV 
BYGNING FOR KLOAKKRENSEANLEGG FOR SULITJELMA FJELLANDSBY I 
DAJA. BTA: 203 M2. PARSELL AV GNR.119 BNR.1 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 meddeles byggetillatelse for driftsbygning og 
montering av kloakkrenseanlegg på avmerket plass i Sulitjelma Fjellandsby i Daja. 
 
Det vises til vedtak i sak nr. 83/08 fremsatt i utslippstillatelsen som må etterkommes.  
 
 
Siden samtykke fra Arbeidstilsynet ikke foreligger enda, tas det forbehold om eventuelle 
anmerkninger derfra. Det samme gjelder eventuelle merknader fra Mattilsynet. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Gunvald Johansen Bygg AS og Biovac AS godkjennes. 



 
 
 
DPLU. 129/09: SVERRE OLSEN, VALNESFJORD. SØKNAD OM TILLATELSE TIL 
FRADELING AV CA. 100 M2 AV EIENDOMMEN GNR. 76 BNR. 8  I BRATTÅSVIKA.  
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 100 
m2 av eiendommen gnr. 76 bnr. 8 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 130/09: GUNNAR HANSEN, JAR  SØKNAD OM FRADELING AV CA. 70 M2 
AV GNR. 102 BNR. 20 BELIGGENDE  PÅ FAUSKE ØSTRE. KJØPER: RUNAR 
KORSVIK, FAUSKE 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av ca. 
70 m2  av eiendommen gnr. 102 bnr. 20 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 131/09: TOR HENNING JENSEN/TOVE LISE JENSEN, FAUSKE - SØKNAD 
OM FRADELING AV AREAL AV GNR. 102 BNR. 6 PÅ FAUSKE ØSTRE. KJØPER: 
RUNAR KORSVIK, FAUSKE 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling ca. 200 
m2 av gnr. 102 bnr. 6 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 132/09: STATSKOG  SF, ELVERUM. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA  
TIL TOMT FOR EKSISTERENDE HYTTE PÅ EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1 I 
SULITJELMA. KJØPER: KARIN BENDIKSEN, FAUSKE 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 1 
daa av gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 
 
Ny eiendom erstatter gnr. 119 bnr. 1 festenr. 293. Dette må slettes.  

 
 
 
DPLU. 133/09: DAG LYDERSEN, FAUSKE.  SØKNAD OM FRADELING AV AREAL 
AV GNR. 102 BNR. 540 PÅ INNER FAUSKE. KJØPER: JOHN KARLSEN, FAUSKE 



 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av ca. 
130 m2  av eiendommen gnr. 102 bnr. 540  som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 134/09: REGULERINGSPLAN FOR RV80 RØVIK - STRØMSNES. SØKNAD 
OM MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og delegasjonsvedtak K-058/09 vedtas 
følgende endring av reguleringsplanen for RV80 Røvik – Strømsnes. 
 
Skogsvei kl. 7 som er planlagt bygd fra undergang under ny RV80 og jernbane til 
traktorvei ved planovergang ved gamle jernbanestasjon ved Rødvika, tas ut av planen 
med unntak av en strekning på ca 150 meter fra undergangen. Denne korte veistrekningen 
knyttes til planlagt og godkjent traktorvei med veiklasse 7 (Akerlundveien). 
 
Endringen anses som mindre vesentlig, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-14. 
 
Med hjemmel i skoglovens Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for 
landbruksformål godkjennes at det som del av Akerlundveien skogsveiprosjekt bygges to 
korte sideveier, 1 (ca.40 m) og 2 (ca 60 m). 

 
 
 
DPLU. 135/09: SØKNAD OM BRUK AV HELIKOPTER TIL INNFRAKTING AV 
BYGGEVARER 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §7 innvilges dispensasjon fra gjeldende 
kommunedelplan med tema motorferdsel: 
 
Pål-Arve Dypaune, Fauske, innvilges inntil 15 turer med helikopter i forbindelse med 
frakting av materialer/byggevarer for bygging av tilbygg til hans hytte ved Kjelvann. 
 
Transporten skal skje fra parkeringsplassen ved Skihytta i Sulitjelma og til hans hytte - 
gbnr. 119/1 festenr. 315.  Flyvningene må skje i tidsrommet 20. august – 15. september 
2009 mellom kl. 08.00 og kl. 18.00 på hverdager. 
 

 
 
 
DPLU. 136/09: SVERRE SOLHEIM, FINNEID. SØKNAD OM FRADELING AV AREAL 
AV GNR. 101 BNR. 329 PÅ FINNEID. KJØPER: TERJE BLEKASTAD 
 



VEDTAK : 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av ca. 
40 m2 av eiendommen gnr. 101 bnr. 329 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 137/09: STATSKOG SF , ELVERUM. SØKNAD OM PUNKTFESTE FOR 
EKSISISTERENDE HYTTE PÅ EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1 I SULITJELMA. 
FESTER: MARITA OLSEN/KNUT N. INGVALDSEN, VALNESFJORD 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til punktfeste av 
hytte på eiendommen gnr. 119 bnr. 1  som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 138/09: TORBJØRN ANDREASSEN/ELSA FAGERVIK - SØKNAD OM 
FRADELING AV AREAL AV EIENDOMMEN GNR. 85 BNR. 10 I MOEN. KJØPER: 
ODD NORDAL, MOEN 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av ca. 
700 m2 av eiendommen gnr. 85 bnr. 10 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 139/09: ELISABETH OG FINN LAKSOSNES, TORTENLI. SØKNAD OM 
FRADELING AV AREAL AV GNR. 116 BNR. 4. KJØPER. KENNETH SVENDSEN, 
TORTENLI 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av ca. 
500 m2 av eiendommen gnr. 116 bnr. 4 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 140/09: STATSKOG SF, ELVERUM.. SØKNAD OM FRADELING AV 
HYTTETOMT, 1 DAA. AV EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1 I SULITJELMA. 
KJØPER: OLE T. ORVIN, LEIVSET 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 1 
daa av gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 
 
Punktfeste nr 290 under gnr. 119 bnr. 1 må slettes. 



 
 
 
DPLU. 141/09: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV 
GNR. 119 BNR. 1 I SULITJELMA. KJØPER: GERD HULTMANN, ROGNAN 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 1 
daa av gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 143/09: UNNI HØVIK, KOLSÅS.  SØKNAD OM FRADELING AV AREAL AV 
EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 192 I SULITJELMA. KJØPER: THOR O. MOSTI, 
SULITJELMA 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av et 
mindre areal av eiendommen gnr. 119 bnr. 192 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 144/09: OLE JOHAN KVANDAL, HOLTAN.  SØKNAD OM FRADELING AV 2 
PARSELLER AV EIENDOMMEN GNR. 104 BNR. 77 TIL FRAMTIDIG SKIANLEGG I 
KLUNGSETMARKA. KJØPER/FESTER: FAUSKE I.L. 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 2 
parseller med areal henholdsvis 1,9 daa og 3,0 daa av eiendommen gnr 104 bnr. 77 som 
omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 145/09: LAILA RØNNÅBAKK, SULITJELMA. SØKNAD OM FRADELING AV 
1 DAA AV EIENDOMMEN GNR. 86 BNR. 4 I SOLVIKMARKA. KJØPER: WANDA 
KRISTENSEN, ROGNAN  
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 1 
daa av gnr. 86 bnr. 4 som omsøkt. 
 
Festenr. 3 under gnr. 86 bnr. 4 må slettes. 

 
 
 



DPLU. 146/09: TORSTEIN  BERNHARDSEN, RØDÅS. SØKNAD OM FRADELING AV 
BOLIGTOMT AV EIENDOMMEN GNR. 107 BNR. 3 PÅ RØDÅS. KJØPER: RUNAR B. 
KRISTENSEN, RØDÅS 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 
boligtomt stor ca. 1,5 daa av eiendommen gnr. 107 bnr. 3 som omsøkt på følgende vilkår: 
 
Det forutsettes at det kan etableres privat enkeltutslipp/at utslippstillatelse blir gitt.  
 
Det må framlegges bekreftelse på at vann kan tilkoples felles vannverk 
 
Eksisterende gårdsveg må ikke stenges. 
 

 
 
 
DPLU. 147/09: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV EIENDOM - GNR. 108/3 
I FAUSKE KOMMUNE 
 
VEDTAK : 

 
Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Lov om 
konsesjon for erverv av fast eiendom (Konsesjonsloven), samt delegasjon, innvilges 
Anne Mathilde Wassmo Dobakk og Adrian Jonas Aanensen konsesjon for erverv av 
eiendommen gnr. 108 bnr. 3 i Fauske Kommune. 
 
Det settes som vilkår for konsesjon at søkerne tilflytter og bosetter seg på eiendommen 
innen 1 år fra overtakelse samt driver eiendommens dyrka arealer på en 
landbruksforsvarlig måte i minst 5 år.  
 
Alternativt til egen drift av dyrkajorda er at den leies ut, i samråd med kommunal 
landbruksmyndighet, på langsiktig skriftlig kontrakt med varighet på minst 10 år, jfr. 
Konsesjonsloven §§ 1 og 11. 
 
Skogen må drives forsvarlig i samråd med skogbrukssjefen i kommunen. 
 

 
 
 
DPLU. 148/09: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
BÅNDTVANGSBESTEMMELSENE FOR TAKSERING AV LIRYPE 2009 
 
VEDTAK : 

 
Fauske kommune gir i medhold av Lov om hundehold av 04.07.2003, §§ 9 og 6, Statskog 
SF dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for taksering av lirype med stående 
fuglehund på statsgrunn i Sulitjelmaområdet ( Jakobsbakken – Saltdalsgrensen) i 
tidsrommet 5. – 20. august 2009 



 
 
 
 
DPLU. 149/09: 102/708 - OPHEIM ASBJØRN OG ØREN DINA - OPPFØRING AV 
ENEBOLIG PÅ TO PLAN UTEN KJELLER MED BRA: 154 M2 LA: 140 M2 PÅ 
FRADELT TOMT I FURULIA 7, FAUSKE. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a og § 95 b meddeles byggetillatelse for 
oppføring av enebolig på to plan i Furulia 7, gbnr. 102/708 som omsøkt. 
 
 
Det vises spesielt til TEK § 8-33 krav vedr. eventuell radon i grunnen. 
Tilkn. avg. for vann og kloakk må innbet. til kommunen ved påkobling. (regn. blir sendt) 
 
Søknad om ansvarsrett fra Idecon AS, ByggPartner AS,Oras Nordland, Fleksit AS, 
tiltaksh. Asbjørn Opheim godkjennes. Søknad om lokal godkjenning av foretaket samt 
søknad om ansvarsrett fra Larssen Maskin AS godkjennes. 
 

 
 
 
DPLU. 150/09: 102/713 - HOLMVIK ARNOLD - OPPFØRING AV BOLIG M/ 
SMÅLEILIGHET I U. ETASJEN.  BRA HOVEDLH.: 221 M2. LA: 189 M2. BRA 
SMÅLH.: 69 M2. LA: 58 M2. BYGGEST.: FURULIA 4, FAUSKE 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a og 95 b meddeles byggetillatelse for opp-
føring av enebolig m/ sokkelleilighet i Furulia 4, gnr. 102 bnr. 713 som omsøkt. 
Garasje må byggemeldes særskilt når den skal oppføres. 
 
Det vises spesielt til TEK § 8-33 krav om tiltak ved eventuelt radon i grunnen. 
Regning for tilknytnings avg. for vann og kloakk vil bli tilsendt. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Hedalm Anebyhus AS, samt søknad om lokal godkjenning    
av foretaket og ansvarsrett fra henholdsvis Arne Rørdal, Nico Farvehandel AS, Roar 
Løkås godkjennes. Søknad om ansvarsrett fra Arnold Holmvik som selvbygger etter GOF 
§ 17. 2. godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 151/09: 104/744 OG 745 - AL SOLVOLLVEIEN BORETTSLAG - OPPFØRING 
AV 2 STK. 4-LEILIGHETSHUS HVOR TO LEILIGHETER I HVERT HUS HAR BRA: 
80 M2. LA: 73 M2 OG TO I SOKKEL HAR BRA: 78 M2. LA: 71 M2. + 2 STK. 
CARP.REK. PÅ 70 M2. BYGGEST.: SOLVOLLVN. 1 OG 3, FAUSKE. 
 
VEDTAK : 



 
I h.h.t D/T sak 29/2001 jvf. vedtak i kommunestyret sak 58/09 gir enhetsleder plan/ 
utvikling dispensasjon fra vedtatt kommuneplan for Fauske kommune samt dens 
bestemmelser, jvf. plan- og bygningslovens § 7. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a meddeles byggetillatelse for oppføring av to 
stk. 4-leiligh.hus  med tilhørende carportrekker i Solvollvn. 1 og 3, gbnr. 104/745-744. 
 
Tilkn. avg. for vann og kloakk må innbetales til kommunen. (regning blir tilsendt). 
 
Søknad om ansvarsrett fra Unikus AS, Tømrer Ole Dahl AS, Fauske Rør AS og Åge 
Løkås & Sønner AS godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 153/09: 65/5 - HOLMVIK STIAN - OPPFØRING AV HYTTE MED BRA:78 M2 
OG BYA:102 M2 PÅ EGEN EIENDOM I ØSTERKLØFT, VALNESFJORD. BYGNR.: 
300072428 
 
VEDTAK : 

 
I hht. vedtak i D/T sak 29/2001 jvf. sak 58/09 i kommunestyret gir med dette enhetsleder 
plan/utvikling dispensasjon fra arealplanen samt dens bestemmelser, jvf. PBL § 7 slik at 
omsøkte hytte kan oppføres på eiendommen. 
 
Byggetillatelse meddeles i medhold av plan- og bygningslovens § 93 a for oppføring av 
hytte (fritidsbolig) på eiendommen gnr. 65 bnr. 5 i Østerkløft som omsøkt. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Byggteam Bodø AS, Rusånes Fabrikker AS, tiltakshaver Stian 
Holmvik som selvbygger etter GOF § 17.2.  Søknad fra tømmermester Jan Møller om 
lokal godkjenning av foretaket i kommunen samt søknad om ansvarsrett godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 154/09: 113/46 - ANDREASSEN GUNNAR - SØKNAD OM KONSESJON VED 
ERVERV AV FAST EIENDOM FRA WILLY EVJEN M.FL. - STOR HYTTETOMT 
VED KVITBLIKVATNET 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og innvilger Gunnar Andreassen konsesjon for 
erverv av eiendommen gnr 113, bnr 46 i Fauske kommune som omsøkt (jfr. 
Konsesjonsloven av 28. november 2003). 

 
 
 
DPLU. 155/09: 119/1, FESTENR. 371 - KAMPLI LILL OG HANSEN JIMMY - 
OPPFØRING AV NY HYTTE MED BRA: 48 M2. BYA:61 M2. EKSIST. HYTTE PÅ 30 
M2 KAN BEHOLDES SOM ANNEKS/UTHUS. BYGGEST.: DAJA, SULITJELMA 
 



VEDTAK : 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 og § 95 b meddeles byggetillatelse for opp-
føring av ny hytte på punktfeste 371 i Daja. Eksist. hytte på 30 m2 kan beholdes som 
uthus/anneks. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Bernhard Olsen AS, samt søknad om ansvarsrett fra 
tiltakshaver som selvbygger jf. GOF § 17. 2. godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 156/09: 103/1038 - FAUSKE KOMMUNE - OPPFØRING AV TILBYGG MED 
BTA: 20 M2 TIL SOKKELETG. TIL HAUAN OPPVEKSTSENTER, GRENDEVEIEN 1, 
FAUSKE. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a meddeles byggetillatelse for oppføring av 
tilbygg til Hauan Oppvekstsenter som omsøkt. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Totalprosjekt-Nord AS, Jon Olav Gjerskvål AS og 
Fauskebygg AS godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 157/09: 102/716 - AMUNDSEN CECILIE OG KRISTIAN - 
RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV BOLIG MED SOKKELETASJE PLUSS 
TILBYGG AV GARASJE MOT KOMM. VEG. BRA BOLIG: 261 M2, GARASJE/BOD: 
47 M2. BYGGEST.: FURUTOPPEN 3, FINNEID. 
 
VEDTAK : 

 
I hht. vedtak i D/T sak 29/2001 jvf. kommunestyrets vedtak i sak 58/09 gir med dette 
enhetsleder plan/utvikling dispensasjon fra reg. planen for Finneidlia slik at garasjen kan 
oppføres i en avstand på 6 meter fra midtlinje vei. 
  
I medhold av plan- og bygningslovens § 95 a 1 meddeles rammetillatelse for bolig med 
tilbygg av garasje som omsøkt i Furutoppen 3 gnr. 102 bnr.716.  
 
Bygget kan prosjekteres etter TEK 1997 før siste rev. med ikrafttredelse fra 01.08.09. 
 
Søknad om ansvarsrett fra RAM arkitektur AS og ansvarlig søker byggm. Erling Skipnes 
AS godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 158/09: 110/2 ENGMO/JOHANSEN/HANSEN/EIDE - SØKNAD OM DELING AV 
GRUNNEIENDOM TIL FORSBAKK SNORRE - TILLEGGSJORD VED KVITBLIK 
 
VEDTAK : 



 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til omsøkte fradeling av tilleggsjord på 88,6 dekar fra eiendommen gnr 110/2 til 
eiendommen gnr 110/3, 5. 
 
Fradelingen anses som driftsmessig forsvarlig for landbruket og vil ikke medføre drifts- 
og/eller miljømessige ulemper for jord- og skogbruket. 

 
 
 
DPLU. 159/09: 102/714 - SLETTEN JAN TORE/ASKVIK SILJE - 
RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV BOLIG MED TILBYGG AV GARASJE I 
FURULIA 6, FAUSKE. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 95 a 1. meddeles rammetillatelse for bilig med 
tilbygg av garasje som omsøkt i Furulia 6, gnr. 102 bnr. 714. 
 
Bygget kan prosjekteres etter TEK 1997 før siste rev. med ikrafttredelse fra 01.08.09. 
 
Det vises til reg. planen med bestemmelser hva angår bl.a. utnyttelsesgrad og mønehøyde 
fra planert terreng som er 8,8 meter for skrå tomt. 

 
 
 
DPLU. 160/09: 101/283 - GARSTAD SISSEL OG CHRIS - OPPFØRING AV TILBYGG I 
TO ETASJER MED BRA: 60 M2. LA: 60 M2 + UTV. AV BALKONG TIL BOLIG MED 
BRA: 135 M2. LA: 98 M2. ADR.: REITANVEIEN 11, FAUSKE. BYGNR.: 188902243 01 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a meddeles byggetillatelse for oppføring av 
tilbygg til bolighuset, samt balkong i Reitvollveien 11 som omsøkt. 
 
Økt tilknytningsavg. for vann og kloakk må innbetales til kommunen. (reg. blir tilsendt). 
 
Søknad fra Salten Byggservice AS om lokal godkjenning samt søknad om ansvarsrett 
godkjennes. Søknad om ansvarsrett fra rørleggerfirma må innsendes. 

 
 
 
DPLU. 161/09: 62/1, 5 OG 40 - KOSMO BJØRG - KARTFORRETNING/DELING AV 
GRUNNEIENDOM VED KOSMO 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 ikke 
tillatelse til fradeling av omsøkte parsell 1 på 4,5 dekar innmarksbeite til 2 boligtomter. 
Det gis heller ikke tillatelse til fradeling av parsell 2 på 57,2 da.  



 
Fradeling av disse to parsellene anses å ikke være forsvarlige med hensyn til 
eiendommens avkastning. 
 
Skogbrukssjefen gir imidlertid med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse til fradeling av et 
areal på ca 3 dekar til 2 boligtomter (samme sted som omsøkte parsell 1). Det settes som 
betingelse at landbrukseiendommen beholder en korridor for adkomst/forbindelse til 
dyrkamark/beiteland med bredde minst 15 meter mellom fradelte areal og tomtearealene 
gnr. 62/68 og gnr. 62/69. Fradelingen anses da som forsvarlig med hensyn til 
eiendommens avkastning og synes heller ikke å ville medføre drifts- og/eller 
miljømessige ulemper av betydning for jord- og skogbruket.   

 
 
 
DPLU. 162/09: 104/205 - BEATE AMUNDSEN/CATO JENSEN - OPPFØRING AV 
TILBYGG I TO ETG. MED BRA: 60 M2. LA: 60 M2 TIL TO ETASJES BOLIG MED 
BRA INKL. KJ.: 135 M2. LA: 80 M2. ADR: VALNESFJORDVN. 14, FAUSKE. GNR.104 
BNR.205.  BYGNR.: 188927521 01 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a meddeles byggetillatelse for oppføring av 
omsøkte tilbygg i Valnesfjordveien 14. 
 
Økt tilknytningsavgift for vann- og kloakk må innbetales til komm. (regn. blir tilsendt) 
 
Søknad om lokal godkjenning samt ansvarsrett fra henholdsvis Jan Ole Øverland og 
rørleggerm. Bringsli godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 163/09: 103/642 M.FL. - HOLST KNUT - UTVIDELSE AV GARASJEN MOT 
SYKEHUSVN. 1,6 METER (12 M2) SAMT TILBYGG AV  GLASSVERANDA/TERASSE 
M/CARPORT UNDER. BTA: 30 M2. ADR.: SYKEHUSVN. 2, FAUSKE 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a meddeles byggetillatelse for utvidelse av 
garasjen mot Sykehusveien til en avstand på 8 meter fra veimidte, samt oppføring av 
glassveranda/terasse med carport under som omsøkt. 
 
På grunn av kort avstand til Leitebakkvn. fra avkjørsel til carport må tilfredstillende 
frisiktlinje ryddes i hagen. Tiltaket må gjøres i samråd med kommunen. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Totalprosjekt-nord AS godkjennes. Tiltakshaver godkjennes 
som selvbygger, jvf. GOF § 17. 2. for utførelsen av arbeidene. 

 
 
 
 



 
INNSTILLING : 

 
Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
PLUT-054/09 VEDTAK-  08.09.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
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 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 
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KLAGEBEHANDLING - 
BYGGESAK - UTVIDELSE AV 
BALKONG I BÆRLYNGVN. 18, 
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INNSTILLING : 

 
Refererte dokumenter tas til orientering. 

 
 
PLUT-055/09 VEDTAK-  08.09.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
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FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MOURKIVATNET  
 
Vedlegg: Plankart med bestemmelser. Oversiktskart i målestokk 1:100000 og 1:10000 
 
Sammendrag: 
 
1. gangs behandling. 
 
Statskog SF fremmer forslag til reguleringsplan for Mourkivatnet. Planområdet ligger ved 
Mourkivatnet, ca.1 mil sørøst for Sulitjelma. 
 
Hensikten med planarbeidet er å fastslå lovlig plassering og bruk av eksisterende bygninger i 
området. Det fastsettes også plassering av to ubebygde tomter som ble lagt inn i naustplan 
(ikke reguleringsplan) fra 1980-tallet utarbeidet av A/S Sulitjelma Gruber. 
 
Planområdet eies av Statskog SF med punktfeste for nausttomtene. 
 
Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Byggeområder: Naust. 

2. Spesialområder: Friluftsområde på land, friluftsområde i sjø. 

 
I kommuneplanens arealdel er området lagt ut som LNF-område, hvor utbygging ikke er 
tillatt. Kommuneplanens arealdel er inne i en rulleringsprosess der angjeldende område 
foreslås lagt ut som byggeområde for fritidsbebyggelse, naust. Her ligger krav om 
reguleringsplan. Foreliggende planforslag er dermed i tråd med føringer lagt i 
rulleringsprosessen. 
 
Det er gjort en vurdering på risiko- og sårbarhet for området gjennom følgende sjekkliste: 
 
NATUR- OG MILJØFORHOLD 
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Jord-/leire-/løsmasseskred Nei  
Kvikkleire, ustadige 
grunnforhold   

Nei  

Steinras, steinsprang Nei  
Is-/snøskred Nei  
Kjente historiske skred, 
utbredelse 

Nei  

Flomfare Ja NVE viser i oppstartinnspill til at Lomivatnet er 



regulert og at det kan oppstå høyere vannstand enn 
HRV. Ettersom Muorkivatnet ligger kun 4 m høyere 
enn Lomivatnet ved normalvannstand, kan høy 
vannstand i Lomi hindre avløp fra Muorkivatnet.  
I planforslaget er område for naust planlagt på 
flomsikker grunn og er trukket bort fra vatnet etter 
nærmere vurdering. 
 

Springflo Nei  
Flomsonekart, historiske 
flomnivå 

Nei  

Sterkt vindutsatt, storm/orkan 
etc. 

Nei  

Mye nedbør Nei  
Store snømengder Nei  
Radon Nei  
Annet… Nei  
 
 
DRIKKEVANN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER 
Forhold/uønskede hendelse Ja/Nei Vurdering 
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, 
næring /industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: 

- drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann  
- landbruksareal 
- oppdrettsanlegg m.m. 

Vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. 

Nei  

 
 
VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET 
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Brann/eksplosjon ved industrianlegg Nei  
Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Nei  
Olje-/gassanlegg Nei  
Lagringsplass for farlige stoffer for 
eksempel industrianlegg, havner, 
bensinstasjoner, radioaktiv lagring 

Nei  

Høyspentledninger Nei  
Anlegg for deponering og 
destruksjon av farlig avfall 

Nei  

Strålingsfare fra div. installasjoner Nei  
Gamle fyllplasser Nei  
Forurenset grunn og sjøsedimenter, 
endret bruk av gamle industritomter 

Nei  

Militære og sivile skytefelt Nei  
Dumpeområder i sjø Nei  
 
 
INFRASTRUKTUR 
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer utgjøre en risiko for 
området? 

- hendelser på veg 

Nei  



- hendelser på jernbane 
- hendelser på sjø/vann 
- hendelser i luften 

Veger med mye transport av farlig gods Nei  
Ulykkesbelastede veger Nei  
Støysoner ved infrastruktur Nei  
 
 
STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKTER 
Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og 
derfor bør ha en grundig vurdering. 
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Sykehus/helseinstitusjon Nei  
Sykehus/omsorgsinstitusjon Nei  
Skole/barnehage Nei  
Flyplass Nei  
Viktig vei/jernbane Nei  
Jernbanestasjon/bussterminal Nei  
Havn Nei  
Vannverk/kraftverk Nei  
Undervannsledninger/kabler Nei  
Bru/demning Nei  
  
Rådmannen konkluderer med at det ikke finnes kjente forhold/hendelser, verken naturlige 
eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet. 
 
Fra ca. midten av juli måned er en anleggsvei farbar for bil frem til Lomivatnets 
”Fagerlibukta”. Fra P-plassen er det ca. 1 times gange til naustområdet ved Mourkivatnet. I 
vinterhalvåret passerer scooterløypa på vei over til Sverige. Det er imidlertid ikke avklart om 
den vil opprettholdes.   
 
Som følge av kraftutbygging og regulering av Lomivatnet ble en rekke naust ved Lomi gjort 
ubrukelige. Til erstatning godkjente bygningsrådet i 1977 et nytt naustområde ved 
Mourkivatnet. Det var da en forutsetning at naustene skulle bygges etter forhåndsgodkjente 
typetegninger. 
Til 1980 var det gitt 19 byggetillatelser ut i fra Statskogs egne opplysninger. 
 
I forbindelse med en søknad om kombinert hytte/naust ble det gjennomført befaring fra 
kommunen. Kommunen holdt fast ved at dette kun skulle være naust og at det ikke var tillatt 
med en beboelsesdel. Kommunen ba naustbygger fjerne beboelsesdelen og vedkommende 
fikk ved Lensmannen beskjed om å rive sitt ulovlige bygg. Senere mottok kommunen et brev 
som sa at hyttedelen var revet, etter pålegget. Kommunen foretok ikke befaring i ettertid. 
 
Daværende eier i området; Sulitjelma Gruber skrev i forbindelse med denne saken brev til 
hytteeier for å støtte hans bygging av hyttedel, dat. 15.04.1980. Der vises det til at de finner 
det rimelig at vedkommende får bygge naust med beboelsesdel, ettersom dette skal være en 
erstatning for lignende naust som måtte rives ved Lomivatn etter reguleringen. Det er kjent at 
grunneier mente at naustene kunne inneholde beboelsesdel. 
 
Over tid har naustene utviklet seg til å inneha en beboelsesdel, uten at dette har vært tatt opp, 
foruten ved overnevnte sak. Både Fauske kommune og ny eier, Statskog SF, har vært kjent 
med forholdene. 



 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble annonsert 23.06.07.  
Etter at varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort er følgende forhåndsmerknader fra 
offentlige høringsinstanser og berørte parter innkommet: 
 
Innspill fra Fylkesmannen i Nordland, 10.07.07. 
Er positiv til reguleringsarbeidet, og forventer at dagens situasjon med hensyn på hvilken 
tilstand og bruk naustene har avklares i det videre planarbeidet. Går i mot at det reguleres inn 
fritidsboliger i området, da dette er klart i strid med nasjonal hyttepolitikk. Regulering til 
fritidsboliger kan medføre innsigelse fra Fylkesmannen. Viser også til St. meld. Nr.21 (2004-
05) angående hvor utbygging ikke bør skje. Mener fritidsbebyggelse kan generere økt 
motorferdsel, da området ligger mer enn 2,5 km fra vinterbrøyta veg. Anbefaler at arbeidet 
begrenses til å klargjøre dagens situasjon og rydde opp i eventuelle uregelmessigheter. 
Generell kommentar angående Risiko- og sårbarhetsanalyseer (ROS). 
 
Vurdering: Reguleringsplanen er ment å klargjøre tillatt bruk av naustene. Rådmannen viser 
til risiko- og sårbarhetsvurdering ovenfor.  
 
Innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat, 11.07.07. 
Viser til at Lomivatnet er regulert og at det kan oppstå høyere vannstand enn HRV. Ettersom 
Muorkivatnet ligger kun 4 m høyere enn Lomivatnet ved normalvannstand, kan høy 
vannstand i Lomi hindre avløp fra Muorkivatnet. NVE forutsetter at hytter planlegges på 
flomsikker grunn og de trekkes bort fra vatnet slik at de ikke fortrenger brukere av vatnet og 
vassdraget. Naust bør fortrinnsvis bygges samlet i grupper og at det tas hensyn til 
vannstigning ved flom og lignende. 
 
Vurdering: Statskog har forsøkt å få kontakt med alle nausteiere. Noen ga tilbakemelding med 
ønske om å flytte naustene. Dette er tatt inn i planforslaget. 
 
Innspill fra Nordland fylkeskommune, kultur- og miljøavdelingen, 20.07.07. 
Ingen registrerte verneverdige kulturminner i planområdet. Generelle planfaglige innspill. 
 
Vurdering: Tas til etteretning. 
 
Innspill fra Reindriftsforvaltningen i Nordland,13.08.07. 
Har ingen motforestillinger mot at det settes i gang reguleringsplanarbeid. Det bør være et mål 
at det gjennom bestemmelsene til planen settes klare regler for størrelse, form og innhold m.v. 
av naustbebyggelsen i området. 
 
Vurdering: Tas til etteretning. 
 
Innspill fra Sametinget, 21.09.07. 
Kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete kulturminner i det aktuelle området. Gir 
endelig uttalelse når planen legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Vurdering: Tas til etteretning. 
 
Innspill fra Ole Haldorsen, 17.08.07. 



På grunn av vannregulering måtte de flytte naustet fra Lomi. Har ofte vært plaget av flommen 
om våren som har vasket unna pillarer og med vann i naustet. Ønsker å få flytte naustet for å 
unngå problemet. 
 
Vurdering: Naustet er foreslått flyttet i samsvar med eiers ønske. 
 
Statskog v/ Arne Bordi har forsøkt å få kontakt med alle nausteierne. Noen har uttrykt ønske 
om flytting av eksisterende naust og ut i fra dette har han laget et kart over ønsket plassering. 
Planforslaget har lagt dette kartet til grunn. 
Det er foretatt befaring og innmåling av eksisterende bygninger (mars 2007). 
 
For identifisering og situasjonsbeskrivelse av naustene er registrering ”Nausttomter ved 

Muorkivatnet”, utført av R. A. Erikstad i juni 2006, brukt. I bestemmelsenes § 2.1 er det 
opplistet naust som kan erstatte naust som forutsettes fjernet. Disse kommer av undersøkelsen 
Statskog gjennomførte. Når det gjelder N8 (nr.7 i situasjonsbeskrivelsen) er nytt naust 
allerede bygd, men det gamle er ennå ikke fjernet. 
 
I starten av arbeidet med reguleringsplanen ble det diskutert å regulere bygningene med 
formål hytter, ettersom det i mange tilfeller er dagens situasjon. Etter uttalelse fra 
Fylkesmannen og vurderinger internt i Statskog, ønsket Statskog å holde fast ved at dette 
fortsatt skal være naust. Festekontrakter viser klart at det ikke er gitt tillatelse til innredning av 
fritidsboliger, el.. Ut i fra tidligere eiers aksept/tillatelse til beboelsesdel i naustene, mener 
Statskog at det åpnes for 1/3 beboelsesdel i naustene. 
 
Planforslaget viderefører at det kun er naust som tillates bygd i området. Samtidig kan 
eksisterende bruk og bygninger videreføres selv om det ikke ligger innenfor bestemmelsene, 
men om det skal foretas endringer, må reguleringsbestemmelsene følges. 
 
Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant og 
representantene for miljø/friluft.  
Ingen merknader herfra. 
 
Konsekvensutredningsplikten er vurdert, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger (T-1446). 
Rådmannen kan ikke se at foreliggende planforslag faller inn under denne. 
 
Rådmannen anbefaler å legge foreliggende planforslag ut til offentlig ettersyn. 
 
INNSTILLING : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-1, pkt. 2, legges forslag til 
reguleringsplan for Mourkivatnet ut til offentlig ettersyn. 

 
 
PLUT-021/09 VEDTAK-  17.03.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-1, pkt. 2, legges forslag til 
reguleringsplan for Mourkivatnet ut til offentlig ettersyn. 



 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 
 
2. gangs behandling. 
 
Det fremmes forslag til reguleringsplan for Muorkivatnet. 
 
Planforslaget har følgende dokumentasjon: 
 

1. Plankart i målestokk 1:1500 med bestemmelser. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 31.03 – 01.05.09. Det er 
innkommet 9 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved ”nnnnn”) eller som komprimert 
utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr. problemstillingen slik den 
fremstår. 
 
 
Merknad fra Fylkesmannen i Nordland. 
 
”Det går fram at hensikten med planarbeidet er å fastslå lovlig plassering og bruk av 

eksisterende bygninger i området. I tillegg legges det ut 2 tomter for naust i henhold til 

tidligere naustplan. 

 

Det er i utgangspunktet positivt at det nå legges fram en reguleringsplan for å legalisere og 

klargjøre arealdisponeringen i området. Vi merker oss videre som vesentlig at planforslaget 

ikke omfatter hytteformål, jf. ovennevnte innspill herfra. 

 

Vi kan ha en viss forståelse for at bestemmelsene her åpner for at 1/3 av naustet kan innredes 

som et sted for overnatting på inntil 7 m
2
. Vi kan imidlertid vanskelig se at en eventuell aksept 

fra grunneier for at naustene skal kunne inneholde en slik beboelsesdel kan oppfattes som 
grunnlag for å føre opp bygninger i området som først og fremst synes å være fritidsbolig.  

 

Etter pbl § 93 første ledd bokstav c må ikke ”bruksendring eller vesentlig utvidelse eller 

vesentlig endring…” av tidligere bruk av en bygning forekomme uten etter søknad og 

nødvendig tillatelse. Det bør ikke være lettere å få tilgivelse enn tillatelse, noe som vil kunne 

oppfattes å være tilfelle dersom bestemmelsenes § 2.1.vedtas slik den foreligger.   

 

Regjeringen har, gjennom St.mld. nr. 26 (2006-2007), signalisert at det er behov for en mer 

offensiv, helhetlig og langsiktig arealpolitikk i og langs vassdrag. Kommunene oppfordres her 

eksplisitt til å sikre friluftsliv i vassdragsnaturen gjennom innføring av byggeforbud i 50-100-

metersbeltet langs innsjøer og vassdrag. Dette er også framhevet i veileder T-1450 om 

planlegging av fritidsbebyggelse. Etter vår vurdering vil hytter ha en betydelig større 

privatiserende effekt enn naust, og er følgelig lite ønsket i dette området. Jf. for øvrig 

innspillet herfra av 10.07.2007 til planarbeidet.  

 



Første del av bestemmelsenes § 2.1 bør derfor tas ut, slik at planen ikke legaliserer alle 

former for eksisterende størrelse og utforming. Når det gjelder kommunens videre oppfølging 

viser vi til kap. XIX i gjeldende plan og bygningslov og kap 32 i plan- og bygningslov 

gjeldende fra 01.07.2009. Vi minner i denne sammenhengen om at kommunen skal føre tilsyn 

med at plan- og bygningslovgivningen følges, jfr. plan- og bygningslovens § 10-1.”  
 

Vurdering/anbefaling: Fylkesmannen bemerker det som vesentlig at planforslaget ikke 
omfatter hytteformål.  
Rådmannen presiserer at det kun er naust som tillates bygd i området. Samtidig kan 
eksisterende bruk og bygninger videreføres selv om det ikke ligger innenfor bestemmelsene. 
Skal det foretas endringer eller at bygninger for eksempel blir totalskadet av brann, må 
reguleringsbestemmelsene følges. 
 
Å pålegge eksisterende bygninger revet som ikke blir i tråd med vedtatt reguleringsplan (jfr. 
pbls § 10-1 og kap XIX) anses av rådmannen som en svært vanskelig og tidkrevende prosess 
med den bakgrunn etableringen i området har skjedd. Et slikt pålegg vil høyst sannsynlig 
havne i rettssystemet. 
 
Rådmannen anser derfor at et vedtak av foreliggende planforslag vil være et godt 
styringsverktøy i forhold til plan- og bygningsloven for fremtiden og videre utvikling i 
naustområdet i Muorki.  
Alternativet blir sannsynligvis at trenden der nausteiere endrer bygninger uten at kommunen 
involveres videreføres.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at bygningsmassen i dette området ”fryses” ved å opprettholde 
foreliggende planforslag.  
 
Merknad fra Nordland fylkeskommune. 
”Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til 

Lov om kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 1985. 

 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er planforslaget med 

foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle 

kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers 

aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. 
kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle 

gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må 

Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes 

videre til dem som skal utføre arbeide i marken.” 
 

Vurdering/anbefaling: Når det gjelder kulturminner viser rådmannen til bestemmelsenes 
pkt. 4.1. Ellers ingen merknader.  
 
 
Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland. 
”Saken har vært forelagt Balvatn reinbeitedistrikt og de er ikke kommet med noen merknader. 

Reindriftsforvaltningen har ingen merknader til planforslaget.” 
 
Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.  
 



 
Uttalelse fra Frode Andersen. 
”Har en del ubesvarte spørsmål angående forslag til reguleringsplan for Muorkivannet. 

 

§3 – Spesialområder 

3.1 Friluftsområde på land, FRL1. 

Skulle gjerne ha hatt mer informasjon om hva dette innebærer. Har søkt på kommunens, 

Statsskog, Miljøverndep. og direktoratet for naturforvaltningens sine nettsider og finner ikke 

noe der om det. 

 

3.2 Friluftsområde på vann, FRV1. 

Samme gjelder her. 

 

Kan vi bruke båt med motor innenfor denne sone, eller er det sånn at vi må ro 1,5-2km før vi 

kan ta motoren i bruk og det samme tilbake.? (Som sikkert alle vet er jo dette ganske 

uforsvarlig på så store fjellvann). 

 

Kan det kjøres snøskuter i slike områder. Tenker da på turistløypa. Hvordan blir det da hvis 

turistløypa blir permanent? Skal den legges ut på usikker is eller i verste fall ut i elveutløpet? 

 

Hvilke konsekvenser vil vi som brukere av disse områdene få? Er det sendt ut samme 

informasjon til næringslivet i Sulitjelma som lever av turisme? 

 

Håper med dette å få svar på disse spørsmål. Har ingenting i mot at vi har både 

nasjonalparker og vernesoner (friluftsområder). Men synes at vi må ha områder der vi kan 

bevege oss på, både med og uten motor.” 
 
Vurdering/anbefaling: I utgangspunktet vises det til bestemmelsenes pkt. 3.1 og 3.2. 
Reguleringsformålet friluftsområde på land eller vann etter plan- og bygningsloven (pbl) § 25 
nr.6 (gammel lov) brukes for store sammenhengende områder utenfor tettsteder som benyttes 
til friluftsliv, og hvor friluftsinteressene er eller vil være mer tungtveiende enn for eksempel 
landbruks- og skogbruksinteressene. I disse områdene kan det for eksempel 
opparbeides/vedlikeholdes stier og skiløyper med enkel standard. 
 
Motorferdsel i friluftsområdene reguleres av Lov om motorferdsel i utmark.  
 
Foreliggende planforslag med reguleringsformålet friluftsområde legger derfor i 
utgangspunktet ingen føring for motorferdsel eller endringer i forhold til dagens praksis/bruk. 
  
Generelt kan det gis bestemmelser vedr. landbruk, for eksempel om transportopplegg i 
forbindelse med skogsdrift. I bestemmelsene kan det også fastsettes at plassering av 
campingvogner eller liknende ikke skal være tillatt.  
Det er ikke behov å ta inn slike bestemmelser i foreliggende planforslag. 
 
Næringslivet i Sulitjelma er ikke varslet særskilt med eget brev. Saken er annonsert til 
offentlig ettersyn i avisene og har bl.a. ligget til offentlig ettersyn på biblioteket i Sulitjelma. 
Rådmannen anser derfor at informasjonsplikten er oppfylt, jfr. pbls § 12-10.  
 
  
 



Felles merknad fra nausteierne Odd Sandslett, Frode Andersen, Kjell Misvær, Vidar 
Pettersen, Egil Antonsen, Terje Kristoffersen, Rune Haldorsen, Knut Fossum, Terje 
Kristoffersen og Knut Jordbro. 
”Har mottatt Reguleringsplan for Muorkivatnet. Etter § 2 henvises det til at utedo ikke er 

tillatt og eksisterende frittliggende utedo må fjernes av eier. 

 

Utedoene som står i dag ble bygd opp da naustene ble bygd for ca. 20 år siden. Det er 3-4 

brukere av hvert do og det er vel en mer miljøvennlig innretning, enn at hvert naust skal ha 

hvert sitt bio-do. 

 

Vi henstiller at de få nåværende utedo får beholdes. På samme eksisterende grunnlag som 

naustene får beholdes i sin nåværende størrelse.”  
 
Vurdering/anbefaling: De fleste innpill/merknader som fremkommer i høringsrunden setter 
fokus på bestemmelsen om at eksisterende utedo i området skal fjernes av eier, jfr. 
bestemmelsenes pkt. 2.1, tredje avsnitt. 
 
På plankartet er det vist 8 eksisterende utedo som foreslås revet (kryss på bygning). 
 
Med bakgrunn i det som fremkommer i merknadene vurderer rådmannen at det kan virke noe 
strengt og ubegrunnet å pålegge fjerning av eksistrende utedo der hvert utedo til dels brukes 
av 3-4 nausteiere. 
Rådmannen ønsker likevel på sikt å styre toalettløsning inn i naustbygningene. 
 
I samråd med Statskog SF anbefaler rådmannen følgende endring i 
reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 2.1, tredje avsnitt: Det er ikke tillatt med innlagt vann. 

Som toalett skal fortrinnsvis bio-do, eller lignende, med lukket system, brukes. Toalettavfall 

graves ned på et egnet sted, unna vann og vannsig. Nye naust som ikke kan benytte 

eksisterende utedo skal plassere toalett inne i naustet. 

Eksisterende utedo kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og 

utforming. Det tillates ikke oppført nye utedo. Utvendige farger på kledning skal være matte 

og helst i mørk farge. Tak må ikke være blankt eller ha lysreflekterende overflate. 

    
Endringen i bestemmelsene anses som mindre endring, jfr. pbls § 12-14. 
 
 
Merknad fra Fred Nystad. 
”Viser til høringsutkast for reguleringsplan §2 pkt. 2.1 tredje avsnitt, der det henvises til 

forslag om forbud mot utedo. Dette vil jeg protestere på med følgende erfaring/argument.   

 

Vi har hatt naustet i 30 år, og de første 10 årene uten utedo. Dette førte til at det ble mye 

blindskiting rundt overalt i nærmeste terreng. Det var ikke mulig å lette på en stein uten at det 

var en lort der. 

 

De fleste naustene består bare av et rom, og det er urealistisk å tro at en skal spise, sove, 

slappe av og samtidig gjøre sitt fornødne i samme rom. 

 

Utedoene er kanskje ikke særlig pene, men nødvendig så lenge det skal oppholde seg folk der. 

 



Hvis folk skal kunne nyte dette vakre området, må det ikke være utgriset med avføring under 

hver stein. Derfor håper jeg at denne protesten kan taes til følge og at fornuften seirer til gavn 

for den enkelte og naturen.” 
 
Vurdering/anbefaling: Rådmannen viser til vurdering/anbefaling ovenfor, under felles 
merknad fra nausteierne Odd Sandslett m.fl..  
 
 
Merknad fra Terje Kristoffersen. 
”Har naust ved Mourkivatnet, på 18 kvm. Startet sommeren 2008 forandring på naustet. 

 

Har festet påler og bygd ramme for påbygg på ca. 10 kvm. 

Materialene ligger klar på fjellet. 

 

Går ut fra at påbegynte forandring sidestilles med ferdige prosjekter før den nye 

reguleringsplanen trer i kraft. Ettersom start tidspunktet mitt var innenfor deres aksept. 

 

Total skisse på prosjekt kan sendes inn. 

 

Naustet vil totalt bli 28 kvm, og takkonstruksjonen vil være i henhold til den nye 

reguleringsplanen. 

 

Vil bli ferdigstilt sommeren 2009.” 
 
Vurdering/anbefaling: Etter et planvedtak i denne saken må alle nausteiere innenfor 
reguleringsområdet forholde seg til det. 
 
 
Merknad fra Odd Sandsleth. 
”Har mottatt Reguleringsplan for Muorkivatnet. Etter § 2 henvises det til at utedo ikke er 

tillatt og eksisterende frittliggende utedo må fjernes av eier. 

 

Utedoene som står i dag ble bygd opp da naustene ble bygd for ca. 20 år siden. Det er 3-4 

brukere av hvert do og det er vel en mer miljøvennlig innretning enn at hvert naust skal ha 

hvert sitt bio-do. 
 

Jeg henstiller at de få nåværende utedo får beholdes. På samme eksisterende grunnlag som 

naustene får beholdes i sin nåværende størrelse.”  
 
Vurdering/anbefaling: Rådmannen viser til vurdering/anbefaling ovenfor, under felles 
merknad fra nausteierne Odd Sandslett m.fl.. 
 
 
Merknad/protest fra Egil Setså. 
”Jeg finner ut i fra det foreliggende forslag, ikke å kunne akseptere reguleringsplan for 

Muorkivatnet. 

 

Sulitjelma Gruber AS/ Fauske kommune aksepterte tidlig på 80 tallet at 1/3 av naustarealet 

kunne nyttes til beboelsesdel i naustene. Dette ble akseptert av de første nausteiere som 

etablerte seg. 



 

At senere nausteiere har tatt seg til rette og bygd hytter, er en situasjon som har vært kjent i 

mange år, også hos nåværende eier. 

 

Det blir derfor urimelig, ut i fra et likhetsprinsipp på markedsverdi av hytter/naust, samt 

komfort, at en pålagt flytting, det vil si de eiere som har etterkommet opprinnelige forskrifter, 

fortsatt må bibeholde tidligere ordning, uten å få den samme mulighet til å oppgradere 

standarden til hytter. 

 

Jeg mener det ikke er mulig å gjøre denne forskjellsbehandling av leietakere innen samme 

byggefelt, hvor de som har tatt seg til rette skal premieres og de som har vært lojale ovenfor 

forskrifter og eiere, skal bli taperne. 

Fylkesmannens bekymring om økt motorferdsel kan ikke være avhengig om 3-4 naust blir 

oppgradert til hytter. 

I tillegg går løypetraseen mellom Sverige og Norge bare 50 meter fra sentrum av nevnte 

byggefelt, så argumentet om økt motorferdsel, er ikke til stede. 

 

Videre reagerer jeg på at utedassene må fjernes. Det var en kamp for å få tillatelse til å bygge 

dem, fordi ”forståsæ-påere” mente det var bedre å tilgrise omgivelsene med skit. 

Hva er forskjellen, å sitte på en utedass fremfor et bio-dass i hytta/naustet, og grave ned 

produktet i naturen, ser jeg liten forskjell på. 

Hvis forslaget om bio-dass er knyttet til det estetiske, må det heller stilles krav til utformingen 

på utedassen.” 
 
Vurdering/anbefaling: Planforslaget viderefører at det kun er naust som tillates bygd i 
området. Samtidig kan eksisterende bruk og bygninger videreføres selv om det ikke ligger 
innenfor bestemmelsene, men om det skal foretas endringer eller at bygning blir skadet, må 
reguleringsbestemmelsene følges. 
 
Det vises for øvrig til vurdering/anbefaling under Fylkesmannen i Nordland ovenfor.  
 
Når det gjelder utedo viser rådmannen til vurdering/anbefaling ovenfor, under felles merknad 
fra nausteierne Odd Sandslett m.fl.. 
 
 
NY INNSTILLING: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til reguleringsplan for Muorkivatnet. 
 
Det tas inn følgende endring i reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 2.1, tredje avsnitt: 
Det er ikke tillatt med innlagt vann. Som toalett skal fortrinnsvis bio-do, eller 

lignende, med lukket system, brukes. Toalettavfall graves ned på et egnet sted, unna 

vann og vannsig. Nye naust som ikke kan benytte eksisterende utedo skal plassere 

toalett inne i naustet. 

Eksisterende utedo kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og 

utforming. Det tillates ikke oppført nye utedo. Utvendige farger på kledning skal være 

matte og helst i mørk farge. Tak må ikke være blankt eller ha lysreflekterende 

overflate. 

 



 Endringen i bestemmelsene anses som mindre endring, jfr. pbls § 12-14. 
 
 Plankartet endres tilsvarende. 
 
 
PLUT-056/09 VEDTAK-  08.09.2009 

 
Ronny Borge (H) stilte spørsmål med egen habilitet (Svigerfar hadde gitt uttalelse og 
eier et naust ved Mourkivatnet.) 
Borge ble enstemmig erklært habil. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til reguleringsplan for Muorkivatnet. 
 
Det tas inn følgende endring i reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 2.1, tredje avsnitt: 
Det er ikke tillatt med innlagt vann. Som toalett skal fortrinnsvis bio-do, eller 

lignende, med lukket system, brukes. Toalettavfall graves ned på et egnet sted, unna 

vann og vannsig. Nye naust som ikke kan benytte eksisterende utedo skal plassere 

toalett inne i naustet. 

Eksisterende utedo kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og 

utforming. Det tillates ikke oppført nye utedo. Utvendige farger på kledning skal være 

matte og helst i mørk farge. Tak må ikke være blankt eller ha lysreflekterende 

overflate. 
 
Endringen i bestemmelsene anses som mindre endring, jfr. pbls § 12-14. 
 
Plankartet endres tilsvarende. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
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  Arkiv sakID.:   07/605  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    057/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  08.09.2009 
 
 
 
REGULERINGSPLAN FOR RV 80 SANDVIKA - SAGELVA. PÅKLAGING  
 
Vedlegg: Viser til tidligere vedlagt reguleringsplan og merknadsbehandling fra Statens vegvesen. Klage til 

Fylkesmannen i Nordland ved brev av 09.07.09 fra Statens vegvesen, datert her 14.07.09. Varsel 
om oppstart av reguleringsarbeid på Kistrand ved brev av 25.01.08. Brev av 04.06.09 fra A/S 
Salten Kartdata. Brev fra Ildrid Torvik, datert her 17.06.09. 

 
Sammendrag: 
 
Forslag til reguleringsplan for rv.80 Sandvika – Sagelva ble vedtatt (egengodkjent) i 
kommunestyret den 22.06.09, sak 059/09. 
 
Innen påklagingsfristen i.h.t. plan- og bygningsloven (pbl) §1-9 er det innkommet 1 påklaging på 
kommunestyrevedtaket. 
 
Klagen fremsettes av Statens vegvesen og rådmannen viser til vedlagt brev av 09.07.09. 
 
Rådmannen tar påklagingen til etteretning og er i hovedsak enig i de vurderinger som gjøres av 
Statens vegvesen.  
 
Enten må kommunestyret godkjenne reguleringsplanforslaget slik det foreligger eller så må 
planforslaget returneres Statens vegvesen til ny behandling, jfr. pbl §§ 12-12 og 12-14. 
De endringer som ligger i forannevnte vedtak anses ikke som mindre endringer, jfr. pbl § 12-14. 
 
En utvidelse av planområdet med henvisning til kart fra A/S Salten Kartdata omfatter, som 
kommentert i klagebrev, bl.a. kjøreveg, parkeringsplass, gangveg og naustområde.   
 
En promenade (gangveg) på sjøsiden av jernbanen vil ikke ha behov for en utvidelse av 
planområdet som vist i omtalte kart. 
 
Med utgangspunkt i likebehandling av berørte grunneiere i denne saken så vurderer også 
rådmannen at omtalte forhold på sjøsiden av jernbanen bør avklares i det private 
reguleringsforslaget for Kistrand som det er varslet oppstart på.  
Fremmes dette private planforslaget til behandling i kommunen vil et vedtak i kommunestyret 
høyst sannsynlig foreligge i god tid før evnt. anleggsstart på rv.80 som antydet i 2012. 
 
Det vedtatte private reguleringsforslaget vil da legge føring for om overskuddsmasser fra 
veganlegget kan benyttes på sjøsiden av jernbanen.  
 



Statens vegvesen har som nevnt i sin plan bl.a. lagt til rette for kjøreadkomst over ny 
rv.80/jernbanen til eksisterende naustområde og planlagt båtutsett ved Kløftervollen. 
 
Rådmannen finner grunn til å vurdere ordlyden i forannevnte vedtak på nytt og anbefaler at 
planutvalget/kommunestyret vurderer saken på nytt før evnt. saken oversendes Fylkesmannen i 
Nordland som klagesak. 
 
Utfra en totalvurdering fremmer rådmannen ny innstilling som angitt nedenfor. 
 
 
INNSTILLING : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til reguleringsplan for Rv.80 Sandvika – Sagelva. 
 
Utvidelse av planområdet som vist på vedlagte kart fra A/S Salten Kartdata, datert 
04.06.09, bør avklares i den private reguleringsplanen for Kistrand som det er varslet 
oppstart på 25.01.08. 
 
I forbindelse med at veistrekningen Sagelva – Nordvik på riksveg 80 skal utbedres 
henstiller Fauske kommune om at veimyndighetene vurderer å gjøre strekningen til en 
”nullvisjonsstrekning”, for å ytterligere opparbeide seg kunnskap om hvilke tiltak som 
kan hindre ulykker med alvorlige personskader eller dødsfall som følge. En særlig fokus 
bør legges på forholdene til motorsyklistene, og kommunestyret ber veimyndighetene å 
vurdere kriteriene for ”Nullvisjonsvei for MC” innarbeidet i planarbeidet. 
 

 
 
PLUT-057/09 VEDTAK-  08.09.2009 

 
Innstillingen ble vedtatt md 8 mot 1 stemme. 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNSTYRE: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til reguleringsplan for Rv.80 Sandvika – Sagelva. 
 
Utvidelse av planområdet som vist på vedlagte kart fra A/S Salten Kartdata, datert 
04.06.09, bør avklares i den private reguleringsplanen for Kistrand som det er varslet 
oppstart på 25.01.08. 
 
I forbindelse med at veistrekningen Sagelva – Nordvik på riksveg 80 skal utbedres 
henstiller Fauske kommune om at veimyndighetene vurderer å gjøre strekningen til en 
”nullvisjonsstrekning”, for å ytterligere opparbeide seg kunnskap om hvilke tiltak som 
kan hindre ulykker med alvorlige personskader eller dødsfall som følge. En særlig fokus 
bør legges på forholdene til motorsyklistene, og kommunestyret ber veimyndighetene å 
vurdere kriteriene for ”Nullvisjonsvei for MC” innarbeidet i planarbeidet. 

 
 
 
 



Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
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Sak nr.:    058/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  08.09.2009 
 
 
 
HØRING - HANDLINGSPROGRAM 2010-13 (19) FOR NYE FYLKESVEIER  
 
Vedlegg: 1. Oversendelsesbrev fra Nordland fylkeskommune datert 08.06.09 samt Høringsprogram 

2010 -13(19) for nye fylkesveger  
2. Kopi av brev fra Salten regionråd datert 17.06.09 
3. Handlingsprogram for nye fylkesveier 

 
Sammendrag: 
 
Nordland fylkeskommune har sendt på høring handlingsprogram 2010-13(19) for nye 
fylkesveger. Fylkeskommunen anmoder kommunene i størst mulig utstrekning å samordne sine 
innspill/uttalelser til høringsprogrammet gjennom sine respektive regionråd. 
 
Høringsfrist er satt til 20.08.09 
Salten regionråd har i brev av 17.06.09 bedt om forlenget høringsfrist – fram til 20.09.09. 
 
Administrasjonen har i  brev av 29.06.09 oversendt høringsforslaget til Fauna KF og Fauske 
Næringsforum for uttalelse.  
 
Dagens riksveger består av stamveger (E6, Rv80) og ”øvrige riksveger, med tilhørende 
fergesamband. Gjennom ny forvaltningsreform skal fylkeskommunene fra 2010 overta ansvaret 
for det aller meste av ”øvrige riksveger” og ”øvrige riksvegfergesamband”. 
For å få et sammenhengende nasjonalt transportnett etter iverksettelse av forvaltningsreformen, 
foreslås det i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 at riksvegnettet bør 
bestå av dagens stamvegnett samt noen få strekninger av dagens øvrige riksvegnett og non små 
strekninger av dagens fylkesveg, kommunal veg og privat veg. 
 
Veger som gir kopling til nasjonale knutepunkt, til større byområder, interregionale veger som 
ikke er stamveg i dag, øvrige riksveger som er knyttet opp mot riksveger i nabolandene vil i 
hovedsak være riksveger. I Nordland innebærer forslaget at 150 km av øvrige riksvegnett fortsatt 
blir riksveg og 1541 kom overføres til Nordland fylkeskommune. 
 
Fra 01.01.2010 vil begrepet stamveg (E6 og Rv80 i Fauske)) utgå og bli erstattet med 
”riksveger”. Vegeier blir Staten.  Nordland fylkeskommune overtar ansvaret/eierskapet til resten 
av vegnettet. Disse blir benevnt ”fylkesveger”. 
 
Det framlagte høringsutkast til Handlingsprogram for nye fylkesveger i Nordland har sin 
bakgrunn i fylkestingssak 018/09, og er et omfattende dokument. Handlingsprogrammet 
omhandler bl.a.: 



Rammer og overordnede føringer 
Næringstransportruter 
Utfordringer i byer og tettsteder 
Trafikksikkerhet 
Miljø 
Drift og vedlikehold 
Investeringer 

 
Hva angår endret status er det kun en vei i Fauske kommune som blir berørt. Det gjelder Rv 830 
Finneid – Sulitjelma. Denne er foreslått overført til fylkeskommunen, og vil således få status 
som fylkesveg, jfr. vedlegg 1 side 30.  
 
(Ved omlegging av ny Rv 80 fra Røvik til Strømsnes vil nåværende Rv  80  via Holstad/Venset 
bli omklassifisert, høyst sannsynlig til fylkesveg. Dette er ikke tema i denne høringen.) 
 
Av vedlegg 3, side 33, framgår at det er foreslått avsatt midler til utbedring (vann-/frostsikring) 
av 4 tunneler  på Rv 830.  Videre framgår av vedlegg 4, side 37,  at det behov for opprust 
opprustning av tunnelene på Rv 830 på strekningen Finneid – Sulitjelma.  
 
Det er ikke avsatt midler til rassikringstiltak  for angjeldende strekning, jfr. side 15 og 25.  
 
 
INNSTILLING : 

 
Fauske kommune tiltrer det framlagte forslag til Handlingsprogram for nye fylkesveger 
2010 -13 (-19). 

 
 
PLUT-058/09 VEDTAK-  08.09.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Fauske kommune tiltrer det framlagte forslag til Handlingsprogram for nye fylkesveger 
2010 -13 (-19). 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Plansjef til videre forføyning    
 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   09/7557      
   Arkiv sakID.:   09/1822  Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    059/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  08.09.2009 
 
 
 
OFFENTLIG ETTERSYN - FORSLAG TIL FYLKESDELPLAN - VINDKRAFT I 
NORDLAND  
 
Utrykt 
vedlegg: 

 
Forslag til fylkesdelplan vindkraft 2009 – 2021 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Fylkesrådet i Nordland fylkeskommune har i medhold av plan- og bygningslovens § 8-3 lat ut 
Fylkesdelplan – vindkraft i Nordland ut til offentlig ettersyn. 
 
Høringsfrist er 21.09.2009. 
 
Det legges opp til at planen kan godkjennes av fylkestinget i desember 2009. 
 
Plandokumentet er tilgjengelig på: www.nfk.no/vindkraft 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Forslag til fylkesdelplan – vindkraft i Nordland er gjennomgått ved enhet plan/utvikling. 
Fylkesdelplanen har ingen foreslåtte vindkraftverk i Fauske kommune.  
 
Vurdert ut fra kunnskap til lokale forhold er det heller ikke områder i kommunen som vurderes 
særlig aktuelle for utbygging av vindkraftverk.  
 
INNSTILLING : 

 
Plan- og utviklingsutvalget har ingen merknader til fremlagte forslag til fylkesdelplan – 
vindkraft i Nordland. 

 
 
PLUT-059/09 VEDTAK-  08.09.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 



VEDTAK: 
Plan- og utviklingsutvalget har ingen merknader til fremlagte forslag til fylkesdelplan – 
vindkraft i Nordland. 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Leder plan/utvikling til videre forføyning    
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   09/6009      
   Arkiv sakID.:   09/1605  Saksbehandler:  Paul Erik Aakerli  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  Formannskapet 
 

Sak nr.:    060/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  08.09.2009 
 
 
 
MARGIT RENDALL, GRYTTINGVEIEN 29, FAUSKE. SØKNAD OM KJØP AV 
KOMMUNALT AREAL  
 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad dater 18.06.09. 

2. Kartkopi 
 

 
Sammendrag: 
 
Søknaden gjelder tillatelse til erverv av ca. 200 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 
1120. Arealet skal tillegges  eiendommen gnr. 103 bnr. 1005 som tilleggstomt. 
 
Omsøkt areal er areal som ikke ble regulert til boligformål  i forbindelse med utlegging av 
tomtene i Haubakken.  Arealet har, slik det ligger i dag, liten verdi for Fauske kommune, men 
har en verdi som tilleggstomt til søkers eiendom. 
 
Formannskapet behandlet i sak 171/08 (Harald Pedersen/Odd Wollbakk), sak 39/09 og  40/09 
(Ketil Bjørnstad og Paul Valla) salg av tilsvarende restareal i Haubakken. 
Her ble samtykke gitt. 
 
Rådmannen anser saken som kurant og har  ingen merknader til denne. 
 
 
INNSTILLING : 

 
Søknad fra Margit  Rendall hva angår erverv av ca. 200 m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr. 103 bnr. 1120 innvilges. 
 
Kjøpesum settes til kr. 68,- pr. m2. 
 
Alle omkostninger i forbindelse med ervervet bæres av kjøper. 
 
Leder/plan/utvikling rekvirerer kart- og delingsforretning. 

 
 
PLUT-060/09 VEDTAK-  08.09.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 



INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 
Søknad fra Margit  Rendall hva angår erverv av ca. 200 m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr. 103 bnr. 1120 innvilges. 
 
Kjøpesum settes til kr. 68,- pr. m2. 
 
Alle omkostninger i forbindelse med ervervet bæres av kjøper. 
 
Leder/plan/utvikling rekvirerer kart- og delingsforretning. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   09/6016      
   Arkiv sakID.:   09/1603  Saksbehandler:  Paul Erik Aakerli  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  Formannskapet 
 

Sak nr.:    061/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  08.09.2009 
 
 
 
TRYGVE AASJORD, SJØROSEVEIEN 3, FAUSKE.  SØKNAD OM ERVERV AV 
KOMMUNALT AREAL  
Vedlegg: 1. Kopi av søknad datert 22.06.09. 

2. 2 stk. kartkopier 
 
Sammendrag: 
 
Søknaden gjelder tillatelse til erverv av ca. 50 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr 104 bnr. 
405 på Stranda. Arealet skal tillegges eiendommen gnr. 104 bnr. 671 som tilleggstomt. 
 
Omsøkt areal er i stadfestet reguleringsplan for Stranda, vedtatt i 1979,  regulert til gangveg. 
Gangvegen er imidlertid etter alle disse årene ikke bygd. Deler av regulert gangareal er gjennom 
tiden blitt nedbygd, hvilket tilsier at gangtrafikken ned til Tareveien går langs annet etablerte 
vegsystemet. 
 
I F-sak 204/08 vedtok formannskapet salg av tilsvarende regulert gangvegareal til eiere av 
eiendommen Ålegressveien 2, gnr. 104 bnr. 502, 641 (Marthe K. Elertsen/Ola Tande Hansen) 
 
Videre vedtok sektorstyret drift/teknisk i 2003, DT-sak 128/03, salg av tilsvarende regulert 
gangareal til eier av eiendommen Ålegressveien 1.  
 
Rådmannen har ingen merknader til søknaden. 
 
INNSTILLING : 

 
Søknad fra Trygve Aasjord hva angår erverv av ca. 50 m2 av Fauske kommunes eiendom 
gnr. 104 bnr. 405 innvilges. 
 
Vedtak i F-sak 204/08 må hensyntas i forbindelse med oppmåling av tomtearealet. 
 
Kjøpesum settes til kr. 68,- pr. m2.  (Vedtatt pris for salg av ”brakkarealer”) 
 
Kjøper bærer alle omkostninger  i forbindelse med ervervet. 
 
Leder plan/utvikling rekvirerer kart- og delingsforretning.  

 
 
PLUT-061/09 VEDTAK-  08.09.2009 



 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 
Søknad fra Trygve Aasjord hva angår erverv av ca. 50 m2 av Fauske kommunes eiendom 
gnr. 104 bnr. 405 innvilges. 
 
Vedtak i F-sak 204/08 må hensyntas i forbindelse med oppmåling av tomtearealet. 
 
Kjøpesum settes til kr. 68,- pr. m2.  (Vedtatt pris for salg av ”brakkarealer”) 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 
 
Leder plan/utvikling rekvirerer kart- og delingsforretning.  

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  
 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  
 
   JournalpostID:   09/6040      
   Arkiv sakID:    09/464  Saksbehandler :   Paul Erik Aakerli  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    062/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  08.09.2009 
 
 
 
KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV 
HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK  
 
Saksutredning: 
 
Søknaden gjelder tillatelse til fradeling av et areal stort ca. 3 daa av eiendommen gnr. 61 bnr. 
12 i Djupos. Parsellen skal nyttes til hyttetomt. I dag står en gammel låve/fjøs samt 2 små 
gamle uthus på omsøkt areal.  
 
Søknaden er behandlet av skogbrukssjefen. Skogbrukssjefen har gitt samtykke til fradeling, 
men har redusert arealet til 2 daa. Dette med hjemmel i jordlovens § 12. 
 
Søker eier landbrukseiendommen gnr. 60 bnr. 9. Eiendommen gnr. 60 bnr. 12 ble ervervet av 
søker som tilleggsjord til bnr. 9. Da det ikke var behov for våningshuset på gnr. 60 bnr. 12 ble 
det i 1997 gitt tillatelse til fradeling av tomt til dette samt tomt til fritidsbolig. 
 
Fauske kommunes kommuneplan arealdelen ble vedtatt i 2001. 
 
Eiendommen gnr. 60 bnr. 9, 12 en landbrukseiendom som ligger i et område som i vedtatt 
kommuneplan arealdelen er regulert til landbruk- natur- og friluftsområde – LNF-område. I 
bestemmelsene til planen står. ”Innenfor områder merket LNF tillates ikke andre tiltak enn de 
som er knyttet til stedbunden næring, jfr. plan og bygningslovens § 20-4, pkt. 2.” Planutvalget 
kan når særlige grunner foreligger dispensere fra vedtatt plan samt dens bestemmelser. 
 
I forbindelse med pågående rullering av kommuneplanen har planutvalget bl.a. gitt sterke 
signaler om at det ikke er ønskelig med blanding av boligbebyggelse og fritidsbebyggelse 
langs Fv 530 – oppover Valnesfjordbygda.  
 
Kjell Eliassen har søkt om dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen. Begrunnelsen 
for omsøkt fradeling synes økonomisk betinget. 
 
Med bakgrunn i vedtatt kommuneplan arealdelen samt de føringer planutvalget har gitt i 
forbindelse med pågående rullering, finner ikke rådmannen at det foreligger overvekt av 
grunner som taler for at dispensasjon fra vedtatt planstatus bør innvilges.  
 
VEDTAK : 

 



Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen innvilges ikke søknad om tillatelse til 
fradeling av 2 daa.  av eiendommen gnr. 60  bnr. 12 som omsøkt.   

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 
 
Vedlegg: 

1. Kopi av klage fra Kjell Eliassen datert 07.06.09. 
2. Kopi av søknad om dispensasjon fra kommuneplanen datert 10.05.09. 
3. 2 stk. kartkopier 

 
Søknad fra Kjell Eliassen vedrørende tillatelse til fradeling av hyttetomt stor ca. 3 daa ble 
behandlet administrativt i DEL-sak 100/09. Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen 
for Fauske kommune ble søknaden ikke innvilget.  
 
I brev av 07.06.09  påklager Kjell Eliassen vedtaket. 
 
Eiendommen gnr. 60 bnr. 9, 12 en landbrukseiendom som ligger i et område som i vedtatt 
kommuneplan arealdelen er regulert til landbruk- natur- og friluftsområde – LNF-område. I 
bestemmelsene til planen står. ”Innenfor områder merket LNF tillates ikke andre tiltak enn de 
som er knyttet til stedbunden næring, jfr. plan og bygningslovens § 20-4, pkt. 2.” Planutvalget 
kan når særlige grunner foreligger dispensere fra vedtatt plan samt dens bestemmelser. 
 
Kjell Eliassen har søkt om dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen. Søknaden ble 
vurdert i forbindelse med behandling av saken. Rådmannen fant at det ikke forelå overvekt av  
grunner som tilsa at dispensasjon fra vedtatt arealplan burde gis. 
 
Rådmannen kan ikke se at i klagen fra Kjell Eliassen framkommer ikke nye opplysninger som 
ikke var kjent i forbindelse med behandling av saken. 
 
Rådmannen anbefaler klagen ikke tatt til følge. 
 

 
NY INNSTILLING: 
 

Planutvalget finner ikke  å ta klagen fra Kjell Eliassen hva angår tillatelse til fradeling 
av hyttetomt av eiendommen gnr. 60 bnr. 12 til følge. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Nordland til endelig avgjørelse.  

 
 
PLUT-062/09 VEDTAK-  08.09.2009 

 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Planutvalget tar klagen fra Kjell Eliassen hva angår tillatelse til fradeling av hyttetomt 
på 2 dekar av eiendommen gnr. 60 bnr. 12 til følge. 
 
H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Planutvalget tar klagen fra Kjell Eliassen hva angår tillatelse til fradeling av hyttetomt 
på 2 dekar av eiendommen gnr. 60 bnr. 12 til følge. 



 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Plansjef til videre forføyning    
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   09/6697      
   Arkiv sakID.:   09/793  Saksbehandler:  Paul Erik Aakerli  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    063/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  08.09.2009 
 
 
 
SYNNØVE OG EIVIND  BARSTRAND, NEDRE HAUAN  VEI 7 B - SØKNAD OM 
ENDRET UTKJØRING - NY BEHANDLING  
 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra Eivind Barstrand datert 24.03.09 

2. Kopi av brev fra Dan Håkon Kjerpeseth datert 20.03.09 (nabo til E. Barstrand) 
3. Oversiktskart 
4. Kopi av stadfestet reguleringsplan for Utvidelse nedre Hauan 
5. Kartkopi som viser omsøkt utkjøring  
 

 
Sammendrag: 
 
Synnøve og Eivind Barstrand søker i brev datert 24.03.09 om oppføring av garasje samt 
endret utkjøring fra eiendommen gnr. 103 bnr. 1523 i nedre Hauan veg. Ny utkjøring ønskes 
lagt direkte ut til Bjørkveien via eksisterende gang-/sykkelveg, jfr. vedlagt kartskisse. 
 
Søknad om oppføring av garasje er behandlet som egen sak. Denne er innvilget. 
 
Reguleringsplan Utvidelse nedre Hauan ble vedtatt av kommunestyret 30.05.96, K-sak 
168/96.  Hensikten med planen var å legge til rette for nye boligtomter i nedre Hauan samt 
redusere antall avkjørsler på strekningen fra Fauske postterminal til kryss 
Bjørkveien/Gryttingveien.  
 
I planprosessen var det spesiell fokus på trafikksikkerheten på Grønåsveien/kryss 
Jernbanebrua/Bjørkveien samt strekningen Bjørkveien mot Rognveien. Det var ikke ønskelig 
med adkomster direkte ut i hovedvegen Grøåsveien/Bjørkveien. 
 
Med bakgrunn i dette fikk eiendommene langs Grønåsveien regulert sine adkomster til nedre 
Hauan veg. Dette medførte protester fra berørte tomte-eiere. Protestene ble ikke tatt til følge.  
Planvedtaket ble påklaget. Fylkesmannen stadfestet kommunestyrets vedtak. 
 
Videre fikk boligeiendommen gnr. 103 bnr 1492 samt kommunal tomt (nå gnr. 103 bnr. 1522 
og bnr. 1523) adkomst til nedre Hauan veg via regulert gang-/sykkelveg. Dette etter en 
grundig vurdering av fordeler/ulemper ved bruk av regulert gang-/sykkelveg som 
boligadkomst veid opp mot et ikke ønske om direkteadkomst ut på hovedveien (Bjørkveien). 
 
Byggmester Sten Andersen ervervet boligtomen gnr. 103 bnr. 1522 i 2004. Eiendommen fikk 
i hht stadfestet reguleringsplan adkomst langs regulert gang-/sykkelveg opp til nedre Hauan 
veg.  



 
Det ble innvilget byggetillatelse for et vertikaldelt to-leilighetshus. Framlagt situasjonsplan 
viste garasjeplassering. (Denne er identisk med dagens situasjon). Garasjene ble ikke oppført 
av Sten Andersen.  
 
Eiendommen gnr. 103 bnr. 1522 ble i 2005 delt i 2 eiendommer (ny eiendom gnr. 103 bnr. 
1523). Denne har vegrett over avgivereiendommen.   
 
Etter ferdigstillelse av leilighetshuset solgte byggmester Sten Andersen leilighetene. 
 
Hovedveien fra E6 via Jernbanegata til Bjørkveien/Rognveien og videre over til Finneidlia 
har allerede i dag en betydelig trafikkbelastning. Forestående/videre utbygging på 
Krokdalsmyra vil etter all sannsynlighet generere mer trafikk inn på nevnte vegstrekning.  
 
Planutvalget har tidligere hatt fokus på vegstrekningen, nærmere bestemt ”Hauanbakken”. 
Utvalget har bedt rådmannen vurdere hvorvidt det er behov for å gjøre Rognveien om til 
forkjørsveg.   
 
Eiendommen gnr. 103 bnr. 1522/1523 ble bebygd i hht stadfestet reguleringsplan, og det må 
formodes at kjøperne var kjent med de reguleringstekniske forhold vedrørende eiendommene. 
 
Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand er forlagt enhet VVA. Enheten opplyser at i 
forbindelse med forestående utbygging/etablering på Krokdalsmyra, må det framføres ny 
hovedvannledning til området. Denne blir å gå fra X/Gryttingveien/Bjørkveien og i/ved 
eksisterende gang-/sykkelveg langs Bjørkveien/Grønåsveien.  Byggestart for dette prosjektet 
er satt til 2010.  
 
Rådmannen har forståelse for at søker ønsker en annen adkomst enn den som brukes i dag. 
Men med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan, samt at det i planprosessen ble foretatt en 
grundig gjennomgang av de trafikale forhold i området, kan rådmannen ikke se at det i 
søknaden framkommer særlige grunner som tilsier at planutvalget, med hjemmel i plan- og 
bygningslovens §7, bør gi dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan hva angår ny adkomst som 
omsøkt.      
 
INNSTILLING : 

 
Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand hva angår endret utkjøring for eiendommen 
gnr. 103 bnr. 1523 innvilges ikke. 
 
Avslaget er hjemlet i vedtatt reguleringsplan for Utvidelse nedre Hauan. 

 
 
PLUT-049/09 VEDTAK-  09.06.2009 

 
Plan- og utviklingsutvalget foretok befaring. 
 
Jan Harald Paulsen (AP) foreslo: 
Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand hva angår endret utkjøring for eiendommen 
gnr. 103 bnr. 1523 innvilges. Planløsningen samordnes med tiltenkt gang/sykkelvei fra 
Hauanbrua mot (Holtan) Grønnåsveien. 



 
Wenche Setså (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes med bakgrunn i for liten utredning i forhold til av og påstigning – buss 
– og finne en løsning som er til beste for myke trafikkanter – og søker. Videre at vi får 
sett krysset med sin problematikk i sin helhet. 
 
AP’s utsettelsesforslag ble vedtatt 7 mot 2 stemmer. 
 
VEDTAK: 
Saken utsettes med bakgrunn i for liten utredning i forhold til av og påstigning – buss 
– og finne en løsning som er til beste for myke trafikkanter – og søker. Videre at vi får 
sett krysset med sin problematikk i sin helhet. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 
 
Nye vedlegg: 
Kopi av del av reguleringsplan for Utvidelse av nedre Hauan 
 
Innledende kommentar. 
Rådmannen har i sin saksforberedelse  til sak 49/09 forholdt seg til vedtatt reguleringsplan.  
Denne legger føringer for de trafikale forhold i området. En endring av planen til fordel for 
søker kan/vil skape presedens for andre beboere i området som ønsker ny/letter adkomst rett 
ut i Bjørkveien/Gønåsveien. 
 
Rådmannen er meget kritisk til en slik endring av dagens avkjørselsforhold i angjeldende 
område.  
 
Bjørkveien er som tidligere  nevnt en sterkt belastet/trafikkert veg. Det samme gjelder 
vegstrekningen fra X Hauanbrua/Bjørkveien retning Krokdalsmyra (Grønåsveien). Denne 
vegstrekningen vil, når etableringene på Krokdalsmyra blir realisert, få en vesentlig økt 
trafikkbelastning.  For å ivareta ferdsel av myke trafikkanter på streningen er det regulert inn 
fortau fra Hauanbrua langs Grønåsveien til X Grønåsveien/Holtanveien. 
 
Dette er ikke bygget, men i vedtatt reguleringsplan for Hauanbakken ( Prosjekt bygging 
ungdomsboliger i Sjåheia vestre) er det i reguleringsbestemmelsene tatt inn en 
rekkefølgebestemmelse om at fortauet skal bygges til Hauanbrua før prosjektet kan 
igangsettes.  
 
Det er ikke regulert inn busstopp på strekningen mellom X Gryttingveien/Bjørkveien og 
sørvestover langs Grønåsveien, men med det areal som er tilgjengelig på begge sider av veien  
bør det være mulig å få etablert nødvendig busstopp. Dette må skje via en mindre endring av 
eksisterende plan. 
 
Dersom eiendommen gnr. 103 bnr. 1523, (søkers eiendom), skal få ny adkomst rett ut i 
Bjørkveien vil det kreve en endring av eksisterende reguleringsplan. En slik endring medfører 
endring av planens funksjon, og kan ikke anses som en mindre endring, (mindre vesentlig 
endring  i den gammel plan- og bygningsloven). Bestemmelsene for utarbeiding av ny 
reguleringsplan vil således komme til anvendelse.  
 



Konklusjon: Rådmannen fastholder sin argumentasjon i sak 49/09/er meget kritisk til å endre 
avkjørselsforholdene og henviser til stadfestet  reguleringsplan for området. 
 
 
NY INNSTILLING: 
 

Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand hva angår endret utkjøring for eiendommen 
gnr. 103 bnr. 1523 innvilges ikke. 
 
Avslaget er hjemlet i vedtatt reguleringsplan for Utvidelse nedre Hauan. 

   
 
PLUT-063/09 VEDTAK-  08.09.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand hva angår endret utkjøring for eiendommen 
gnr. 103 bnr. 1523 innvilges ikke. 
 
Avslaget er hjemlet i vedtatt reguleringsplan for Utvidelse nedre Hauan. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Plansjef til videre forføyning    
 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   09/7039      
   Arkiv sakID.:   09/1218  Saksbehandler:  Oddbjørn Wårheim  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan – og utviklingsutvalget 
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BYGGM. STEN ANDERSEN AS - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR 
OPPFØRING AV VERTIKALDELT TO-LEILIGHETSHUS PÅ TO PLAN MED HVER 
PÅ 102 M2 BRA. BYGGEST.: GREPLYNGVEIEN 25, FAUSKE. GNR.102 BNR.659  
 
Vedlegg: Situasjonsplan. 

Hustegning. 
Fasadeoppstillingsplan. 
Klagebrev fra Å. Holmstrøm Jr. 
Reguleringsbestemmelse for Sjåheia 

 
Sammendrag: 
 
Planene er mottatt 14.05.09. Nabovarsel er utstedt rek. 13.05.09. Ved nabofristens utløp var det 
innkommet merknader fra nærmeste nabo Åke Holmstrøm Jr. Greplyngvn. 23. 
 
Byggmester Sten Andersen AS har fått tildelt boligtomten Greplyngvn. 25 i Hauan. Firmaet 
søker om rammetillatelse for oppføring av to- leilighetshus med loft uten kjeller på tomten. 
Samme type er oppført i boligfeltet på Erikstadtunet. Foretaket opplyser at det er et behov i 
markedet for flerleilighets hus, spesielt for 1. gangs etablerere som får en langt billigere boenhet 
enn om det ble valgt enebolig. 
 
Bygget er i samme stil som eksisterende boliger i Greplyngveien, men har noe lavere høyde fra 
grunnmur til mønespiss. Utnyttelsesgrad inkl. parkering og garasje ca 19 %. Tomten ligger i 
ytterkanten av byggefeltet. Vann- og kloakk skal tilknyttes kommunens ledninger. 
 
Klage: 
Naboen Åke Holmstrøm Jr. klager i brev av 26.05.09 og senere i udatert brev på planene om 
oppføring av to-leilighetshus på nabotomten. Det vises til reguleringsplanen for Greplyngveien 
der det står at det er regulert for eneboliger. 
 
Også i udatert brev fremholdes at en tillatelse til to-leilighetshus i feltet vil lette adgangen for 
oppføring av flerleilighetshus i feltet også for andre. Klager ville ikke kjøpt tomten i feltet hvis 
han viste at det skulle føres opp annet enn enebolig. 
 
Videre skrives at flermannsboliger medfører oftere utskiftinger av eiere og en forringelse av 
området. Flermannsboliger medfører mindre forutsigbarhet til hvem man har som naboer, noe 
som ikke ønskes. Det opplyses at flere huseiere i området har sammenfallende syn på saken. 
 
 



 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Siden klager antyder at en eventuell godkjennelse kan få prinsipiell betydning for boligfeltet, 
behandles ikke saken administrativt.  
 
Reguleringsplan m/ bestemmelser. 
Reguleringsplan m/ bestemmelser for Sjåheia godkjent 04.08.1980 hjemler at frittliggende 
bolighus skal føres opp i 1 etasje, ha saltak eller valmet tak. Sokkeletasje kan, hvor terrenget 
etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, innredes til beboelse innenfor rammen av 
bestemmelsene i byggeforskriftene. Utnyttelsesgraden 15 %.    
 
Vurdering: 
Bestemmelsene hva angår krav om 1 etasjes bygg og utnyttelsesgrad har vært fraveket i Sjåheia 
boligområder siden tidlig på 90 tallet da det stort sett ble oppført bolighus i 1½ etasje. Siden par-
keringsareal og garasje også skal med i utnyttelsesgraden er denne øket til 20 %. Endringene har 
ikke blitt videreført til bestemmelsene som en revidering, men som dispensasjon til byggesaken. 
 
Bestemmelsene hjemler at der hvor terrenget tilsier det, kan bolighus ha sokkeletasje som kan 
innredes til beboelse (småleilighet). Dette medfører at det blir to boligenheter på slike tomter. 
Angjeldende to- leilighetshus er vertikaldelt og kommer inn under benevnelsen rekkehus og vil 
få tilnærmet samme trafikkbelastning ut og inn fra tomten likt med bolig med sokkelleilighet. 
 
Omsøkte bolighus er tilpasset eksisterende boliger i området og er således ikke i strid med plan- 
og bygningslovens (PBL) § 74 nr.2, Planløsning og utforming. Tiltaket er heller ikke i strid med 
PBL § 70, Bygningens plassering, høyde og avstand til nabogrense. Tomten er i utkanten av 
feltet og er på den måten bedre egnet for tiltaket enn om denne var midt inne i boligområdet. 
Tomtearealet har plass til både garasje, parkering og lekeareal for barn. For å anskueliggjøre 
byggene sett fra Kantlyngveien har kommunen utarbeidet en fasadeoppstilling som vedlegges. 
Samtlige 7 boliger i Kantlyngveien som er oppført til nå er i 1½ etasje. 
 
Foretaket har de siste årene ført opp flere slike bygg i boligfelt bl.a. på Stranda, Erikstadtunet,  
Nedre Hauan vei, Bærlyngveien og Kantlyngveien. Boligene har føyd seg fint inn i bebyggelsen 
og omgivelsene for øvrig og har ikke påført boligområdene og den enkelte beboer noe problem.  
Et annet firma har ført opp 4 stk. vertikaldelt to-leilighetshus i èn etasje i Kvitlyngveien. 
 
Klage: 
I klagers brev fremgår det ikke hva som egentlig er grunnen for at to-leilighetshuset ikke ønskes 
på tomten, annet enn at det hevdes at det er kun eneboliger som skal oppføres i Greplyngveien. 
Dette er ikke helt riktig da det er hjemmel i bestemmelsene for at bolighus hvor terrenget tilsier 
det kan ha sokkelleilighet.  
 
Klager legger til dels stor vekt på at flerleilighetshus har ofte utskifting av eiere som betraktes 
som en forringelse av området. Videre hevdes at flermannsboliger medfører mindre forutsig-
barhet til hvem man har som naboer, noe som ikke ønskes. Slike argumenter er ikke relevant for 
byggesaken. Kommunen skal kun ta stilling til tiltak etter bygningslovgivningen om den kan 
godkjennes eller ikke. Mellommenneskelige forhold som nevnt i klagen ivaretas ikke i PBL. 
 
 
 



Om en eventuell godkjennelse i angjeldende tilfelle vil føre til presedens for andre aktører å 
bygge to-leilighetshus i området vil ikke være ensbetydende. En hver søknad vil bli vurdert ut fra 
tomtens beliggenhet, tilpassning, utnyttelsesgrad, planløsning etc. Omsøkte tiltak blir på en tomt 
i ytterkanten av boligfeltet og som etter kommunes skjønn ligger til rette for to-leilighetshus. 
 
Selv om omsøkte to-leilighetshus er utformet med tanke på tilpasning til eksist. eneboliger i om-
rådet, mener rådmannen at en skal være varsom med å godkjenne annen bygning i feltet enn 
småhusbebyggelse (frittliggende bolighus) slik reg. planen hjemler. 
 
Det er i alt 7 stykker som har bygd eneboliger i Greplyngveien. Rådmannen er av den formening 
at et hvert boligfelt skal være forutsigbart for kjøperne om hva slags bygninger som kan for-
ventes oppført. Tomtene ble i sin tid lyst ledig som eneboligtomter. Det er uheldig særlig når en 
byggesak er konfliktfylt i forhold til nabo at kommunen ved dispensasjon gir tillatelse til et tiltak 
som ikke er i tråd med bestemmelsene for boligfeltet. 
 
Rådmannen anbefaler at det ikke gis dispensasjon fra reg. bestemmelsene som er nødvendig for 
at omsøkte to- leilighetshus skal godkjennes i Greplyngveien som omsøkt.    
 
INNSTILLING : 
 

Dispensasjon fra reguleringsplanen med bestemmelser av 04.08.1980 for oppføring av to-
leilighetshus i Greplyngveien 25 innvilges ikke. 
 
Byggetillatelse som omsøkt kan ikke innvilges. 

 
 
PLUT-064/09 VEDTAK-  08.09.2009 

 
Brev fra Byggmester Sten Andersen ble utdelt i møtet. 
 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra bestemmelsene i 
reguleringsplan for Sjåheia slik at omsøkt bygg kan føres opp i 1 ½ etasje og at 
bolighuset kan være vertikaldelt to-leilighetshus. 
 
Med hjemmel i pbl. § 95 a nr. 1 meddeles rammetillatelse for planlagt to-leilighetshus i 
Greplyngvn. 25 som omsøkt. 
 
Klagen fra Åke Holmstrøm tas ikke til følge. 
 
 
H’s forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for innstillingen. 
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra bestemmelsene i 
reguleringsplan for Sjåheia slik at omsøkt bygg kan føres opp i 1 ½ etasje og at 
bolighuset kan være vertikaldelt to-leilighetshus. 
 
Med hjemmel i pbl. § 95 a nr. 1 meddeles rammetillatelse for planlagt to-leilighetshus i 
Greplyngvn. 25 som omsøkt. 



 
Klagen fra Åke Holmstrøm tas ikke til følge. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Leder plan/utvikling til videre forføyning    
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OMKLASSIFISERING RV 80 STRØMSNES - RØVIKA. UTTALELSE  
 
Vedlegg: 1. Kopi av brev fra Statens vegvesen datert 19.08.09 

2. 2 stk. kartkopi 
 
Sammendrag: 
 
I forbindelse med Vegpakke Salten fase 1 skal Rv80 omlegges på strekningen Røvik – 
Strømsnes.  Omleggingen medfører at kjørelengden Røvik – Strømsnes reduseres med ca. 6,2 
km.  
 
Arbeidet med omleggingen av ny Rv80 vil være ferdig  juni 2011.  Når ny Rv80 blir tatt i bruk 
vil dagens Rv80 forbi Holstad/Venset fram til Strømsnes, en sløyfe å ca. 11,8 km , bli 
nedklassifisert fra stamveg/riksveg.  
 
Rv80 er i dag definert som stamveg. Dette medfører sterke begrensninger  hva angår 
avkjørseltillatelser/fradeling av nye boligtomter.  
 
Statens vegvesen foreslår i sitt oversendelsesbrev følgende klassifisering av de ulike 
vegstrekningene: 
 

1. Strekningen fra nytt kryss i Røvika til kryss Fv530/dagens Rv80 på Strømsnes omgjøres 
til fylkesveg. Lengde 11.170 m. 
 

2. Ny avkjørsel fra ny Rv80 inn til ny rundkjøring på Fv530 (sør-vest for 
jernbaneundergang på Strømsnes),  omgjøres til ny fylkesveg. Lengde 110 m. 
 

3. Eksisterende Rv80 fra kryss Rv80/Fv530 fram til ny Rv80 (ved bunn av Halsbakkan) 
omgjøres til kommunal veg. Lengde 530 m. Denne strekningen omfatter eksisterende bru 
over Straumen.  

 
Brevet fra Statens vegvesen er forelagt enhet VVA til uttalelse. Enhet VVA har følgende 
innspill: 
 
Det er foreslått at Fauske kommune skal overta den del av dagens riksvei 80 som går fra kryss 

Fv 530 på Strømsnes og over Straumen til Furnes. Dersom dette vedtas betyr dette at dagens 

Strømsnes bru vil bli eid av Fauske kommune. 

 



Fauske kommune har ingen opplysninger om tilstanden på denne brua. Før en evt. overtakelse 

må Fauske kommune få en grundig tilstandsrapport på brua slik den står i dag. Det må også 

komme fram hvor lang restlevetid på brua som forventes.  

 

Enhet VVA må videre tilføres midler som tilsvarer årlige kostnader til drift og vedlikehold av 

brua samt til drift og vedlikehold av tilhørende vegnett.  

 

Enhetsleder VVA vil gå inn for at Fauske kommune ikke overtar brua uten at det medfølger 

nødvendige midler til framtidig drift og vedlikehold.  

 

Før en eventuell overtakelse av denne delen av RV80 må vegene være reasfaltert. 

 
Rådmannens kommentar til klassifisering av de ulike vegstrekningene: 
 
Vegstrekning 1: 
En omklassifisering av dagens Rv80 på strekningen Røvika til Strømsnes fra riksveg til 
fylkesveg anses  som positivt. Dette gir Fauske kommune muligheter til å planlegge/legge til 
rette for spredt boligbygging på deler av strekningen, da avkjørselsproblematikken er vesenlig 
enklere hva angår fylkesveg.   
 
Vegstrekning  2: 
Rådmannen har ingen innvendinger  til at denne nye vegen/avkjøringen blir klassifisert til 
fylkesveg. 
 
Vegstrekning 3: 
Statens vegvesen foreslår denne vegstrekningen nedklassifisert  til kommunal veg. Veglengden 
er som nevnt ca. 530 m, og strekker seg fra dagens kryss Rv80/Fv530 på Strømsnes og fram til 
bunn av Halsbakkan. Her er det  i vedtatt reguleringsplan for ny Rv80 Røvik - Strømsnes 
regulert inn en overgang/bru over ny Rv80 fram til bebyggelsen på østsiden av Rv80. Det 
framgår ikke klart av oversendelsesbrevet hvorvidt denne inngår i foreslått kommunale veg.  
Dette må avklares. 
 
Rådmannen er enig i det som  framkommer i notat fra enhet VVA vedrørende vegstrekningen. 
Før en eventuell omklassifisering av vegstrekningen til kommunal veg blir avgjort,  må de 
uklarheter som er nevnt ovenfor mhp tilstand bru, kostnader drift/vedlikehold av bru, 
reasfaltering av vegstrekningen samt eierforhold ny bru/overgang over ny E6 ved Halsbakkan, 
avklares.   
 
 
INNSTILLING : 

 
Pkt. 1.  Fauske kommune har ingen innvendinger til  at vegstrekning 1 og 2 
omklassifiseres til fylkesveg. 
 
Pkt. 2:  Før en  omklassifisering av vegstrekning 3 til kommunal veg  må følgende 
forhold avklares: 

• tilstandsrapport , heri beregnet restlevetid for bru 
• kostnader drift/vedlikehold av bru 
• kostnader drift/vedlikehold av vei 
•  reasfaltering    



 
 
PLUT-065/09 VEDTAK-  08.09.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Pkt. 1.  Fauske kommune har ingen innvendinger til at vegstrekning 1 og 2 
omklassifiseres til fylkesveg. 
 
Pkt. 2: Før en omklassifisering av vegstrekning 3 til kommunal veg må følgende forhold 
avklares: 

• tilstandsrapport, heri beregnet restlevetid for bru 
• kostnader drift/vedlikehold av bru 
• kostnader drift/vedlikehold av vei 
•  reasfaltering    

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Plansjef til videre forføyning    
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


