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II MØTEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG II
kl.: 10:00 - 18:00

Tid: 05.02.2013

Sted:FAU5KE HD/£ LL
Til behandling: Saksnr. 001113 - 010/13

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20
Varamedlemmer

møter etter nærmere avtale.

Vi ber om at sakspapirer ike kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil ineholde instiling og vedtak i

sakene. .

l ~

SAKSLISTE: - MØTE NR 1 /2013
Orienteringer fra rå.dmannen
Tema:
. Orientering fra enhet plan/utvikling

. Møte med NVE

Sak nr.:

Saks

001113

GODKJENNING AV MØTEBOK

002/13

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

003/13

REFERATS

004/13

FORSLAG TIL OMRÂDERBGULERIG FOR EIA

005/13

FORSLAG TIL DETALJREGULERIG FOR STORGATA 98

006/13

109/1 - ODD VESTGÁRD ~ SØKNAD OM DELING OG DISPENSASJON
FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR TILLEGGSAREAL FOR
EKSISTERENDE HYTTETOMT

007/13

90/2,5 OG 6 ~ GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DELING OG
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS ARALDEL FOR
FRADELING AV HYTTETOMT VED SJØNSTÂDAL VED
SULITJELMA
VASSDRAGET. ERVERVER: GISLAUG SELSTAD

008/13

59/3 - ARNE HAGEN - SØKNAD OM DELING OG DISPENSASJON
FRA KOMMUNEPLANEN AREALDEL FOR TILLEGGSAREAL FOR
EKSISTERENDE BOLIGTOMT - ERVERVER: BJØRN VIGGO BERG

009/13

010/13

tittel:

SØKNAD OM

AKER I PERIODEN

VEIEN

KJØP AV DELER AV TOMT, GNR. 103/11

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SNØSCOOTERKJØRIG TURISTLØYPA

Fauske,

25.01.13

~Ottar!JrtI
Skj~liÍaug ~
Utvalgsleder

~e~

Kommunalsj ef

FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I

JouralpostID: 13/680
Arkiv sakD.: 13/158

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utvilingsutvalget

II Sak nr.: 001113 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

GODKJENNING AV MØTEBOK
Vedlegg: Møtebok nr. 12/2012

Sammendrag:
Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING:
Vedlagte møtebok nr. 12/2012 godkjennes.

I Dato: 05.02.2013

Møteprotokoll

Fauske Kommune
PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Møtedato:
Møte nr:

20.11.2012
12/2012

Fra kL. 10:00
Til kL. 13 :50

Til behandling: Sakene 103/12 - 109/12
Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Vigdis Kristensen, Erling Palmar, Kjetil Sørbotten,
Ari Tollånes
Varamedlemmer:

Jens-Erik Kosmo, Lars Morten Rødaas.
Andre:

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, enhetsleder VVA, daglig leder Fauna KF,
formannskapssekretær.
UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:
Fauske 22.1 1.2

J;JeYk~~i~~
formannskapssekrÃ~~

representant

Ottar Skjellhaug

representant

utvalgsleder
Protokollen er godkjent av plan- og utviklings

utvalget i møte nr den

Hovedutskrif sendes:
Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene
Lokal presse
Politiske partier
Gruppeledere
Utskrift er foretatt den 22.11.2

MERKADER:
8 av 9 representanter tilstede.

Orientering: Bredbånd Valnesfjord v/avdellingsleder Tom Seljeås
Orientering: VVA v/enhets

leder Frank Zahl

Orientering: Fauna KF v/daglig leder Kristian Amundsen

Det var ingen merknader til innallng.

Merknader til dagsorden:
. Kjetil Sørbotten (FL):

Bredbånd - Bør vi ikke ha politisk behandling/settes på dagsorden bredbånd -

infrastrutur?
. Jane Hatlebrekke (AP):

Har problemer med parkeringsforhold i Reitvollveien i forbindelse med utleie. Får ikke
brøytet.
Har utleier tilstrekkelige parkeringsplasser i forhold til utleie?
Har kommunen leid ut areal til parkeringsplasser?
Hva kan vi gjøre?

.¡

Svar på spørsmål:

Kjetil Sørbotten: Utvalgsleder svare. Er enig. Bør få fram sak som belyser konkuransehensyn
og kostnader.

Jane Hatlebrekke: Kommunalsjef svarte. Gir tilbakemelding til Hatlebrekke.

Saksliste
Sak
nr.:

Sakstittel:

103112

GODKJENNING AV

104112

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

105/12

REFERATSAKER I PERIODEN

106112

SØKNAD OM TRASPORT TIL FINNEIDVARDEN MED SNØSKUTER

107/12

FORESPØRSEL OM OMREGULERIG AV DELER AV
KROKDALSMYRA

108112

RULLERIG AV TRAFIKKSIKKRHETSPLANEN 2012-2016 ~ 2.
GANGS BEHANDLING

109112

ENDRIG AV REGULERIGSPLAN FURNES NORD

MØTEBOK

I~-

103/12: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:
Vedlagte møtebok nr. 11/2012 godkjennes.

PLUT-103/12 VEDTAK- 20.11.2012
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

104/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:
Delegerte saker tas til orientering.

PLUT -104/12 VEDTAK- 20.11.2012
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

105/12: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:
Refererte dokumenter tas til

orientering.

PLUT-105/12 VEDTAK- 20.11.2012
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

106/12: SØKNAD OM TRANSPORT TIL FINNEIDVARDEN MED SNØSKUTER

INNSTILLING:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-3 innvilges dispensasjon fra
kommunedelplan med tema motorferdsel slik:
Finneid Idrettslag, Skigruppa, innvilges dispensasjon for inntil 3 turer med snøskuter for
transport av materialer/utstyr i forbindelse med vedlikehold av gapahuken på
Finneidvarden. Trase ihht vedlagte kartsnitt. Det settes følgende vilkår:

l) Transporten skal foregå mellom kl 07.00 og k122.00 på hverdager.

2) Transporten må være gjennomført innen utgangen av sesongen 2012/13

3) Søker må innente grueiers tilatelse.
4) Det skal føres kjørebok som skal retureres til Fauske kommune når transporten er
gjennomført.
Når det gjelder oppkjøring av skiløype til Finneidvarden, skal dette eventuelt foregå i et
samarbeid mellom reindrifta, Fauske kommune og Finneid Idrettslag.

PLUT-I06112 VEDTAK- 20.11.2012
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-3 innvilges dispensasjon fra
kommunedelplan med tema motorferdsel slik:
Finneid Idrettslag, Skigruppa, innvilges dispensasjon for inntil

3 turer med snøskuter

for transport av materialer/utstyr i forbindelse med vedlikehold av gapahuken på
Finneidvarden. Trase ihht vedlagte kartsnitt. Det settes følgende vilkår:
1) Transporten skal foregå mellom kl 07.00 og k122.00 på hverdager.

2)' Transporten må være gjennomført innen utgangen av sesongen 2012/13

3) Søker må innente grunneiers tilatelse.
4) Det skal føres kjørebok som skal returneres til Fauske kommune når transporten

er

gjennomført.

skiløype til Finneidvarden, skal dette eventuelt foregå i
et samarbeid mellom reindrifta, Fauske kommune og Finneid Idrettslag.

Når det gjelder oppkjøring av

107/12: FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER A V
KROKDALSMYRA

INNSTILLING:
Plan- og utviklingsutvalget vil ikke tilrå at det igangsettes omregulering av næringsareal
til boligformåi på Fauske stasjonsområde.

PLUT-107/12 VEDTAK- 20.11.2012
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan~ og utviklingsutvalget vil ikke tilrå at det igangsettes omregulering av
næringsareal til boligformål på Fauske stasjonsområde.

I----------~---~-----i
,
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108/12: RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN 2012-2016 - 2.
GANGS BEHANDLING
NY INNSTILLING:
1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske

kommune 2012 - 2016 med følgende endringer:
a. Teksten i beskrivende del kap 2.1, 2.4 og 6 kortes inn som anbefalt av

Trygg Trafikk og NFTU
b. Tiltaksdelen, kap 8 og 9, følges opp med et handlingsprogram med

beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. Handlingsprogramet
rulleres årlig.

2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende

for kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan
og årsbudsjett.

PLUT-108/12 VEDTAK- 20.11.2012
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske

komml1e 2012 - 2016 med følgende endringer:
a. Teksten i beskrivende del kap 2.1, 2.4 og 6 kortes inn som anbefalt av

Trygg Trafikk og NFTU
b. Tiltaksdelen, kap 8 og 9, følges opp med et handlingsprogram med
beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. Handlingsprogramet
rulleres årlig.

2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende
for kommunens trafikksìkkerhetsarbeid.

3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan
og årsbudsjett.

109/12: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FURNES NORD

INNSTILLING:
Det igangsettes reguleringsarbeid for flyting av atkomst inn til planlagt boligfelt i Furnes
nord.

PLUT-109/12 VEDTAK- 20.11.2012

r-~-~
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Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det igangsettes reguleringsarbeid for flyting av atkomst inn til planlagt boligfelt i
Fures nord.
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FAUSKE KOMMUNE

I

SAKSPAPIR
13/678
saklD.:
13/156
I Arkiv
JouralpostID:
de vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sluttbehandle

Sak nr.:

002/13

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvan Jolmsen

I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I Dato:

05.02.2013

DELEGERTE SAKR I PERIODEN

Sammendrag:
DPLU. 001113: 103/761 - RAYMOND HANSEN - SØKNAD OM
IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR TILBYGG, INKL. GARASJE BRA 152 M2,
HERAV GARASJE 50 M2, LA 95 M2 TIL EKSISTERENDE ENEBOLIG. TOTALT
ETTER OMBYGGING BLIR BRA 332 M2, LA 225,6M2, BALMIGATA 11, FAUSKE

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 20-1,jvf. § 21-4 meddeles
igangsettingstìlatelse for oppføring av tilbygg til enebolig i Balmigata 11, som omsøkt.
Søknad om ansvarsrett som ansvarlig søker fra Raymond Hansen, jvf. SAK 10 § 6-8,
godkjennes.
Søknad om ansvarsrett fra Murester Sigurd Tverå AS og A.U.Bygg as godkjennes.

Kommunen viser for øvrig til raietilatelse gitt 18.06.2012, sak 90/12.

DPLU. 002/13: 67/1- OLAV OG GERD KRSTENSEN - SØKNAD OM
DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - FESTE AV TOMT PÅ 0,5 DEKAR FOR
VATN I FRIDALSOMRÁDET
EKSISTERENDE HYTTE SØR FOR RUND

VEDTAK:
Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tìlatelse
til omsøkte bortfeste
av tomt på 0,5 dekar for eksisterende hyte sør for Rundvatn og
nordvest for Breielva. En slik fradeling anses som forsvarlig med hensyn til
eiendommens avkastning og vil ikke medføre drifts- og eller miljømessige ulemper av
betydning for jord- og skogbruket.

Av hensyn til jordlovens formål, ref. jordlovens § L hvor det fremgår at forvaltningen av
arealressursene skal være miljøforsvarlig, settes det som betingelse at hytetomten ikke
legges nærmere nordvestsiden av Breielva enn 12 meter.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel, § 2.1 a) og § 3.1 a).
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis det tilatelse tilomsøkte bortfeste av

tomt på 0,5 dekar for eksisterende hyte. Det settes som betingelse at hytetomten ikke
legges nærmere nordvestsiden av Breielva enn 12 meter.

DPLU. 003/13: 91130 - TOMMY KJÆRRN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE
FOR GRÅ VANN FRA HYTTE PÅ TVERÅMO PÅ EIENDOMMEN 91130

VEDTAK:
I bakgru av søknad av 10.04.2012 gir Fauske kommune utslippstilatelse for gråvan

fra biotoalett i Tveråroen hytefelt, G.nr. 91/30 som omsøkt.
Tilatelsen gis med hjemmel i forskrift av av 01.01.07, om begrensning, kapittel12,
foruensningsforskriften, fra biotoalett på følgende vilkår:

* Det monteres Aquatron bio-do med miljøvennig biomottak.
* Gråvan ledes til infiltrasjon
* Rørlegger'n Fauske godkjennes som ansvarshavende for hele tiltaket.

DPLU. 005/13: 119/1, TOMTENR. 9069 - STATSKOG - REKVISISJON AV

OPPMÂLINGSFORRTNING - PUNKTFESTE FOREKSISTERENDE HYTTE VED
VATN - ERVERVER: SIXTEN AASEN

NORDSIDEN AV LANGHOLMEN I KJEL

VEDTAK:
Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tilatelse til omsøkte punfeste for eksisterende hyte med tomtenr 9069 på gn
119, bnr 1 i Fauske kommune

DPLU. 006/13: 103/1524 - COWI AS - RAMMESØKNAD FOR ETABLERING AV
OVERGRUNNS TRUCK-DIESELANLEGG HOS NORSK SCANIA AS

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 30-4 meddeles tilatelse til etablering av
truck-dieselanegg hos Norsk Scania AS på G.nr. 103/1524 som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra COWI AS godkjennes.

Søknad om dispensasjon fra plb § 29-4 avstand til tomtegrense godkjennes.

Viser for øvrig til bestemmelsene i Bran- og eksplosjonsvernloven.

DPLU. 007/13: 103/1524 - COWI AS - SØKNAD OM PÁSLIPPSTILLATELSE FRA
UTSKILLER P Á EIENDOMMEN TIL NORSK SCANIA AS I FORBINDELSE
MED TRUCK-DIESELANLEGG
OLJE

VEDTAK:
På bakgru av søknad mottatt 21.11.2012 gir Fauske kommune påslippstilatelse fra

oljeutskiler til eksisterende spilvanslednng inne på eiendommen til Norsk Scania AS
somomsøkt.
Tilatelsen gis med hjemmel i forskrift av 01.01.07, om begrensning av forurensning, jvf
kap. 15, Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvan.

Når ansvarlige foretak er valgt, må ansvarsretter innsendes til kommunen.

SANDVIK - P ÁLEGG OM RIVING OG
ILEGGELSE AV TVANGSMULKT I FORBINDELSE MED FLERLEILIGHETSHUS I
SANDNESHAUGEN 30, SULITJELMA

DPLU. 160/12: 119/315 - THORE VIGGO

VEDTAK:
Pålegg om riving:
Med hjemmel i pbl § 31-5 pålegger bygningsmyndigheten Dem, Thore Viggo Sandvik, som
eier aV I ansvarlig/or flerleilghetshuset i Sandneshaugen 30, å rive huset innen 30.11.2012.

Vedtak om tvangsmulkt:
Som et av virkemidlene i pbl for å få gjennomført gitte pålegg, er det i § 32~5 gitt hjemmel for
ileggelse av tvangsmulkt. Pbl § 32-5 første ledd, første setning har følgende ordlyd:
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven kan plai- og
bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulk for å få gìennomfør gitte pålegg, herunder forbud, inen en
særskìlt angitt frist.

Med hjemmel i pbl § 32-5 ilegges en løpende dagmulkt på kr 800 fra og med 01.12.2012
inntil bygningen er revet, tomten er ryddet, og det foreligger avfallsplan med gyldige

kvittering på at alt rivningsavfall er levert til godkjent avfallsmottak.
Tvangsmulkten er fastsatt som dagmulkt på gru av gjentatte forespørsler om gjeldende bygg,
første brev sendt 18.11.2010 med varsel
om pålegg om riving. Saken har siden vært utsatt flere
eller i påvente av
ganger i påvente av søknad om riving og oppføring av nyt bygg,
sikringsarbeider. Bygget har ikke blitt sikret i mellomtiden, inngangspariene og vinduene på
oversiden av bygningen er åpne, slik at bar kan uhindret gå inn i kjeller og helt opp i 2.etasje.
Taktekkingen er blitt fjernet slik at det nå i dag er åpent mellom undertaket og langvegg..

Veggen på oversiden har begynt å sige ut, et tegn på at veggen ikke er festet til taksperrene
lengre.
Da saken har vært utsatt så lenge, ser kommunen ingen anen utvei enn å iverksette pålegg om
tvangsmulkt for å få bygget fjernet.

Tvangsmulktens størrelse er fastsatt ut fra tiden eier har hatt til rådighet til sikring av bygget /
riving/oppføring av nyt bygg, samt risikoen til naboersliv og helse, da bygget ansees som en
stor fare for omgivelser og personer. Kommunen vurderer videre at bygget ikke tåler en sesong
til med høst/vinterstormer uten å kollapse.
Tvangsmlllkten anses etter dette å stå i rimelig forhold til ulovligheten, jf. § 32-10.

Dagmulkten løper inntil kommunen har motttt skriftlig underretning oin at huset i
Sandneshaugen 30 er revet, tomten er ryddet, og det foreligger avfallsplan med gyldige
kvittring på at alt rivningsavfall er levert til godkjent avfallsmottak.

Forelegg og andre opplysninger:

Det er eiers! tiltakshaers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder tiäligere gitte

tilatelser, overholdes.

Minner på om søknadsplikten for riving, samt krav om ansvarsrett for dette.

Et pålegg som ikke etterkommes innen
fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som kan ja
samme virkning som rettskraftig doni, jfpbl §§ 32-6 og 32-7. Det orienteres om at "Blir pålegg i

rettskraftg dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan plan~ og bygningsmyndighetene
la de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen eller forelegget er rettet mot", jf §
32-7 første ledd Det
vises tilforhåndsvarsel datert 11.06.2012.

Pålegg kan etter pbl § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget
ikke gj ennomføres. .

DPLU. 169/12: 115/60 - GRETA HAMMERVOLD M.FL. - SØKNAD OM
FOR
EKSISTERENDE BOLIGHUS VED TVERÅ
DELING/JUSTERING AV EIENDOM - FRADELING AV TOMT

VEDTAK:
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan og bygningslovens
§ 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1 a) og § 3.1 a) for omsøkte
fradeling av boligtomt.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gid det tilatelse tilomsøkte fradeling av
tomt på ca 2,4 dekar for eksisterende bolighus.
Det settes som betingelse for fradelingstilatelsen at det blir tinglyst veirett/adkomst for
den omsøkte tomta over gnr 115, bnr 60 langs eksisterende adkomstvei.

DPLU. 174/12: 62/11 - HANS ERIK ANDERSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK, OPPFØRING AV NY BOLIG I 2 ETASJER MED BRA = 133 M2 + 95 M2 OG
LA = 109 M2 + 79 M2 SAMT FRITTSTÅENDE VERKSTED/GARASJE MED BRA = 85
M2 (BTA = 92 M2) ETTER BOLIGBRANN PÅ KOSMO, V ALNESFJORD

VEDTAK:
oppføring av bolig og
verksted/garasje på G.nr. 62 B.nr. 11 i Kosmo, Valnesfjord som omsøkt.

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles tilatelse til

Søknader om ansvarsrett fra Byggalf AS, Larssen Maskin AS og Rørleggerm. Idar Engan
AS godkjennes.
Søknad om dispensasjon fra planbestemmelsens § 3.6 d) godkjennes.

Søknad om omdisponering av innarksbeite til bebygd areal godkjennes.

DPLU. 175/12: 104/335, 405 - HALLMAKER ENTREPRENØR AS- SØKNAD OM
FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG TILLATELSE FOR EKSISTERENDE
BARNEHAGE I L ETASJE, BRA 244 M2, VED ERIKSTAD SKOLE, TAREVEIEN 5,
FAUSKE.

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og med bakgru i vedtak i ((Delegert planog utvikHngsutvalg)) sak 212/09, meddeles tilatelse til forlengelse av midlertidig
plassering av barnehage ved Erikstad skole, under forutsetning av Arbeidstilsynets

samtykke og godkjenning fra kommunelege I.
Tilatelsen er midlertidig for en 3 års perìode. Permanent tilatelse krever utarbeidelse av
reguleringsplan med bestemmelser.
Søknad om ansvarsrett fra Hallmaker entreprenør AS og Jon Olav Gjerskvål AS
godkjennes. Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Multiservice Fauske A/S
godkjennes.

DPLU. 176/12: 59/3 - ARNE HAGEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - TILLEGGSAREAL TIL EKSISTERENDE BOLIGTOMT VED
HELSKOG - ERVERVER: BJØRN VIGGO BERG

VEDTAK:
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 9 tilatelse
til omsøkte omdisponering av ca 60 m2 med dyrkbar mark. Med hjemmel i jordlovens §
12 gis det også tilatelse til omsøkte fradeling av ca 0,53 dekar som tileggsareal for
eksisterende bebygde boligtomt.

DPLU. 177/12: 103/1507 - STADSSALG EIENDOM AS - SØKNAD OM
IGANGSETTINGSTILLLATELSE FOR KOMPLETTERENDE BYGNINGSMESSIGE

ARBEIDER SAMT VENTILASJONINØDLYS/SANITÆR OG SLUKKANLEGG

VEDTAK:
I medhold av pla.- og bygningslovens § 20-1,jvf § 21-2 og § 21-4 meddeles
igangsettingstilatelse for kompletterende bygningsmessige arbeìder og installasjoner som
omsøkt, under forutsetning av arbeidstilsynets samtykke.
Innvilget ansvarsrett fra Sweco Norge AS, YlT AS og Skanska Norge AS i sak 033/12
videreføres tilomsøkte igangsetting.

Kommunen viser for øvrig til rametilL. og senere endring i sak 07111 og 132/11.

DPLU. 178/12: 1021714 - JAN TORE SLETTEN/SILJE BEATE ASKVIK - SØKNAD OM
IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR OPPFØRING AV ENEBOLIG BRA 224 M2 OG
LA 205 M2, MlGARASJE BRA 50 M2, FURULIA 6, FAUSKE

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygnngslovens § 20~ 1 a meddeles igangsettingstilatelse for
oppføring av
102 bnr.714 som
enebolig med tilbygg av garasje i Furulia 6, Fauske gn.
omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra Byggmester Erling Skipnes AS, SystemairAS og Abrahamsen
Flis & Malerservice godkjennes. Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Ebbe
Rørservice AS godkjennes.
Tilknytningsavgift for vann og kloakk må innbetales kommunen (Regning blir tisendt).

DPLU. 179/12: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - SKIFTEVEIEN
(TYNGRE TRAKTORVEI)

VEDTAK:

Skogbrukssjefen gir med hjemmel i forskrift til "Skogbruksloven", § 25, tilatelse til at
skogsvei med betegnelsen Skifteveien ved Bringslimo i Valnesfjord, bygges i samsvar
med de fremlagte planer og det som er anført i skogbrussjefens vudering.
Hvis det under arbeidet med veien skulle duke opp eldre kulturinner (gjenstander,

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner), må veiarbeidet

straks stoppes og fuet meldes til kulturinnemyndighetene. Det forutsettes at dette
pålegget formidles videre til den som utfører arbeidet i marken.

Dette vedtaket bortfaller hvis veianlegget ikke er ferdig bygget innen utgangen av år
2016.

Straks veianegget er ferdig bygget, må det gis beskjed om dette til skogbrukssjefen slik
at han kan gjennomføre nødvendig kontrolL.

DPLU. 180/12: 103/618,836 - FAUSKE BOLIGER AS V/ FAUSKEBYGG AS - SØKNAD
OM ANSVARSRETT FOR RØRLEGGERARBEIDER OG VENTILASJON. ADR:
SELBERGVEIEN l, FAUSKE

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 23-1 meddeles ansvarsrett for Rørlegger'n
Fauske AS og Systemair AS, Avd. Vilavent, som omsøkt.

Det vises for øvrig til rametilateIse av 21.04.2008 og igangsettingstilatelse gitt
09.06.2011.

DPLU.181112: 119/1, TOMTENR. 9286 - STATSKOG - REKVISISJON AV
OPPMÁLINGSFORRTNING - PUKTFESTE FOR EKSISTERENDE HYTTE ERVERVER: KIRSTI ADOLFSEN OG VIDAR S. PETTERSEN

VEDTAK:
Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tilatelse ti omsøkte puntfeste for eksisterende hyte med tomtenr 9286 på gnr
119, bnr 1 i Fauske kommune.

DPLU.182/12: 119/1- STATSKOG .. REKVISISJON AV DELING/OPPMÁLINGSFORRTNING - FRADELING AV TILLEGGSTOMT FOR
EKSISTERENDE VERTIKALDELT BOLIG - ERVERVER: LILL HEGE OLSEN OG
SVERR DIDRIKSEN

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tilatelse tilomsøkte fradeling av tileggsareal på 0,9 dekar til eksisterende
boligtomt med gn 119, bnr 158 i Fauske kommune.

DPLU. 183/12: 119/1, TOMTENR. 9140 - STATSKOG - REKVISISJON AV
OPPMÁLINGSFORRTNING - PUNKTFESTE FOR EKSISTERENDE HYTTE VED
KJELVATN - ERVERVER: GEIR BERN SAUE

VEDTAK:
Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tilatelse tilomsøkte puntfeste for eksisterende hyte med tomtenr. 9140 på gnr
119, bnr 1 i Fauske kommune.

DPLU. 184/12: 85/71 - SØKNAD FOR OPPARBEIDING AV VEI TIL FRAELT TOMT
I MOEN, FAUSKE.

VEDTAK:
I medhold av plan og bygningslovens § 20-1 meddeles tilatelse for adkomstvei til fradelt
tomt, G.nr. 85/71 ibht innsendt situasjonskari som omsøkt.

Når ansvarlig foretak for PROIKR og UTFIKUT for veiarbeidene er valgt, må søknad
om ansvarsrett innsendes til kommunen.

DPLU. 185/12: SØKNAD OM TILSKUDD VED KJØP AV BOLIGTOMT

VEDTAK:
Med hjemmel i vedtatte retningslinjer for tilskudd til etableringljøp av boligtomt ì
Fauske kommune, vedtatt av kommunestyret 5.10.06, K-sak 95/06, revidert iK-sak
15/1 O, tildeles det kr 50 000,- til Rune Gravem-Nordgård.
Utbetaling av tilskudd er betinget av at ferdigattestIbrustilatelse for boligen foreligger.

Avhendes boligen før 3 år er gått etter ferdigstilelse, må en forholdsvis del av tilskuddet
tilbakebetales.

DPLU. 186/12: 119/1 - STATSKOG - REKVISISJON AV DELING/OPPMÁLINGSFORRTNING - FRADELING AV TO PARSELLER SOM
TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMTER VED GLASTUNES I SULITJELMA ERVERVERE: JOHN ARNE NORMANN OG NINA NORMANN GODFREDSEN

VEDTAK:
Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir for beggé omsøkte parseller, med
hjemmel i plan- og bygningslovens §19-2, dispensasjon fra kommuneplanens planav i
pkt. 2.1 a) og gir med hjemmel i samme lovs § 20-1 tilatelse til fradeling av omsøkte
tileggsareal på 0,24 dekar til vertikaldelt bolig med gnr 119, bnr 24 og 321 og
tileggsareal på 0,22 dekar til vertikaldelt bolig med gnr 119, bnr 33.

DPLU. 187/12: 119/1- STATSKOG - REKVISISJON AV OPPMÁLINGSFORRTNINGPUNKTFESTE FOR TO RADIOMASTER I TILKNYTNING TIL
VANNKRFTREGULERING VED STORELVV ATNAN OG LÁMIVATN I
SULITJELMA - ERVERVER: SKS PRODUKSJON AS

VEDTAK:
Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse

til omsøkte puntfester for radiomaster.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel, § 2.1 a) og § 3.1 a).
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tilatelse tilomsøkte punfester

for radiomaster.

DPLU.188/12: 119/137,160,161,162,163,385 - SØKNAD OM RAMMETILLLATELSE,
GJENOPPBYGGING AV REKKHUS I 2 ETASJER MED SOKKL, + EN GARASJE I
SOKKLEN SOM TILBYGG, I SANDNES 39 SULITJELMA, ETTER BRANN. BYA:
438 M2. BRA: 953 M2

VEDTAK:
I medhold av plan og bygningslovens § 20-1 jvf § 21-2 meddeles rametilateIse for

gjenoppføring av rekkehus i Sandnes 39, Sulitjelma, som omsøkt.

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles igangsettingstilatelse for gruog betongarbeider som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra Byggsøk Norge, Ebbe Rørservice AS, Betongarbeid og
Transport AS og Steve Johansen AS godkjennes.
Søknad om lokal godkjenning fra Ebbe Rørservice AS og Betongarbeid og Transport AS
godkjennes.

Når eierforholdene er bragt i orden, kan det søkes om igangsettingstilatelse for
resterende arbeider i tiltaket.

DPLU. 189/12: 76/10 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE, RIVING AV
EKSISTERENDE BOLIG, GARASJE, FJØS OG STABBUR PÅ FURNES. BYGN.NR
188864651,188864678,188864686 OG 188864694.

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles rammetilateIse for riving av
bolig, fjøs, stabbur og garasje på Furnes som omsøkt.
Søknad om ansvarsrett fra Are Nordgård, som selvbygger for tiltaket, godkjennes.
Avfallsplan for boligen må innsendes kommunen samen med søknad om

igangsettingstilatelse.
Avfall må leveres godkjent deponi.

DPLU. 190/12: SØKNAD OM OMDISPONERING AV DYRK JORD TIL
OMLEGGING AV GÅRDSVEI - GNR.

74/7

VEDTAK:
samt
delegasjon, gis det tilatelse til omdisponering av ca. 0,5 dekar dyrkajord for omlegging
av gårdsveien på gnr. 74/7 i Fauske kommune som omsøkt..

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Jordloven

Det gis også tilatelse til bygging og omdisponering av areal til

omlegging av gårdsveien

etter Plan- og bygningslovens § 20 - 1.
Det settes som vilkår for tilatelsen at eksisterende gårdsvei legges igjen og tilbakeføres
til dyrka j ord samtidig som den nye veien bygges.

DPLU.191112: 103/1343 - STATSKOG SF - SØKNAD OM TILLATELSE TIL

TILTAK,

REHABILITERING AV ADM.BYGGET TIL STATSKOG. NYTT
VENTILASJONSANLEGG / BRANNTEKNISK OPPGRADERING.

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles tilatelse til rehabiltering av
ventilasjonsanlegg og brannteknisk oppgradering av Statskogs administrasjonsbygg i
Eiaveien 1 som omsøkt.

~I

Søknad om ansvarsrett fra Jon Olav Gjerskvål AS, L. S. Solland AS, Fauske Elektro AS,
Bygg Team Fauske AS, Stilas og Betongservice AS, Fauske Rør AS og Nico Håndverk
AS godkjennes.
~

INNSTILLING:
Delegerte saker tas til orientering.
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tilak - Sulitjelma gruvefelt i

Pâlegg-.øtÌ å vurderebehòvfor ågjeliiîQinføte nye

Fa.uskekQlìimune
I(Ilìiå'-ogforurensnIl1gsdirektoratet(Klif)pãleggerNa;I1Íligs.... og.

undersøkelser. i .

handelsdepartementet(NII) ,å inkludere biologiske

i området.

overvåkingsprogrammet og vurdere behov. for å gjennomføre nye tiltak
opp

ìnot

iìâlsettingen

fra 1993 oinå redusere koh.berkonsentrasJonen,j utgående

- J . .

. viannfl'å,Langvatn ited, tiLIO ttgLl.¥urderingen.skalp:fi.(a'tte JO)Jtenteleffektav en

slìk redu'ksjon o,gkostn;ider foiibundet .medeventuellenød:vendige'tiltäk .
Viviser til brev meclvarselompåleggom biologiske undersøkelserbg varsel
avl4.09,2012ogtilderes.svar

om å utrede behov fornye titak i omådet,

'.

Vi viser også til vedlagte innspilL

.~

..

om tiltak
a.V 9.10.2012:

fra f)rlkesmanneni Nordland, miljøvernavdelingen. '

Bakgrllnn
Gruvedrften i Sulijelma ble nedlagt i 1991, og oppryddingstiltakblègjenromført frem
2004. De viktigste forurensningsbegrensende tiltakene har bestått i Váhnfyllng av
deler av gn:ies:ystemet i Nòrdgrvefeltet med ,Samlet oveFløppåGrunnstoll-nivå. I
april 2005 ble det overløp fragtvesystemet i Nordgrvefe1tèt etterat de
endelige
tiltakene i fotbil1delse med vanfyllingenble avsluttet inovtiuber2004. Ifølge blant
annet
rapporten, "Oppfølging av forurensningssituasjonen i Sulitjelma- gruvefelt, Fauske
koniune cC Undersøkelser i 2010/2011 ¡I
Niva
som er utarbeidet av
'på oppdrag
fra
til

store

kobber og aluminium vist
en økende tendens i tiden etter overløpet.. Vannengdene fra grveområdet har også de

Direktoratet for mineralforvaltning, har konsentrasjoiiene. for

siste årene vært betydelig høyere ènn i tidligere år, og dette har ført til økt
mettillbelastning på Langvatn. Undersøkelsene viser at tilførslene av kobber fra det
vanfylte Nordgrvefeltet er største kilde for kobbertrahsporten ut av'Langvatn.
Tidligere ùndersøkelserharvistatcle andre førnrensningskildehe i området er delvis

diffuse og fordeler seg på en rekke inindre enkeltkilder på begge sider av Langvatn. Den

Akutt forurensning:

Telefon 110

Organisasjonsnr.: 970935657
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naturlige bakgrnnstransporten av kobber til Langvatn er tidligere anslått til inntil 20% av
transporten ved utløpet.

Målsetningen i pålegget fra i 993 var at kobberkonsentrasjonen ¡utgående vann fra
Langvatn skulle reduseres til i O flg/L.

Vi gjør oppmerksom på at vannforskrften, som trådte i kraft 1.01.2007, fastsetter
mì1jømål for vannforekomster og inndeler vannforekomster i fem tilstandsklasser.
Miljømålene i vannforskriftens § 4-6 går ut på at tilstanden i vanforekoUlsteneskal

beskyttes mot forrngelse, og forbedres med mål 0tI å oppnå god økologisk tilstand og
god kjemisk tilstand. Dersom utslippet fra Sulitjelmaområdet føtertilat

Sulitjelmavassdraget endrer klasse i negativ retning, vil det fòreligge en forringelse.

Klifs vurdering
Vi mottok rapporten "Utredning av forhold knytet til gruveavrenning fra
Sulitjelmafeltene: "Tålegrenser for ferskvannsfisk, effekter påmarint miljø, samt
bruksmønster og holdninger til området

hos lokalbefolkningen"',S.06.2012. Rapporten ble

laget på bestiling fra Direktoratet for Mineralforvaltning etter pålegg fra Klif til NHD. I
beregnet til
årlig transport av metaller ut av Langvatnet er

rapporten kommer det frem at

rundt 15-20tonnkobber, 20-'25 tonn sink og 55~62kg kadmiuin og at kobbemivået i
rundt 20 flg/L.
seg på
Langvatnet (målt ved Hellaro) har stabilsert
fra
l,angvatner-d6bbelt.så-hø¥ som
Dettebetyr"atkøbherko1;sentrasjonenj utløpet
målsettingen fra:påleggetfra 1993.Påbåkgrnnav dette menervi det érnødvendig å
vassdraget.
inkluderebiolo'giske undersøkelser iovervåkitigsprogram~et for

foreta en vùrdering av omdetmå.gjennoinføresnye
forurensningsbegrensende tiltak i owådet.

NEID må også

Vi gjøt oppmerksom på vedlagte henvendelse fra fylkesmannen i Nordland,
ber dere vudere de innspilene de har kommet med angående
miljøvernavdelingen, og
overvåkingsprogrammet.
Pålegg om å inkludere. biologiske undersøkelser i overvåkingsprogrammet og å

vurdere behov for gjennomføring av nye tiltak
Klifpålegger NHD med hjemmel i
effekter på

forurensningslovens § 7 fjerdeledd,å inkludere

relevant biologisk materiale fra utløpet 'av Langvatn og ned til ,

Skjærstadfjorden i overvåkingsprogrammet. NHD må komme med forslag til hvor ofte

å inkludere prøvetaking av biologisk materiale for å kunne følge
biologien i området. Forslaget skal sendes Klif innen
eventuelle effekter av utslippet på

det er nødvendig

1.02.2013. .

Med bakgrnn i tidligere pålegg og konklusjonene i rapporten fra Niva, må NHD vurdere
resultatene i rapporten opp mot målsettingen om å redusere kobberinnoldet fra rundt 20
flg/l tillO flg/L. Vurderin.gen må omfatte forventet effekt aven slik reduksjon og
eventuelle nødvendige tiltak.
kostnader forbundet med

l

1-
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Frist for å vurdere

behov for nye tiltak er 31.10.2013.

Klageadgang
Vedtaket om å inkludere biologiske undersøkelser i

overvåkingen og å vurdere behov for.

gjennomføring av nye tiltak kan påklages til Miljøverndepartementet inne 3 uker fra dette
brever mottatt. Klagen bør begrnnes og skal sendes Klif.
'i

J~'
Med hilsen
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Tittel: Suliijelma gruver - innspill .
Hei!

om pålegg ift biològiskeparametre og

Takk for kopi av pålegg om å overvåke videre og varsel

forurensningsbegrensende tiltak.

Fylkesmannen sendte kopi av brevet til Bodø kommune siden vi tidligere er orientert omat de igangsetter
overvåking av Skjærstadfjorden, i tillegg mener vi at pålegget/varselet dere har skrevet er interessant å se i

sammen heng med vannarbeidet, og prosjektleder for vannområde Salten ble derfor orientert, og har sendt
'oss innspil til programmet, som dere ser under. Vi viser også til DNs brevmed presiseringer av
Fylkesmannens
oppdrag knyttet til vannforskriften (6.5.2012), bla skal det utarbeides regionale

overvåkningsplan.
at dere vurderer.

Fyíkesrnannen oversender innspil som vi ønsker

Vi er godt fornøyde med at overvåkningen nå videre føres, og atytterligere tiltak må vurderes, Dette siden
vassdraget ikke
er i mål ift avrenning, slik dere skriver i pålegget deres.
. Overvåkingen er jo spesifikt faglig knyttettil den forurensningen som er observert i onirådet, men det er
nødvendig at vannforskriftens prinsipper og standarder blir innarbeidet. Det betyr at
overvåkningsveilederens krav må innarbeides i programmet, deter kun små justeringer på det kjemiske som

skal til før programmet slik det er kjørt tidligere oppfyller kravene. Dette innebærer analyser av TOe/DOe og
muligens filtrering

(45 11m) av prøvène før analyse. Av de prioriterte stoffene i vannforskriften (metaller) er

ed,Pb og Ni inkludert pri dag, og kun kvikksølv mangler (må vurderes om dette er relevant).
Salten mener at når det gjelder det biologiske, kan dette med fordel spesifiseres at bør følge
krav til biologiske kvalitetselementer ihhtvannforskriften. Det er
ikke beskrevet speSifikt hvilke BKE som
Prosjektleder i

\
ì

gjelder for titaksovervåking ift. grLiveforurensing, men å bruke de som gjelder for forsuring er kanskje mest
nærliggende, Han har deltatt i arbeidet tidligere som NIVA ansatt ide undersøkelsene som nå liggertil grunn
for pålegget, og han har en (berettiget) mistanke om at planteplankton i vannmassene (innsjø)muligel1skan
komme ut som mest'ølsomme BKE, og at bUnndyr i innsjø
(vi snakker jo om deponerte masser i bunnen av

Langvatn og arioksisk bunnvann í øvrevatn)og fisk (størrelsen på innsjøen gjør dette dyrt og gir lav
utsagnskraft) ikke nødvendigvis blir like spesifikke.

Når det gjeldér Skjønståelva er ikke denne direkte berørt med mindre Langvatn har overløp (sjelden).
Bunndyr fra elva var med i forrige runde med biologisk prøvetaking i 2008 (for øvrig ikke lagt inn i vannnett?!) så dette kan jo være noe å bygge
en tidsserie på. Hvorvidt regulant eller andre bør inn på finansiering

, .

dèr er vel et betimelig spørsmål gitt manglende minstevannsførìng og

sØknader om småkraftí prosess.

Vi gjør oppmerksom på at Bodø kommune nå igangsetter et overvåkingsprogram for Skjerstadfjorden. Det-ér

utarbeidet en egen veileder for overvåkningen og anbud er spesifisert ihht. denne. Se vedlegg
FJORDSTANDAR,D. Det kan være hensíktsmessig at NHD kan diskutere et samarbeid med Bodø kommune og

prosjektleder for Salten, forå finne ut om samarbeide er mulig og gir fordeler. Det vil i tilegg være fint å få
NHO inn i en dialog rundt utforming avtiltaksanalyser for både Sulitjelmavassdraget (som er i risiko) og

Skjerstadfjorden. .
Mvh
Oddlaug Ellen Knutsen
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Melding om vedtak - klage på vedtak om avslag på søknad om fradeling av to

parseller til fritidsboliger på gnr 48/16 i Fauske ble ikke tatt til følge .
FYLKESMANNENS VEDTAK:
Fylkesmannen tar ikke klagen fra YngvarFlønes Seivaag til følge.

sak

Fylkesmannen sta(Jfester skogbrukssjefen i Fauske kommune sitt vedtak av 03.09.12,

128/12, om å avslå søknad om fradeling av to parseller på 1 daa hver for bygging av
fritidsbolig på gnr 48/16 i Fauske kommune, j.fr jordloven §§ 1, 9 og 12.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre, j.fr forvaltningsloven § 28.
KOMMUNENS BEHANDLING:
Fauske kommune mottok søknad fra Yngvar Flønes Seìvaag den 29.06.12, om fradelìng av to
parseller på 1 daabver fra gnr 48/16 sør for Vollamyran ì Fauske kommune. Det ble ìkke gìtt
tilatelse til å fradele disse parsellene gjennom delegert vedtak av skogbrukssjefen av 03.09.12,
sak 128/12.

Yngvar Flønes Seìvaag~klaget på vedtaket, mottatt av kommunen den 17.09.12. Plan- og

utviklingsutvalget i Fauske kommune behandlet klagen i møte den 16.10; 12, sak 098/12. Det
ble enstemmìg tilrådd at klagen ikke skulle tas tì følge.

FAKTISKE OPPLYSNINGER:
fra kommunens side oppgìtt av gm 48 bm 16 ì Fauske er samme driftsenhet som gnr 48
bnr 4, og har et totalareal på 211,2 daa; 73,3 daa fulldyrka jord, 34,7 daa skog høg bonìtet, 15,0
daa skog mìddels bonìtet, 3,0 daa uproduktiv skog, 72,3 daa myr, 12,6 daajorddekt fastmark og
0,3. daa skrìnn fastmark.
Det er

Parsellene som søkes fradelt på l daa hver ligger ì et område som er klassìfisert som skog av

mìddels bonìtet, grensende mot skog av høg bonitet. Arealet brukes ì dag som hestebeìte og
utgjøre et større, sammenhengende område som er dyrkbart.

Statens hus

Landbruksavdelinga, Bodø

Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 1500

Statens hus

Landbruksavdelinga, Mosjøen
Strandgt. 24, boks 53, 8651 Mosjøen

Telefon: 75 53 1500

Teiefon: 75 54 78 80

Telefaks: 7552 09 77

Telefaks: 75 54 78 70

Telefaks: 75 1741 50

E-post
postmottak(ffmno.no
Internett
ww.fylkesmannen.nu/nordland
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Fradelingssøknaden gjelder fradeling av to parseller for oppføring av fritidsboliger. Adkomst
vil være gjennom eksisterende tun på gårdseiendommen. Det er bror og stefar til søker som er
tiltenkt parsellene.
Området hvor parsellene ligger er i gjeldende arealdel til kommuneplanen et LNFR-område,
der det ikke tilates fradelt eller oppført bolig-, fritids- eller ervervsbebyggelse utenom
stedbunden næring. Eiendommen er ikke i selvstendig drift.

LOVGRUNNLAG:
Jordlovens § 12, første og andre ledd har følgende ordlyd:

"Eigedom som er nytta eller kan nyttast tiljordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan
samtykke fra depártementet. Med eigedom meiner ein og rettar som ligg til eigedomen og
partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld og forpaktning, tomtefeste og liknande leige eller

bruksrett til del av eigedom når retten er stifa for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp
av eigaren (utleigaren).

Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller
skal det
deling er forsvarlig ut frå omsynet til den avkastning eigedomen kan gi. Ved avgjerd
mellom anna takast omsyn til om deling kanføre til drifs- og miljømessige ulemper for
landbruket i området. Det skal
og takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for
arealbruken etter plan- og bygningsloven og omsynet til kulturlandskapet.

Delingssaken skal for øvrig også sees i sammenheng med jordlovens formålsparagraf, jfr. § 1,
hvor det blant annet heter:

"Denne lov har tilføremål å leggja tilhøva slik til rette atjordviddene i landet med skog og fjell
og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnlegfor
. samfunnet ogdei som har yrket sitt i landbruket. .

Arealressursane børdisponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur utfrå
samfunnnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og
drifsmessig gode løysingar.

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå
framtidige generasjonar sine behov. "
En søknad

om fradeling som bryer med jordlovens fOrmålsbestemmelser, vil i utgangspunktet

bare kunne innvilges dersom detforeligger samfunnsinteresser

av stor vekt som taler for deling.

jord til formål som
ikke tar siktepåjordbrukspröduksjon. Departementet (dvs kommunen) kan i særlige høve gi
dispensasjon dersom det etter en samlet vurdering har funnet at jordbruksinteressene bør vike.
Ved vurderingen skal det bL.a. tas hensyn til godkjente planer etter plan~ og bygningsloven, til
drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området og til det samfunnsgagnet en
omdisponering kan gi. Det skal
også tas hensyn til oin arealet kan føres tilbake til
jordbruksproduksjon. Etter jordlovens § 9 kan det kreves at det blir lagt fram alternative
løsninger.
Jordloven § 9 inneholder et generelt forbud mot omdisponering av dyrka

Forbudet

mot omdisponering må videre tolkes i lys av jordlovens formålsparagraf

hvor det

annet fremgår at loven har til formål å legge forholdene slik til rette at landbrukets
arealressurser kan bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har
blant
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yrket sitt i landbruket. Arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig og variert
bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området med hovedvekt på hensynet til bosetting,
arbeid og driftsmessige gode løsninger. En samfunnsgagnlig bruk innebærer at det også tas
hensyn til at ressursene skal disponeres
ut fra fremtidige generasjoners behov. Det vises til
Landbruks- og matdeparementets Rundskriv M-43/95 og M-4/2003.

"Regional
Jordvern er et nasjonalt miljømål, j.fr for eksempel St.meld. nr. 29 (1996 - 1997)
planlegging og arealpolitikk". Jordvernet er en integrert del av miljø- og ressursvernet, og fra
sentralt hold er det satt som mål å halvere den årlige omdisponeringen av jordbruksareal innen
2010. Dette målet er ved utgangen av 2011 ikke nådd. Det er en klar forventning om strengere
praksis i kommunene når det gjelder jordvern og omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.
Tidligere landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen har uttalt at dyrka og dyrkbar jord er
en grunnleggende ressurs for å sikre matproduksjon på kort og lang sikt. Deparementet satte på
dette grunnlag i april 2007 ned et utvalg som skulle gi status i arbeidet med å nå målet om å

halvere nedbyggingen av dyrka jord. Utvalget skulle også vurdere eksisterende virkemidler for
et sterkt jordvern samt foreslå nye virkemidler for å styrke jordvernet. Utvalget la våren 2008
fram Rapporten "Klimaskifte for jordvernet".

Fylkesmannen viser videre til felles brev fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og
matdepartementet av 21.02.06 angående Vern om jorda og kulturlandskapet - kommunens
ansvar innenfor nasjonale mal. I dette brevet anføres det at vern om den produktive jorda er en
viktig del av Regjeringens miljøpolitikk. Det heter: "Jordvern handler om å sikre grunnlagfor
matproduksjon i etlangsiktig perspektiv. I en verden med kraftig befolkningsvekst vil
matforsyning og matsikkerhet by pa store utfordringer fremover. Vare etterkommere skal ogsa
kunne dyrke egen matpa egen

jord. "

Vedrørende det kommunale selvstyre heter det i brevet; "Jordlovensformal omforsvarlig
forvaltning av arealressursene og vemav jordsmOnnet som produksjonsfaktor gir kommunene
et stort ansvar. Kommunene har fra 2004 ¡att økt myndighet etterjordloven i omdisponeringsog delingssaker. Kommunenes rolle er a utøve et lokalt slgønn ogforvalte de landbrukspolitiske
virkemidlene
innen rammene av nasjonale mal". Regjeringen har siden gjentatt en rekke ganger
at jordvernet skal styrkes, bL.a. i den årlige St.prp. nr l. Fylkesmannen viser også til et nyt brev
av 19.1 i.1 O fra Landbruks- og matministeren og Miljøvetnministëren vedrørende kommunenes
ansvar for bevaring av jordressursene i landet. Vi viser dessuten til vår strategiske plan for
forvaltning av jordbruksarealene i Nordland - Jordvern i Nordland.
Forvaltningslovens § 34, 2. ledd, siste punktum har følgende ordlyd: "Der statlig organ er
klageinstans for vedtak trufet av kômmune eller fYlkeskommune, skal klageinstansen legge vekt
pa hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Il Dette innebærer at
Fylkesmannen i sin klagebehandling i første rekke skal vurdere om kommunens vedtak og
klagebehandling er i samsvar med gjeldende lover og retningslinjer. Det skjØnn som
kommunen etter delegert myndighet har utøvd bør klagëinstansen som hovedregel ikke sette
seg ut over. I saker som gjelder omdisponering etter jordloven § 9 og deling etter jordloven §
12, kan nasjonale hensyn bL.a. hensynet til en kostnadseffektiv bruksstruktur , vernet om
produksjonsarealer (jord og skog), vern om natur og kulturlandskap gjøre at klageinstansen
setter kommunens skjønn til side.

FYLKESMANNEN.

BEMERKER:

Vedtaket om å avslå søknaden om fradeling av to parseller på L daa hver på lett oppdyrkbart

areal klassifisert som skog av middels bonitet på gnr 48/16 i Fauske, er begrunnet med vern av
dyrkbare jordressurser som ligger i et større arronderingsmessig gunstig område for

jordbruksdrift, og at fradeling er i strid med overordnet arealplan. Det fremheves at de samlede
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ressurser på eiendommen vil svekkes både med tane på omdisponering av selve arealene, men

også ved at to parseller vil fungere som ((øyen) i et potensielt godt jordbruksområde. Adkomst
via gårdstunet kan også utgjøre en driftsulempe. Det nevnes dessuten at plasseringen av
parsellene med fritidsboliger vil være godt synlige i kulturlandskapet, noe som ikke er ønskelig.

I klagen anfører Yngvar Flønes Seivaag at området ikke dyrkes i dag og at parsellene ikke blir
synlige fra hovedveien. Det finnes mye ledig leiejord i området. Videre påpekes det at
ikke blir nevneverdig større, da den ene
belastningen med adkomst gjennom eksisterende tun
tiltenkte eieren av fritidsboligparsell allerede bor på eiendommen. Til slutt pekes det på at det er
satt opp hytte midt på dyrka mark i nærområdet, noe som burde tilsi tilatelse til fradeling av
fritidsboligparseller i skogsmark. Yngvar Flønes Seivaag kan derfor ikke se at fradelingen er til
ulempe for jordbruket og kulturlandskapet.

I klagebehandlingen påpeker kommunen at området i dag ikke dyrkes, men utgjør et potensielt
dyrkbar. Kommunen holder fast på at
viktig
jordbruksområde, dajorda er lett opp
fritidsboligene vil kunne være synlige fra hovedvei, men at det ikke er lagt stor vekt på dette i
saksbehandlingen. Vedrørende oppføring av hyte på dyrka mark i nærområdet, skriver
kommunen at dette ikke er gitt tilatelse til, og at det således ikke er et argument i saken. To
fradelte parseller vil være fritt omsettelige i markedet, og dette innebærer at
landbrukseiendommen kan oppleve økt trafikk gjennom tnnet og driftsulemper i framtida, selv
om dagens eier ikke opplever dette som en ulempe. Kommunen fastholder hensynet til
jordbrukets behov og mulighet for framtidig matproduksjon, og mener videre at det ikke er
at klagen skal tas til følge.
kommetinn nye momenter i klagen som tilsier

FYLKESMANNENS VURDERINGER:
Delingssamtykke erter jordloven § 12 kan bare gis dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler
for det. Fylkesmannen legger til grunn at tiltak som har stor verdi for allmenneten eller en
større grnppe personer faller inn under begrepet samfunnsinteresser av stor vekt. Når det gjelder
personlige
eller private interesser av økonomisk eller annen karakter, vil disse nonnalt falle
regne som en samfunnsinteresse av stor vekt.
utenfor. .. Oppføring av fritidsboliger er ikke å
Yngvar Flønes Seivaag skriver i sin klage at området i dàg ikke dyrkes. Fylkesmannen viser til
at det er et hovedmål i landbrukspolitikken å skape et robust landbruk. Delingsforbudet er bL.a.
om å styrke driftsenhetene. Forbudet tar i så
et naturlig motstykke til jordlovens hovedformål
måte sikte på å hindre reduksjon av ressursgrunnlaget som er uforenlig med hensynet til den '
aVkastning driftsenheten kan gL I dette begrepet ligger flere elementer, slik som dyrka

jord

dyrkbare arealer
(filldyrka og overflatedyrkajord samt innmarksbeite) i tilegg til Skogarealer,
om det legges
og andre inntektsmuligheter eiendommen kan gi, f.eks fiskerettigheter. Selv
størst vekt på sikring av de jordbruksarealer som allerede er i drift, er det riktig å legge til grunn
muligheter for framtidig landbruksdrift på dyrkbare arealer, særlig der arrondering (terreng og
Fylkesmannen mener derfor at Fauske
størrelse på arealene) tilsier at dette er gunstig.
kommune har grunnlag for å legge vekt på dette i sin behandling av delingssøknaden. Fradeling
jordlovens
som omsøkt vil svekke eiendommens ressurser og er således.i strid med
formålsbestemmelse. I denne sammenheng vises det også til de nasjonale mål om å redusere
bruk av dyrka jord til annet formål enn jordbruksproduksjon; jordvernet.

Vedrørende eventuelt ulovlig oppført hytte i nærheten, er Fylkesmannen av samme oppfatning
som Fauske kommune om at dette ikke kan tilegges vekt i denne saken.
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Området hvor eiendommen ligger er i gjeldende arealdel til kommuneplanen et LNFR-område
der det ikke tilates oppføring av bolig, fritidsbolig eller ervervsbebyggelse. Dette taler mot å gi
samtykke til fradeling av to parseller på L daa hver til fritidsboligformåL.
Jordloven skal sikre landbruket areal
og driftsmessig gode løsninger, samt ta hensyn til
kulturlandskapet. Tiltak som kan gi driftsulemper, i form av oppdelte arealer, hensyn til naboer
om adkomst
mv., er momenter som kan tilegges vekt av kommunen i en jorddelingssak. Selv
via tunet i dag ikke vil skape nevneverdige ulemper for faste beboere og dagens landbruksdrift,
er det likevel en potensiell ulempe som skal vurderes og kan tilegges vekt av kommunen.
Fylkesmannen viser i den sammenheng til klageinstansens plikt til å ta hensyn ti kommunens
frie skjønn og det kommunale selvstyre.

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON:
at omdisponering og fradeling av to parseller på
er av den oppfatning
L daa hver fra gnr 48/16 i Fauske ikke vil være i tråd med jordlovens hovedmål om å styrke
driftsenhetene. Slik omdisponering vil være i strid med den nasjonale landbrukspolitiken og
og Rundskriv fra
de nasjonale mål som er omhandlet ovenfor og retningslinjer gitt i brev
Landbruks- og matdeparementet. Fylkesmannen er av den oppfatning at skogbrukssjefen og
Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune har gitt en solid begrunnelse for sine vedtak.
Fylkesmanen finner at kommunens avslag er i samsvar med retningslinjene for behandling av
slike saker og kan ikke se at kommunen har utøvd sitt skjønn på en uforsvarlig eller vilkårlig
måte eller at det er tatt utenforliggende hensyn. Fylkesmannen kan etter dette ikke se at det er
grunnlag for å omgjøre kommunens vedtak.
Fylkesmannen i Nordland

Klagen tas ikke

Med

ti følge.

hilsen

Monica Andreassen Iveland (e.f)
landbruksdirektør

Magne Totland(e.f.)
seksjonsleder

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrif.

Saksbehandler: Rådgiver Aage Steen Holm

Kopi til:
Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske
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FAUSKE KOMMUNE
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I Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm

Sluttbehandlede vedtaksinstans:
Sak

nr.:

040112

FAUSKE KOMMUNALE RÅ FOR

Dato: 03.12.2012

LIKESTILLING A V FUNKSJONSHEMMEDE

EVENTUELT
Vedlegg: Ingen

Sammendrag:
Saker som tas opp i møte.

. Arbeid for alle

Erietsleder er miljølhabilitering er på ferie. Derfor apoder leder av rådet at det konier
en orientering på neste møte ved enhetsleder Lene Gulstad. Det ønskes at Lene svarer på
de spørsmål som foreligger fra NFU.

. Rådets fusjon i forhold til budsjett, PPT
Informasjon.gitt ved enhetsleder skole Arve Rolandsen
. Tilrettelegging ved bassenget hva skjer her?

Oppfølging av tidligere sak. Bassenget er ikke universelt utformet.
Sti fra parkering og ned er blitt brattere pga at parkeringen er utvidet. Det er et ønske at
det lages et forbedret rekkverk. Det er ønskelig med et rudt trerør som kan holdes i når
enhet bygg/eiendom.
man går ned stien. Nyt rekkverk er blitt lovt av
Heis i Bassenget mangler. Avklaring på følgende punt: Er det tilfelle at det ble satt av
midler til heis da bassenget ble bygd?
Det skal va:re heis i bassenget.
Det er ønskelig at Karsten Olsen kan komme og orientere om heis i bassenget og
historikken. Tidligere historikk i forhold til hvordan denne saken har vært fulgt opp bes
finnes frem.

Det er ønskelig med befaring av Fauskebadet i neste møte. Det er ønskelig at representant
fra bygg/eiendom og park/idrett er til stede på befarngen.
Kan vi få med representant fra det fylkeskommunale rådet på denne befaringen?
Når kommunen som utbygger ikke følger rådverket, hva kan rådet gjøre da? Hvilke
aneinstanser finnes?
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. Forespørsel om skriv som skal gå ut ved nybygg

Det er viktig at rådet blir hørt derfor ønskes det en henvendelse til planavdelingen.

FUN-040/12 VEDTAK- 03.12.2012
Rådet ber planutvalget utarbeide informasjon/sjekkliste der byggherren / byggmestrene.
gis orientering om bygg detaljer ved tilrettelegging av bolig i hht universell utforming.
Rådet vil komme tilbake med forslag til sjekkiste.

Even Ediassen
Rådmann

FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR
sakD.:
I Arkiv
JouialpostlD:

12/10537
12/2481

I

I Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm

Sluttbehandlede vedtaksinstans:

Sak nr.:

041/12

FAUSKE KOMMUNALE RÅ FOR

Dato: 03.12.2012

LIKESTILLING A V FUNKSJONSHEMMEDE

MERKNG AV TORGHEISEN
Vedlegg: Ingen

Sammendrag:
I orienteringsmøte 9/11 2012 ble det tatt opp merking/synliggjøring av heis på torget.

FUN~041112 VEDTAK- 03.12.2012
Rådet for likestiling av funksjonshemmede i Fauske kommune har vært på befaring og merker
seg at det er manglende skiling ved heisen på torget. Rådet ber om at dette kommer på plass
snarest.
Vedtaket oversendes planutvalget.

Even Ediassen
Rådmann
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FAUSKE KOMMUNE
Bygg/eiendom/idrett

Miljøvernavdelingen Fylkesmanen i Nordland

fmnopost~fylkesmanen.no
Moloveien 10
8002

BODØ

Saksbehandler: Gunnar Myrstad - Telefon: 75604072 - Telefaks: 75604001
Vår ref.: 12/11196/GMY

Deres ref.:

Dato: 19.12.2012

SVAR PÅ HØRING-FORSLAG TIL ENDRING AV VERNEFORSKRFT
FOR FAUSKEEIDET NARURRSERVAT , FAUSKE OG SØRFOLD
KOMMUNER
Fauske kommuner har intet å bemerke til de endringer som er foreslått i verneforskriften.
også
å tilate uttransport av felt elg, både fra ordinær jakt og i oppdrag for kommunens utøvelse av
viltmyndighet, er ikke omtalt som del av høringen. Fauske kommune imøteser også en
endring av verneforskriften på dîsse punkter og ber Fylkesmanen arbeide for en innarbeiding
av forslaget slik Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening har foreslått.
Forslaget

fra Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening om endrng av verneforskriften til

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postmottk(?fauske.kornmune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75604000 75 6040 OL
Org. nr: 972 418021

e

Fylkesmannen i

Nordland
Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post:
Espen Olaf Henriksen, 75531603

Vår dato

fmnoehe(êfylkesmannen. no

Deres dato

11.10.2012

Vår referanse Vår arkivkode

2012/3339 432.3

Deres referanse. ....__.____._.____
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Høring - Forslag til endring av verneforskrift for Fauskeidet naturreservat,

Fauske og Sørfold kommuner
Fauskeidet naturreservat ble vedtatt ved kongelig resolusjon 16.12.1983. Formålet med
vernet er å bevare et produktivt og artsrikt våtmarksområde og et vakkert landskapsområde,
spesielt av hensyn til det varierte plantelivet og et særdeles rikt og interessant fugleliv.

Fylkesmannen i Nordland har i brev til Direktoratet for naturforvaltning (ON) av 16.5.2012
og 20.6.2012 tatt opp at det er behov for å endre verneforskriften for Fauskeidet
naturreservat. I direktoratets svar av 12.9.2012 bes Fylkesmannen i Nordland om å sende
forslag til endret verneforskrift på høring til grunneiere, rettighetshavere og berørte
interesser. Etter gjennomført høring vil Fylkesmannen sende sin tilrådning til ON. ON er i
brev av 3.1 1.1988 fra Miljøverndepartementet delegert myndighet til blant annet å endre
verneområdets navn, rette feil
og unøyaktigheter i beskrivelsen av det vernete område, og
foreta andre endringer i vernebestemmelsene som ikke strider mot formålet med vernet.
Forslag til endret forskrift er vedlagt. Fylkesmannen vil her gjøre rede for de foreslåtte
endringene.

Skrivemåte av reservatets navn
I vernevedtaket fra L 983 fikk reservatet navnet ((Fauskeidet naturreservaÍ)), der stedsnavnet
((Fausk~idet)) er stavet med kun en ((e)) i midten. Dette stemmer ikke overens med
skrivemåten hos Statens kartverk, som bruker ((FauskeeideÍ)) som navn på landområdet

mellom Sørfolda og Skjerstadfjorden (www.norgeskart.no per 1. L 0.201 2). Samme
stavemåte av stedsnavnet er brukt i andre navn (Fauskeeidet utmarkslag, Fauskeeidet
bygdelag og Fauskeeidet vannverk).

Fylkesmannen foreslår at man også for naturreservatet bruker stavemåten ((Fauskeeidet)).

Sørfold kommune
L verneforskriften fra l 983 var det ikke tatt med at naturreservatet lengst nordøst i

Vallvatnet også berører Sørfold kommune. Fylkesmannen foreslår at dette nå korrigeres.

Berørte eiendommer
I endringsforslaget har Fylkesmannen revidert listen over hvilke gårds- og bruksnummer
oppdaterte eiendomsopplysninger fra Statens
som er berørt av verneområdet, i henhold til
Statens hus
Moloveien 10, 8002 Bodø

Miljøvernavdelinga

Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

Telefon: 75 53 15 80
Telefaks: 75 53 16 80

E-post
fm nopost(êfyl kesma n ne n. n o

Internett
www.fylkesmannen.no/nordland
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karterk. Der reservatgrensen følger vannkanten av Vallvatnet er eiendommer med grense
av vernet (kap. Il i
mot vannet tatt med på listen over gårds- og bruksnummer som er berørt
forskriften), på samme måte som tidligere.

Fylkesvei 826 (Rsvikveien)
Verneforskriften slik den ble fastsatt i 1983 åpner ikke for motorisert ferdsel eller
vedlikehold på fylkesvei 826 der denne skjærer gjennom naturreservatet. Fylkesmannen
legger ti grunn at dette er en feil, og vi foreslår derfor korrigering av forskriftens kap. V,

ved at det legges til to nye unntak under overskriften Bestemmelsene i punkt IVer ikke tU
hinder for.

Forslaget ti nye unntak er:
langs fylkesvei 826 (Røsvikveien).
7. Drift og vedlikehold av fylkesvei 826.
6. Motorisert ferdsel

Motorferdsel knyttet til drif og vedlikehold av telekommunikasjonsanlegg
et koblingshus som er oppført innenfor grensen til
Fauskeidet naturreservat før vernetidspunktet. Innkjørsel til huseter fra Gamle Grønåsvei,
ca. 20 meter innenfor reservatgrensen. Fra innkjørsel er det ca. i 5 meter til husets inngang.
Telenor Eiendom Holding opplyser per telefon at de i forbindelse med feilsøking har behov
seg til huset noen få ganger i året. I noen tilfeller må de ha med såpass mye
for å komme
utstyr at det blir lite hensiktsmessig å parkere utenfor reservatgrensen.

Telenor Eiendom Holding AS eier

Fylkesmannen foreslår å legge til følgende punkt i verneforskriftens kap. V, under
Bestemmelsene i punkt IVer ikke tí hinder for:
8. Nødvendig motorisert transport til koblingshus ved Gamle Grønåsvei i forbindelse
med driftog vedlikehold av eksisterende telekommunikasjonsanlegg.

Vedlikehold av lavspentlinje
Fauske Lysverk AS har en luftledning på nordsiden av Gamle Grønåsvei, mellom
reservatets østgrense og koblingshusettil Telenor Eiendom Holding. Krav om tilstrekkelig
avstand til omgivelser i Forskrif om elektriske forsyningsanlegg gjør det nødvendig å
vedlikeholde en ryddet trasé langs ledninga.

Fylkesmannen foreslår å legge til følgende punkt i verneforskriftens kap. V, under
Bestemmelsene ¡punkt IVer ikke tí hinder for:
9. Drift og vedlikehold av eksisterende lavspentlinje nord for Gamle GrønåsveI.
Gamle Grønåsvei
Gamle Grønåsvei er en privat vei som skjærer gjennom reservatet mellom Røsvikveien og
E6. Gamle Grønåsvei var offent1g vei fram til omlegging av E6 tidlig på 70-tallet (før
vernet). Veien er ikke omtalt i verneforskriften. Grunneiere ønsker å bruke veien for
atkomst og parkering ti en hytte og et naust i området. Veien brukes også for atkomst ti
koblingshuset ti Telenor Eiendom Holding. I henhold til forvaltningsplanen for Fauskeidet
naturreservat skal'nnkjøring ti veien sperres med bom.

Tilatelse til vedlikehold av eksisterende veier inngår normalt som standardbestemmelse i
verneforskrifter. Fylkesmannen foreslår at Gamle Grønåsvei tas inn i forskriften, ved at det
åpnes for å kunne gi dispensasjon for bruk og vedlikehold av veien fram til bru over elva
Svartosen (250 m). Endringsforslaget blir dermed at verneforskriftens kap. VI mr to nye
punkter under overskriften Forvaltningsmyndigheten eller denforvaltningsmyndigheten
bestemmer kan gi tllatelse tU:

r- --I
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2. Motorferdsel og parkering langs Gamle Grønåsvei fram til bru over Svartosen.
3. Vedlikehold av Gamle Grønåsvei og bru over Svartosen.

Hensyn til reindrift
Fauskeidet naturreservat ligger i Duokta reinbeitedistrikt, og flyttveg for rein går rett
gjennom reservatet. Området brukes også som oppsamlings~område/beiteområde på vâren.

Flytvegen er i følge Reindriftsadministrasjonen i Nordland viktig for driftsmønsteret i

reinbeitedistriktet. Dette fordi flyttvegen gir tilgang til viktige beiteområder øst i distriktet,
og fordi blokkering av flytegen vil hemme bruk av hovedgjerdeanlegg og slakteri på
Holtan. Ved flytting er reindrifta avhengig av å bruke motoriserte kjøretøy og gjeterhund,
men dette er ikke tìlatt etter dagens forskrift.

Fylkesmannen foreslår at verneforskriften endres i tråd med dagens standardbestemmelser
for verneområder med reindrift, samt at det også tas inn unntak for bruk av gjeterhund,
siden forskriften ikke tilater løs hund i reservatet.

Den foreslåtte endringen innebærer for det første to nye punkter i verneforskriftens kap. V,
under Bestemmelsene i punkt IVer ikke til hinder for:
L O. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av

reindrift.
L l. Nødvendig bruk av gjeterhund i forbindelse med utøvelse av reindrift.
For det andre innebærer

denne endringen to nye punkter i kap. VI, som beskriver hva

forvaltningsmyndigheten kan gi tìlatelse ti: .

4. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på bannark ved utøvelse av reindrift.
5. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med
reindrift

Høringsfrist
Fylkesmannen i Nordland sender med dette forslag dl endring av verneforskrift på høring.
Høringsuttalelsene oversendes Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 Bodø eller
fmnoposttIfylkesmannen.no innen 15. desember 2012.

Kontaktperson er Espen Henriksen, tlf: 75 53 16 03, e~post: fmnoehetIfvlkesmannen.no
Dette brevet oversendes til alle grunneiere/rettighetshavere, Fauske kommune, Sørfold
kommune, Nordland Fylkeskommune og relevante organisasjoner, jf. vedlagte adresseliste.
Dersom dere ser at det er aktelle høringsparter som mangler, ber vi om tilbakemelding på
dette.

Videre saksbehandling

r

På bakgrunn av innkomne høringsuttalelser, vil Fylkesmannen lage en oppsummering og
sende en tilrådning til Direktoratet for naturforvaltning (DN). DN vil på bakgrunn av
Fylkesmannens tilrådning ta endelig stiling til forskriftsendringen.

'!

Fylkesmannen forventer å sende over saken til DN i løpet av januar 2013.
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Med hilsen

Gunnar Rofstad (e.f.)
seksjonsleder

Espen Olaf

Henriksen

rådgiver

Dette brevet er godlqent elektronisk og har derfor ikke underskrif.
Kopì til:

Statskog Fjelljenesten avd. Fauske
Dìrektoratet for naturforvaltnìng Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheìm

Vedlegg:
1 Adresselìste
2 Forslag tì1 endring av forskrìft

Forskrift om fredning for Fauske~idet naturreservat, Fauske og Sørfold
kommuner, Nordland.
Fastsatt ved kgL.res. av 16.

desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

i.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, Jfr. § 10 og §§ 21, 22
og 23, er et våtmarksområde på Fauskegidet i Fauske og Sørfold kommuner,
Nordland fylke, fredet som naturreservat ved kgL. res. av 16. desember 1983 under
betegnelsen (( Fauskegidet naturreservat )),
Il.

Det fredete området berører følgende gnr/bnr:

Fauske kommune: 107/1, 107/2; 107/3, 107/4, 1071,107/6,107/7,107/12,107/13,
107/19, 107/30, 108/1, 108/3, 108/4, 108/6, 108/7, 108/8.., 108/9, 108/10, 108/11,

108/12, 108/18, 108/19, 108/20, 108/21, 108/28, 108/30, 108/35. 108/40108/54,
108/55,108/ ,108/70,109/1,109/2,109/3,10914,109/5, 10917,109/9, 109/11,

109/14.109/15.109/16.109/18.110/4 mlf.110/13, 110/14, 110/21, ,110/22 rn.fl.
110/25,110/26,110/27,110/69,110/70,111/9, 111/10, 113/1,113/4,113/8,113/11,
113/13, 113/20, 113/34, 113/42. 113/43. 113/44. 113/45. 113/46. 113/47, 115/10,

115/18,115/23,115/24,115/27,115/28,115/35,115/44 og 131/1.
58/2

Sørfold kommune:

Reservatet dekker et areal

på ca. 3.500 dekar, herav ca. 2.000 dekar vannareaL.

Grensene for naturreservatet går frem av kart i målestokk 1 :5.000, datert
Miljøverndepartementet oktober 1983. Kartetog fredningsbestemmelsene
oppbevares i Fauske kommune, hos fylkesmannen i Nordland og i

MiljøVerndepartementet
anvisning

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere
av forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

IlL.

Formålet med fredningen er å bevare et produktivt og artsrikt våtmarksområde
og et vakkert landskapsområde, spesielt av hensyn til det varÎerte plantelivet og et
særdeles rikt og interessant fugleliv.
iV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og
enhver art, unntatt det som følger av tilatt ferdsel eller tiltak i
medhold av punktene V-ViL.
ødeleggelse av

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.
Nye plantearter må ikke innføres.

2. Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form

er

for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt og bruk av skytevåpen

forbudt.

Hunder må ikke slippes løs i reservatet.
Nye dyrearter må
ikke innføres.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder
oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt,

fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak; oppfyllng, planering og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstiførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
Oppregningen er ikke uttømmende.
4. Motorisert ferdsel (herunder også bruk av modellbåter og modellfly) er forbudt.
Forbudet gjelder også lavtflyging og landing med luftfartøy.
5. Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for
fotografering er forbudt.

V.

8estemmelsene i punkt IVer ikke ti hinder for:
og titak i ambulanse-, políti-,
1. Gjennomføring av miltær operativ virksomhet
brannvern-, oppsyns-; skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2. Beiting og sanking av bær og matsopp.

3. Vedhogst etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
4. Motorisert vedtransport over myra når marka

er frossen og snødekket.

5. Elgjakt med/uten hund etter villovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold

av denne.
6. Motorisert ferdsel

langs fylkesvei 626 (Røsvikveien).

7. Drift og vedlikehold av fylkesvei 826.

8. Nødvendig motoriserttransport til koblingshus ved Gamle Grønåsveii forbindelse
med drìft og vedlikeheld av eksisterende telekommunikasjonsanlegg.
9. Drift og vedlikehold av eksisterende lavspentlinje nord for Gamle Grønåsvei.
10. Nødvendig brUk av beltekìøretøy på snødekt mark i forbindelse med utØvelse av
reindrift.
11. Nødvendig bruk av gìeterhund i forbindelse med utøvelse av reindrift.

Vi.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi

tillatelse ti:
1. A føre drensvann inn i reservatet dersom slikt

avløp er nødvendig for å kunne

drenere utenforliggende arealer til jordbruksformåL.
2. Motorferdsel og parkering langs Gamle Grønåsvei fram til bru over Svartosen.

3. Vedlikehold av Gamle Grønåsvei og bru over Svartosen.
4. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
5. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter
i forbindelse med
reindrift.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan
gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides
skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av

skjøtselstitakene.
VII.
Forvaltningsmyndigheten kan
fastsette nærmere bestemmelser Om ferdselen
dersom dette blir nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

IX.
Forvaltningsmyndìgheten kan

gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for

vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlg samfunnsmessig betydning og i
spesielle tilfelle, dersom
det ikke strir mot formålet med fredningen.

x.
Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nordland.
Xi.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 100m skjøtsel, etter § 21 til
merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel

og etter § 23 til å

gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene ti
Mi Ij øverndepartementèt.
XII.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.

Il

Skjerstadfjorden vannområde

ww.vannportalen.no/nordland

Høringsuttlelse på ((Vesentlige vannforvaltningsspørsmål, Nordland og Jan
Mayem) fra Skjerstadfjorden vannområdeutvalg.
Bakgrunn
Vannforskriften legger opp til en samordnet og tversektorielI forvaltningsmodell der både

sektormyndigheter og kommuner skal bidra med informasjon, kunnskap og overvåkingsdata.
Arbeidet med vannforskriften er hjemlet i plan og bygningsloven, forurensningsloven og

vannressursloven. Innen 2015 skal det utarbeides en forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram
for alt vann i Nordland. I utarbeidelsen av forvaltningsplanen må kommunene bidra aktivt både i
arbeidet med kunnskapsgrunnlaget og planleggingsarbeidet. Gjennom levering av kunnskap og data
også
til FM
NO skal kommunene bidra til å kartlegge miljøtilstanden i sin kommune. Kommunen skal

innenfor sine ansvarsområder bidra til analysen av hvilke tiltak som må gjennomføres for at vi skal få

et godt og tjenlig vannmiljø. Dokumentet Vesentlge vannforvaltningsspørsmål er en midtveis

høring i arbeidet med Forvaltningsplan med tihørende tiltaksprogram for vannregion Nordland
og Jan Mayen. Høringsfrist er 01.01.2013. Dokumentet gir en beskrivelse av vannmiljøtilstanden
i hele vannregionen og alle ti vannområdene.

http://ww.vanportalen.no/Dokumentet vesentlige utfordringer til web c7zkY.pdf.fie
Det gir videre en oversikt over både utfordringer og påvirkninger på vannmiljøet. på side 68 til 72
gis en oversikt over status for arbeidet med karakterisering av vannforekomstene i vannområde

Skjerstadfjorden. Av dette fremgår at et betydelig antall innsjøer, elver og kystvannforekomster
er i risiko eller mulig risiko for ikke å oppnå god status innen planperioden. Arbeidet er p.t. ikke

ferdigstilt fra fylkesmannens side, og det mangler i mange tilfeller måledata som kan klargjøre
situasjonen. I brev fra Miljøverndepartementet av 06.07.2012 adressert til
vannregionmyndighetene og kommunene gjøres følgende klart: ((Karakteriseringsresultatet slik

det fremgår av karakteriseringsveilederen, skal imidlertid kvalitetssikres fram mot 01.05.2013))
I brev fra vannregionmyndigheten (Nordland Fylkeskommune) av 01.07.2012, adressert til
regionrådene og kommunene i Nordland, bes det om tilbakemelding på følgende punkter:
. Er det tydelig hvilke vannforvaltningsspørsmål, utfordringer og påvirkninger som er

vesentlige i vannregionen?
. Er det spørsmål, utfordringer eller forhold du savner, eller som du mener er mangelfullt

feil beskrevet?
. Har du data, kunnskap eller observasjoner som kan supplere og styrke

kunnskapsgrunnlaget som er brukt i dokumentet?
. Er det tydelig hvordan dokumentet om vesentlige vannmiljøspørsmål vil bli brukt erter
høringen?
. Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet videre, og hvordan man kan finne

informasjon?

Il

Skjerstadfjorden vannområde

ww.vannportalen.no/nordland

Skjerstadfjorden vannområdeutvalg avholdt sitt første møte på Fauske 25.09.2012, der utvalgets
medlemmer ble orientert om status i vannområdet og prosessene rundt videre arbeid.

Kommentarer til høringstekst:

Dokumentets struktur og oppbygging

Både dokumentet og sammendrag av dette (s 3-4) avsluttes med å fremlegge uenighet mellom
sektormyndigheter rundt et fåtall påvirkninger på ett biologisk kvalitetselement (Iaks/anadrom
laksefisk). Man kunne med fordel

lagt inn et oppsummerende avslutningskapittel som redegjorde for

hvordan dokumentet er tenkt brukt i den videre prosessen. Slik dette leses pr i dag fremstår denne,
etter VOU Skjerstadfjordens oppfatning, litt perifere uenigheten som et vesentlig moment i den

videre prosessen. Viktige momenter som avklaringer rundt bruk av §12, kostnadsfordeling på tiltak
og innkorporering av vannforskriften i kommunalt planverk kan adresseres i et slikt
oppsummeringska pittel.

Er det tydelig hvilke vannforvaltningsspørsmål, utfordringer og påvirkninger som er
vesentlige i vannregionen?

Kapittel

3 i dokumentet gir en opplisting av de antatt viktigste påvirkningsfaktorene på vannmiljøet i

fylket. Det understrekes at disse ikke er rangert etter viktighet. VOU Skjerstadfjorden anser dette
som en noe ((trygg)) løsning, da det ut i fra dagens datagrunnlag på en enkel måte kan lages

oppsummerende statistikk for antall vannforekomster/areal der hver enkelt påvirkningsfaktor
resulterer i redusert miljøtilstand eller risiko for ikke å nå miljømålene. Med henvisning til figur 4, s
25, ønskes en tilnærming der ikke alt blir (dike viktig)) i opplisting av utfordringene, noe som vil kunne

gi et langt mer konkret diskusjonsgrunnlag i forhold til måloppnåelse i den videre prosessen.

Er det spørsmål, utfordringer eller forhold du savner, eller som du mener et mangelfullt
eller feil beskrevet?

Usikkerhet rundt bruken av vannforskriftens §12 (diskutert i sammendrag s 3 og kap 5.4.2.) vil være
svært avgjørende for kommunenes handlingsrom i forhold til etablering av ny virksomhet. VOU
Skjerstadfjorden ønsker en sterkere vektlegging på viktigheten av avklaringer rundt dette punktet.

Il
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§ 12. (ny akttet elle nye inngre)

Ny akttet eller nye inngrep i en vannfrekomst kan g¡ennomfres selv om dette merer at miljømålene i § 4 - § 6 ikke nås eller
at tilstanden fiminges, dersom dette skydes
a) nye endringer i de iyiske egenskapene til en overfatevannforekomst eller endret nr.'å i en grnnvannsforekomst, eller

b) ny bærkrig aktet som medfrer fornngelse i miljøtilstanden i en vannforekomst fr sv god tilstand til god tilstand.
I tillegg må folgende ~;ikår være opp
a) alle prktsk giennomforbre tiltak settes inn for å begrense negti imkling i vannforekomstens tilstand,
bl samfunnsnytten w.' de nye inngrepene eller akt~;tetene skal være større enn tapet iJ miijokvitet. og

cl hensikten med de nye inngrepene eller aktetene kan på grunn iJ manglende teknisk giennomfurbrliet eller ufrlioldsmessig
store kostnader, ikke med rimelighet oppås med andre midler som miljømessig er ~'Isentlig bere.
a Endret ved furslJll23 des 2tll nr. 1814 (i mill jan 2010).

Miljøeffektene av havbruksvirksomhet er grunnet den beskrevne uenigheten mellom ulike
myndighetsaktører (kap 10.3) noe uklar. Avklaring rundt dette punktet er svært viktig med tanke på

kommunenes arealplanlegging i sjø. Som en arealkrevende næring, vii sikkerhet rundt at
utvidelser/nyetableringer ikke medfører uønsket miljøforringelse være svært viktig i forhold til
kommunenes planer og saksbehandling. Dette blir spesielt viktig for vannforekomstene i
Skjerstadfjorden, der kommunene har vært pådrivere for utarbeidelse av miljøprogram for
avklaringer av bæreevnen i systemet. VOU Skjerstadfjorden tolker uenigheten slik at det er de

biologiske påvirkningsfaktorene rømt oppdrettsfisk og lakselus som er mest omdiskutert. Dette er

samtidig faktorer som vil være svært variable i tid om rom, og der teknologiske nyvinninger
potensielt vil kunne avhjelpe situasjonen. VOU Skjerstadfjorden ønsker en tydeliggjøring av

betydningen av uenigheten gjennom en diskusjon av løsningspotensialet på disse utfordringene.
Dokumentet henviser til effekter på laks og sjøørret når det gjelder disse påvirkningsfaktorene. VOU
Skjerstadfjorden vil understreke at regionen har nasjonalt viktige bestander av sjørøye som også vil
være utsatt. Gitt den bekymringsfulle bestandsutviklingen for denne arten, og det faktum at

Nordland innehar omtrent halvparten av landets bestander, bør denne arten gis omtale i

dokumentet.
Under kap. 4, trender i Nordlandssamfunnet, er ikke den økende skipstrafikken langs kysten tatt med
som en faktor under samferdsel (4.3.8). Gitt potensielt stort skadeomfang ved uforutsette hendelser,

bør dette momentet tas med.
En stor del av innsjøarealet og bekker/elver i risiko har vannkraft som hovedpåvirkning i vannområde
Skjerstadfjorden. Det fremstår noe uklart hvilket handlingsrom en vil ha i forhold til tiltak innenfor
vannkraftsektoren. All den tid vassdragslovgivningen og revisjon av konsesjonsvilkår p.t. synes å være

eneste tilgjengelige mulighet for å innføre/justere magasinfyllngsregime og minstevannføring i

vassdrag, virker de tilgjengelige tiltak ifbm. vannforskriften svært begrenset. Skjerstadfjorden VOU
savner en konkretisering av hvilke tiltak i regulerte vassdrag man kan se for seg gjennomført i
vannforskriftsregi. VOU Skjerstadfjorden registrerer at en prosess med prioritering av hvilke

reguleringer som bør prioriteres for revisjon er igangsatt parallelt med vannforskriftsarbeidet, og vil
understreke at kommunenes handlefrihet ¡ft. å kunne kreve revisjon(er) må ivaretas gjennom å

kunne revisjonsbehandle også reguleringer som ikke er med på prioriteringslista innenfor rimelige
tidsrammer.
Pr i dag skal ikke informasjon om nye søknader om små

kraft legges inn i vann-nett. VOU

Skjerstadfjorden er kjent med et større antall innsendte og planlagte søknader i regionen. i forhold til
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kommunenes arealplanarbeid kunne omsøkte vannforekomster med fordel registreres inn med de
tilhørende avgrensninger i vannforekomstene slik at planlagt berørt område blir definert som egen
vannforekomst.
Skjerstadfjorden VOU har anledning til å komme med kandidater til SMVF, og det er etter det vi
forstår VRU som fatter den endelige beslutning i forhold til SMVF. For en del av vannforekomstene

som er/vil bli foreslått som SMVF, ønsker vi at en totalvurdering av påvirkningsfaktorer kan legges til

grunn. Slik veilederne i dag er utformet, virker SMVF primært innrettet mot spesifikke
påvirkningsfaktorer som vassdragsreguleringer og havner. Skjerstadfjorden VOU vii påpeke at

sumvirkningene av ulike sektorers påvirkning bør utgjøre det viktigste kriteriet i endelig beslutning
vedrørende SMVF.

Har du data, kunnskap eller observasjoner som kan supplere og styrke kunnskapsgrunnlaget som er brukt i dokumentet?
Kommunene i Skjerstadfjorden vannområde har i det vesentligste imøtekommet forespørsel om å
levere egne data til Fylkesmannen. VOU Skjerstadfjorden stiler imidlertid flere spørsmål til prosessen
rundt dette.
For det første etterspørres en del data som allerede rapporteres fra kommunene via KOSTRA, og

denne informasjonskanalen burde med fordel vært benyttet framfor å generere ekstraarbeid for
kommunene gjennom dobbelrapportering.
For det andre er det stor grad av usikkerhet rundt egnethet av data innhentet i andre
sammenhenger. De fleste aktuelle datasett vil ikke oppfylle kravene til prøvetakingsfrekvens og

parametre som inngår i vannforskriften. For eksempel vii overvåking av kommunalt drikkevann i stor
grad baseres på prøver etter vannbehandling (ikke råvann som vannforskriften krever). I de fleste

tilfeller vil slike data kun tjene som korrektiv til at vannkilden er satt som riktig vanntype, og sjelden

eller aldri ha fokus på de prioriterte stoffene i vannforskriften.

For det tredje er mulighetene for systematisk innlegging av disse data i vann-nett på en måte som
gjør det lett å systematisere disse ikke til stede/ikke brukt av Fylkesmannen pr i dag. Dette medfører
en unødvendig tidsbruk og fare for at data ikke blir direkte sammenlignbare mellom

vannforekomster.
For det fjerde finnes en lang rekke data som allerede samles inn og systematiseres i ulike

sammenhenger som p.t. ikke er benyttet. Dette gjelder både data på arealtyper (skog, fjell, jordbruk,
avrenning mm) i det enkelte nedslagsfelt og konkrete vannkjemiske og biologiske målinger. Som

eksempler fra Skjerstadfjorden vannområde kan nevnes overvåking av fiskebestand i Saltdalselva
(NINA), Vannkjemisk overvåking av Sulitjelmavassdraget (NIVA) og overvåking av
landbruksforurensing på Naurstad (Bioforsk). VOU Skjerstadfjorden finner det betenkelig at data fra

så lett tilgjengelige kilder ennå ikke er lagt inn i vann-nett, og forutsetter at dette arbeidet gis høy

prioritet fram mot tidsfrist 1/5 2012 for å sikre et best mulig kunnskapsgrunnlag.

Er det tydelig hvordan dokumentet om vesentlige vannmiljøspørsmål vil bli brukt etter
høringen?
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En tydeliggjøring av hvordan dokumentet er tenkt brukt er foreslått i første avsnitt

Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet videre, og hvordan man kan finne

informasjon?
Både oppfordringer til å delta i prosessen og informasjon om denne er etter VOU Skjerstadfjordens

oppfatning tilgjengelig. Imidlertid er kildene til miljøinformasjon og ulike prosesser rundt miljøarbeid

svært mange, noe som kan virke forvirrende og avskrekkende på allmenheten. Vannportalen og
vann-nett er de to spesifikke informasjonskildene for arbeidet med vannforskriften, mens linker til og
fra disse gir en veritabel

overflod av informasjon.

Innsynsløsningen i vann-nett er pr i dag ikke spesielt brukervennlig, og virker krevende å sette seg inn

i for utenforstående.
VOU Skjerstadfjorden savner en konkret mal for hvordan henvendelser fra publikum skal registreres

og behandles. Henvendelser som ikke blir fulgt opp med tilbakemeldinger med konkret innhold til
den enkelte kan medføre frustrasjon og avstandstagen fra prosessen blant publikum.

VOU Skjerstadfjorden har valgt en modell der brukermedvirkning i prosessene først aktivt

promoteres ifbm. utarbeidelse av tiltaksplaner. Dette fordi det lokale engasjementet da kan få utløp i

konkrete vannforekomster og problemstillnger, samt fordi tida mellom eget engasjement og et
konkret resultat (i form aven tiltaksplan) ikke bør være for lang.
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR EIA

Vedlegg: Områderegulering - plankar med bestemmelser av 24.09.2012. Rapport vegtafikkstøy av
23.10.2012. Planbeskrivelse. ROS.analyse

Sammendrag:
1. gangs behandling.

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Eiaveien. Utarbeidelse av
planorslaget er gjort av Salten Kartdata AS (SKD) i samåd med kommunen.

PIanområdet er på ca. 64,7 daa og avgrenses av jembålen i nord, E6 mot vest og Eiaveien
mot øst. Området ligger ca. 600~ 700 m nord for Fauske sentru.

Hensikten med plålen er å legge til rette for omsorgsboliger med tilhørende atkomst og
parkering. Planen viser også eksisterende boliger, lek, forretninglontor,

forretninglontor/bolig, friområder samt vegsystem.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Offentlig tjenesteyting, Forsamlingslokale,

Lekeplass, Sti, Forretning/Kontor/Bolig, Forretning/Kontor.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles atkomst, Fortau, Annen
veg
grunn-tekniske anlegg, Parkeringsplasser.
3. Grøntstruktur: Friområde.

Kommunedelplan for Fauske sentrum, dell (vedtatt 3.2.2011), er gjeldende for pIanområdet.

Foreliggende planforslag medfører endring av område avsatt til forretninglkontor/industri til
offentlg tjenesteyting.
Området vuderes som egnet ti nyt formål
eksempel Krokdalsmyra. Endring av formål

og det er foreløpig ledig næringsareal på for
anses å være positivt for eksisterende

boligområde med tane på for eksempel støy. Tiltaket vurderes å gi ubetydelige/ingen

negative konsekvenser for tilgrensende eiendommer.
Innenfor pIanområdet ligger også deler av følgende gjeldende reguleringsplaner:
. Reguleringsplan for Kryss Kirkeveien!6 (vedtatt 5.4.2001).
. Reguleringsplan for Fauske N-Løgavlveien (G/S-veg) (vedtatt 10.12.1992).

. Reguleringsplan for Follaveien (E6) (vedtatt 8.10.1981).

Foreslått endring av disse fremkommer i foreliggende planforslag med Planbeskrivelse.
Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.
Rådmanen tar vuderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente
forhold!endelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i
pIanområdet.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.

Med bakgru i oppstarmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av
SKD i Planbeskrivelsen.
Rådmanen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke yterligere

kommentarer direkte til disse.
Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos baras representant,

folkehelserådgiver, representantene for miljø/friluft og VV A.

Kommentar fra folkehelserådgiver er som følger: "Mine innspil er først ogfremst knyttet til
Planbestemmelser til områdereguleringfor Eiaveien, § 5 Diverse bestemmelser, kap. 5.1
Utbygging - rekkefølgebestemmelser pkt. d) - Vedlagt byggesøknad skal det følge en
situas;onsplansom viser bygets/byggenes plassering. parkering, snuhammer. sansehager,
gangyegsystem m. m.

1. Omsorgsboliger spesielt med tanke på personer med demens
I Norge lider rundt 70.000 personer i dag av demens. Innen 2040 vil tallet på demente
i Norge bli doblet. I litteraturen kommer detfrem at kommuner er generelt dårlig
forberedt på de sosiale og økonomiske utfordringene disse sykdommene bringer.
Undersøkelser viser at aktivitet er svært viktig med tanke på mental helse både som
forebygging og behandling. Nyere studier tyder på at personer som er fysisk aktive
har mindre risiko for å utvikle demens og et viktig behandlingstilbudfor de som har

fått diagnosen (Moser & Martinsen 2008).

Fysisk aktivitet er en av de mest effktive tverrfaglige behandlingsmetoder for å
redusere APSD-symptomer (atferdsmessige og psykiatriske symptomer ved demens)
og bedre pasientens livskvalitet og funksjonsnivå. Fysisk aktivitet og trening reduserer
signifkant psykologiske og somatiske symptomer hos pårørende, øker deres
psykologiske mestringskompetanse og hjelper dem til å bevare en positiv
3 Mirka Kraus 2006).
familerelasjon til den syke (Demens Vol. lO/nr.
lidelse er fritidsaktiviteter viktige, interesser som
kombinerer fysisk, mental og sosial aktivitet er god "medisin" (Fratiglioni 2004).

I et sykdomsforløp med mental

I det videre arbeid med planlegging av boliger for demente blir det svært viktig å
legge til rette for aktivitet, både inne og ute. Ikke minst vil et godt tilrettelagt
uteområde kunne bygge opp omkring gode erfaringer og opplevelser hos den enkelte
behandling.
bruker. Dette vil være moderne og fremtidsrettet demens

Det bør også planlegges å få til gode aktivitetsmuligheter både i nærområdet og
områder et stykke bort fra boligmassen. Som eksempel bør Eiavei-området på en eller

annen måte kunne kobles opp for bruk av fasilteter og uteområdene mot Vestmyra og
Holtanveien, Hauan og Finneidlia. Det vil bl.a. kreve trafikale løsninger som også vil
komme andre myke trafikanter til gode, ikke minst barn og unge på vei til skole og
annen fritidsaktivitet i området.
2. Tilrettelegging for ansatte

Fra et folkehelseperspektiv vil det være ønskelig at det legges til rette for aktiv
arbeidsvei for ansatte, med det menes bL. a. å legge til rette for at ansatte skal kunne
gå og/eller sykle til arbeid I denforbindelse viser det seg at gode
garderobefasilteter på arbeidsplassen og gode muligheterfor sykkelparkering er
viktige

faktorer for åfå til en (wktivarbeidsveg)). Iplariorslaget kommer det

klart

frem behov og ønske om parkeringsmuligheter for bil, ut fra mitt syn bør det også
legges like godt til rette for sykkelparkering. Det må være (dett/attraktivt)) å bruke
sykkel til jobb.

I prosjekteringen med byggeplansituasjonsplan er det naturlig at ovenstående er tema, jfr.
bestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 d).
Utfra ovenstående innspil utfyller rådmanen denne bestemmelse til følgende ordlyd:
Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser byggets/byggenes plassering,

parkering, sykkelparkering, snuhammer, sansehager, gangvegsystem m. m.

Barnas representant fokuserer på løsninger for tryggere kryssing av E6 for myke trafikanter.

I gjeldende planverk ligger avklaringer for fremføring av gang-/sykkelveg (g/s-veg) fra
Eiaveien og nordøstover mot Holtanveien. Et viktig moment i denne samenheng er at

kulvert (g/s-veg) under jernbanen er etablert.
Fra Eiaveien mot Vestmyra er fortsatt kryssing av E6 en stor utfordring. Mange skolebar
krsser E6 i dette området og Fauske kommune og Statens vegvesen har over lengre tid hatt
fokus på denne problemstilingen. Denne prosessen vil fortsette til mer trafikksikker løsning
er etablert.
Behandling av foreliggende planorslag omhandler ikke tryggere krssing av E6 (utenfor

planavgrensning).

For øvig avstedkom intern høring ingen vesentlige merknader.
Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.
I reguleringsplanforslag er det nå krav om at planagte nye offentlge/felles kjøreveger, der det

vil være behov for fremtidig adressering, skal navnsettes.
I foreliggende planforslag er Marorsløyfa foreslått som nyt vegnavn.
Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering
for Eiaveien ut til offentlig ettersyn.

Forslag til nyt vegnavn i pIanområdet er Marorsløyfa.

PLUT -080/12 VEDT AK- 13.06.2012
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering
for Eiaveien ut til offentlig ettersyn.
Forslag til nytt vegnavn i pIanområdet er Marorsløyfa.
NYE OPPLYSNINGER I SAKEN
2. gangs behandling
Det fremmes forslag til områderegulering for Eiaveien.

Planforslaget har følgende dokumentasjon:
1. Planar i målestokk 1: 1000 med bestemmelser. Planbeskrivelse og ROS-analyse.

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 26.06 - 20.08.12. Det er
innommet 7 uttalelser til planorslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlge
myndigheter.

SAKSBEHANDLERS VUIIERING:
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved "nnnnn") eller som komprimert
utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstilingen slik den
fremstår.

Nordland fylkeskommune (Nfk),28.8.20Í2
"Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,
herunder fYlkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende
uttalelse:

Planfaglig uttalelse
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet
fremkommer i fYlkesplanens areal

politiske retningslinjer.

Avdelingen har ingen vesentlige merknader ti planforslagets arealdisponering.

Kulturminnefaglig uttalelse
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i

konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved
eventuelle
funn av automatiskfredete kulturminner under markinngrep inngår iforslag til

reguleringsbestemmelser. Avdelingen har ingen kulturminnefaglige merknader til
planforslaget. "
Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Sametinget,

5.7.2012

"Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers 1gente forhold kan vi ikke se at det er
fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konfikt med automatiskfredete samiske
kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til omsøkte regulering for
Eiaveien.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor

som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget
omgående,
juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kl.) § 8 annet ledd. Viforutsetter at
jf lov 9.
dette påleggformidles videre til
dem som skal utføre arbeidet i marken."

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. Påpekte forhold er ivaretatt i
reguleringsbestemmelsenes § 6.1 f).

NVE, 24.8.2012
"I vårt innspil til planoppstart, datert 31.10.2011, ba vi om at grunnforholdene måtte
vurderes og tas hensyn til i det videre planarbeidet. Det foreligger nå rapport fra Rambøll,
datert 13.2.2012, som sier at det ikke er registrert kvikkleire i området og at grunnen i
planområdet består generelt av bløt til middels fast leire med tynne siltlag og enkelte
gruskorn . Ut fra dette mener NVE at våre innspil er ivaretatt og har derfor ingen merknader

til områdereguleringsplanen."
Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Statens vegvesen Region nord, 16.8.2012
"Planområdet ligger ved E6 som har stor trafikk som genererer betydelig med vegtrafikkstøy.

Det er ikke foretatt støyberegninger i planarbeidet, men konkludert med at dette må ses
nærmere på. Bestemmelsene sier at støyretningslinjen T-1442 skal gjelde. Siden
vegtrafkkstøy ikke er utredet setter vi krav om at støykravene i T-1442 skal dokumenteres og
at de er oppJYlte for de nye områdene som skal benyttes til boliger dvs. OT1 og FIK/Bl.
Avbøtende tiltak skal vises og avklares i reguleringsplanen og ikke pa byggesaksnivå. Dersom
det ikke gjøres i denne planen, ma det medtas i bestemmelsene at det skal utarbeides
detaljreguleringsplan der støyproblematikken skal utredes og løsesfør områdene OT1 og
FIK/Bl kan utbygges. Det må også dokumenteres at støykravene er oppfylte og avbøtende
tiltak som
for eksempel støyslgerml-voll må vises i plankartet.

Enforutsetningfor at atkomstveien til OT1 (Marmorsløyfa) legges så nær E6 er at det blir
nok areal til snøopplag, eventuell støyslgerml-voll eller vegteknisk utsyr mm. lomradet FRIl
mellom de to vegene må det ikke settes opp bygninger. Bestemmelsenes § 4.1 b) må derfor
endres slik at mindre bygninger eller installasjoner ikke plasseres på dette friarealet mellom
E6 og Marmorsløyfa.

Området regulert til FIK/Bl og FIKI er i gjeldende plan regulert til industriformål. Vi er
opptatt av at boligbebyggelse skal
lokaliseres vekkfra E6 slik at den ikke blir støyutsatt. Slik
det nå er regulert kan det bygges bolig inntil

15 m fra midten av E6 dersom garasjen nærmest

om det neppe er intensjonen med planen. Området FIK/Bl må derfor endres
enten medformåls-Ibyggegrenseendring eller endring av bestemmelsene som hindrer bygging
til boligformål nær E6.
Vi ber om at reguleringsplanen endres slik vi har nevnt og at vi får planen til gjennomgang
før den vedtas. "
E6 rives, selv

Vurdering/Anbefaling: Med bakgrnn i ovenstående har rådmannen fått utarbeidet
støyberegninger for deler av planområdet, jf. vedlegg.
Som det fremkommer her er det ikke behov for støyskjerming mot E6 for planlagt bebyggelse
på området OT1. Det er ikke planlagt felles uteområder på vestsiden av fremtidige bygninger i
dette området.

Med samme bakgru er planar og reguleringsbestemmelser anbefalt endret som følger:
. Friområdet FRI1 er redusert og omfatter nå FRI

1

og FRI2. Opprinnelig FRI2 har nå

benevnelsen FRI3.

. Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.6 b) endres til følgende: Det tilates

kontorlforretning i 1. eta~je og bolig i 2. etasje. Bygning med boligdel kan ikke ligge
nærmere enn 30 mfra senterlinje E6.
. Reguleringsbestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 a) endres til følgende: Område FRIl-FR/3 er
avsatt til

friområde for rekreasjon og opphold for allmennheten. Bygninger og andre

tekniske anlegg tilates ikke oppført.

. Reguleringsbestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 b) endres til følgende: Unntakpå område

FR12-FRl3 er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt
trafo/fordelingsskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utforming og bruk.
. I reguleririgsbestemmelsenes § 6 er det tatt inn et nyt pkt. 6.1 b) som har følgende

ordlyd: Før gjennomføring av tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides
støyrapport for området mot E6. Evt. krav om støyreduserende tiltak skal være
gjennomførtfør området OTI tas i bruk.
Dette ivaretar krav til utarbeiding av støyrapport dersom prosjektet på OTI eventuelt
ikke blir i tråd med forutsetningene i foreliggende støyrapport av 23.10.2012.

Anbefalte endringer er tatt inn revidert plankar og reviderte bestemmelser av 24.9.2012 som
er vedlagt.
Rapport for vegtrafikkstøy av 23.10.2012 samt revidert planforslag er oversendt Statens
vegvesen Region nord for ny gjennomgang/vudering.
I brev av 22.11.2012 foreligger ny uttalelse fra Statens vegvesen Region nord som lyder slik:
"Viser til brevfra Fauske kommune datert 31.10.2012. / vår uttalelse til den offentlige
høringen hadde vi flere merknader ti planforslaget. Merknadene er nå innarbeidet i

plankartet og bestemmelsene på en tilfedsstilende måte. Vi har derfor ingen merknader til
denne planen. "

Med bakgrnn i denne uttalelse anbefaler rådmannen at revidert planforslag godkjennes.

Jernbaneverket,

22.8.2012

"Hensikten med planen er å legge til rette for omsorgsboliger med tilhørende atkomst og

parkering. Planen viser også eksisterende boliger, lek, forretning/kontor, friområder samt
vegsystem. Det nye tiltaket innebærer en endring av gjeldende reguleringsformål

fra

forretning/kontor/industri til offentlig tjenesteyting. Nye omsorgsboliger blir liggende mer enn
100 meter fra jernbanelinjen.

Planforslaget legger ikke opp til nye tiltak i umiddelbar nærhet av jernbanelinjen.
Jernbaneverket har derfor ingen merknader til reguleringsplanen. "
Vurdering! Anbefaling: Ingen merknader.

Helse- og miløtilsyn Salten IKS, 13.8.2012

"Det vises til forslag til områderegulering Eiaveien, sak 080/12, til offentlig ettersyn. Saken er
oversendt Helse- og miljøtilsyn Salten ¡KS fra kommunelegen.
av 13.12.2011, sak 048/12, delegert til HMTS myndighet
om
folkehelsearbeid § 9.
Myndigheten utføres i samråd med kommuneoverlegen.
Fauske kommune har i vedtak

innenfor miljørettet helsevern ettèr lov av 24.6.2011 nr. 29

Helse- og miljøtilsyn Salten har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag:
Lov 24.6.2011 nr. 29 om folkehelsearbeid

Forskrif 25.4.2003 om miljørettet helsevern
Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer,
trafikksikkerhet (ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Medformål.:.:å fremme
folkehelse og bidra til gode miljømessigeforhold samt sikre befolkningen mot faktorer, blant
annetfysiske, 1gemiske, biologiske og
sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på

helsen??
Overordnet kraver at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges,
drives og avvikles på en helsemessig tilfedsstilende måte, slik at de ikke medfører fare for
helseskade eller helsemessig ulempe.

Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes.
Hvis virksomheter/eiendommen har adgangfor allmennheten, eller benyttes av mange
også helsemessige
mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal
forhold i virksomheten vurderes.

Vår vurdering

To forhold kommenteres i forhold tilfolkehelselovens bestemmelser:
1. Støy:

Støy fra E6 er nevnt i planbeskrivelsen, og forutsetninger etter den gamle
arealretningslinjen T-1442 er nevnt. Vi vil presisere hva vi oppfatter som vesentlig i
den forbindelsen:

no) tilsier at det må
settes klare føringer for avstander til støysårbar bebyggelse og at støyfaglig utredning
må kreves for nye støysårbare bygg. Planområdet vil ha en rød støysone på opp mot
kanslge 20 m fra E6 hvor det ikke kan tilates ny støysårbar bebyggelse, og gul sone
vil bre seg kanslge 60-80 m avstand fra veien. Boliger og andre støysårbare bygg i gul
Dagens trafkk (3000-5000 ADT ifølge database ved vegvesen.

sone må støyutredes med krav om stile side og egnet utendørs oppholdsareaL.
Lydkrav etter tekniskforskrif sin lydstandard NS 8175-2012 måforutsettes oppfylt på
uteareal og innendørs.

2. Omsorgsboliger ogforebygging mot legionellasmitte fra dusjanlegg:

Vannfordelingsnett i boliger for eldre er særlig viktige å prosjektere godt med hensyn
til forebygging mot legionellasmitte. Utbygger må derfor prosjektere
vannfordelingsnett som oppfyller dagens anbefalinger for sikker drif og som er godt

tilrettelagt for legionellatiltak (temperatur/rensing/desinfeksjon)."
Vurderíng/Anbefaling: Når det gjelder vegtrafikkstøy viser rådmanen til
vurdering/anbefaling ovenfor under merknad fra Statens vegvesen Region nord.

~Problemstilingen vedr. legionelIasmitte ivaretas i byggesaksprosessen. Div. forskrifter setter
krav til prosjekterende vedr. dette, bL.a. Forskrft om miljørettet helsevern av 25.4.2003 nr.
486.

Fauske eldreråd. 13..8.2012

"Fauske Eldreråd har ingen merknader tilforslag til områdereguleringfor Eiaveien, men har
følgende tileggskornmentar til prosessen videre:
Eldrerådet forutsetter at detaljregulering sendes på høring til eldrerådet."
Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. Bestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 g), kan sette krav om
detaljregulering dersom det fremkommer behov for større avvik fra bestemmelsene. I en slik
prosess er Fauske eldreråd fast høringsinstans.

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Eiaveien, med følgende endringer:

Friområdet FRIl reduseres og omfatter nå FRIl og FRI2. Opprinnelig FRI2 har nå
benevnelsen FRI3.

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.6 b) endres til følgende: Det tilates
kontor/forretning i l. etasje og bolig i 2. etasje. Bygning med boligdel kan ikke ligge
nærmere enn 30 mfra senterlinje E6.

Reguleringsbestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 a) endres til følgende: Område FRIl~FRI3 er
avsatt tilfriområde for rekreasjon og opphold for allmennheten. Bygninger og andre
tekniske anlegg tilates ikke oppført.

Reguleringsbestemmelsenes § S, pkt. 5.1 b) endres til følgende: Unntakpå område
FRI2~FRI3 er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt
trafo/fordelingsskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utforming og bruk.

I reguleringsbestemmelsenes . § 6 tas det inn et nytt pkt. 6.1 b) som har følgende
ordlyd: Før gjennomføring av tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides

støyrapport for området mot E6. Evt. krav om støyreduserende tiltak skal være
gjennomførtfør området GTl tas i bruk.

Nyt vegnavn i pIanområdet er Marorsløyfa.

Even Ediassen

Rådman
Utskrift sendes:

..--~

TEGNFORKLARING
PBL. § 12 a REGULERINGSFORMAL

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr.1)
_ B ~ Boligbebyggelse
.. OT, FS - Offenllg tjenesteyting, Forsamlingslokale
.. LEK, STI - Lekeplass, Sti
~ F/KlB - ForretnIng/Kontor/Bolig
~ FIK. Forretning/Kontor

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr.2)
i= Kjøreveg, offentlig
i= FA - Felles atkomst

~ G-fortau
ld Annen vegrunn, tekniske anlegg
i= p - Parkeringsplass

L1NJE- OG PUNKTSYMBOLER
Planens begrensnIng
Formålsgrense
Byggegrense
Bebyggelse som inngår i planen
Bebyggelse som forutsettes fjernet
Regulert senler1lnJe
Frisiktslinje
Regulert kant kjørebane
Regulert parkeringsfelt
Regulert fotgjengerfell
Mâlelinje/Avslandsllnje
Stenging av avkjørsel
Avkjørsel

BAKGRUNNSKART
"- Høydekurve 1 m
'- Elv/Bekk/Grøft
"- __ Eiendomsgrense
'/- Grunnmur
Cl Bygningslinje
Bygning punkt
'-

~ Vegkant
"- Fortauskant
.. Jernbane spormidl på bru
.. Jernbane spormidl
'- EI-linje
Sloipe

~~.
"t Ekvidistanse: 1 m

T A2,Mêleslokk:1:10oo

Planident: 1841-2011003
Kartgrunn!ag:FKB, Fauske kommune (2012)
Karteferanse: UTM sone 33, Euref89 (NN54)
SAKSBEHANDLING ETTER PLA. OG BYGNINGSL.OVEN
Dato
SIgn.
Oppstartsmøle
13.09.2011
R.H.B.
Kunngjøring
om igangsallplanlegging
24.09.2011
R.H.B.
1. gangs behandlingI planulvalget
OfenUJgellersynltldsrommet
2. gangs behandlingi planutvalget
Ofentlg ellersyn tidsrommet
i
VedtaUikommuneslyrel
Reguleringsplanen vist på kartet er i samsvar med kommunestyrets
vedtak. Beslemmeisene m planen er vist i eget dokument.
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1 Innledning
Sweco Norge har fått i oppdrag av Fauske kommune å beregne og vurdere støy fra vegtrafikk
mot planlagte omsorgsboliger ved Eiaveien (eiendom 103/491 med flere) i Fauske kommune.
Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt underlag fra AlS Salten Kartdata ved Rita Helen
Berg. Det er ikke utført støyfaglig synfaring.

Beregning og vurdering av innendørs støynivå fra vegtrafikk er ikke vurdert. Videreført
støyfaglig vurdering er nødvendig når detaljer om fasader foreligger.

2 Begreper
i rapporten benyttes følgende faglige begreper for støy:

Døgnekvivalent støynivå LA.ekv,24h er gjennomsnittlig A-veid støynivå over et døgn.

Ekvivalent støynivå Lden er et døgnekvivalent støynivå der støybidragene ikveldsperioden
(19-23) er gitt et tillegg på 5 dB og støybidragene inattperioden (23-07) er gitt et tillegg på 10
dB.

Maksimalt støynivå LSAF: For vegtrafikk utendørs er maksimalt støynivå definert til det som
overskrides av de 5 % mest støyende (tunge) kjøretøyene. i regelverket for innendørs støyer
maksimalt støynivå definert som det absolutt høyeste støynivået, og en regner antallet
overskridelser av dette. Maksimalt støynivå brukes til å vurdere risiko for søvnforstyrrelse der
det er stor nattrafikk.

3 Forutsetninger og metode
Oversiktskart er vist i figur 1.

Figur 1. Oversiktskart. Kilde: www.gulesider.no
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Eksisterende bygningsmasse skal erstattes med en bygning på en etasje, se figur 2. Det er
benyttet dagens terreng i beregningene. Eventuell planering av terrenget vil gi ingen eller
minimale endringer av støysituasjonen da dagens terreng er forholdsvis flatt.

Figur 2. Planskisse.

Trafikken på E6 (Follaveien) er 14.10.2012 oppgitt i Nasjonal vegdatabank til å være
ADT = 4 900 kjøretøy/døgn for 2010. For et prognoseår 2032 er trafikken regnet 30 % høyere,

det vil si ADT = 6 400 kjøretøy/døgn. Tungtrafikkandelen 1 er 10 % og skilthastigheten er 60
km/t, samme tall er nyttet for prognoseåret 2032. Horisontal avstand fra senterlinje på E6 til
nærmeste delen av bygget er ca. 35 m.
Det er benyttet samme døgnfordeling av trafikken som for riksveier:
Dag (kL. 7-19): 75 %, kveld (kI.19-23): 15 %, natt (kI.23-7): 10 %.
Utendørs vegtrafikkstøy

er beregnet etter gjeldende nordiske beregningsmetode2 med

CadnaA 4.2.141. Som digitalt kartunderlag er det benyttet SOSI kart med 1 m koter.

Støyen ved fasade er beregnet 2 m over gulvflatenivå. Støy ved uteområder er beregnet
1,5 m over mark, representativt for personer på marknivå.

23.10.2012
Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske.
Vegtrafikkstøy.

FA

p:15181198642001_riaku_omsorgsboliger eiaveien, fauske. vegrafikkstøyl08 rapporter og
notaterI98642001_riaku01_omsorgsboiiger eiaveien, fauske. vegtrafikkstøLa.docx

4 Kriterier for $tøy
4.1 1-1442
Miljøverndepartementets pianretningslinje T-14423 anbefaler grenser for støynivå ved
planlegging av ny bebyggelse. Støygrensene for vegtrafikk er vist i tabell 1.
tabell 1: Anbefalte grenser for vegtrafikkstøy ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dBA, frittfeltverdier.

Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.
De anbefalte støygrensene er også omtalt i T-1442 som nedre grense for gul sone ~ der gul

sone er et område hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres på vilkår avat avbøtende tiltak
gir tilfredsstilende støyforhold.

4.2 NS 8175
TEK, plan- og bygningslovens tekniske forskrift, har i en egen standard NS 81754 gitt grenser

for tilatelig støy som kommer utenfra og belaster nye helsebygninger (sykehus,
pleieinstitusjoner og lignende):
. Krav til at støynivå på uteplass ikke skal

overstige nedre grenseverdi for gul sone

minus 5 dB, i T-1442. Det vii si Lden = 50 dB.
Minstekravene i standarden er gitt i en egen lyd
klasse C, som innebærer at inntil 20 % av
berørte personer i boliger kan forventes å bli forstyrret av lyd og støy.

4.3 Vurdering
støygrensene i T~1442 og NS 8175 awiker fra hverandre:

. NS 8175 har 5 dB strengere grenseverdi for støynivå ved uteplass enn T-1442.

. NS 8175 har ikke støygrenser utenfor rom tilstøyfølsom bruk slik som T-1442 har.
Støykravene i NS 8175 er lagt til grunn:
. Støynivå på uteplass skal ikke overstige Lden = 50 dB.

. Ingen støygrenser utenfor rom ti støyfølsom bruk.

NS 8175 kan brukes til å dokumentere at lydkravene i tekniske forskrifter til plan~ og
bygningsloven er oppfylt. T-1442 er veiledende, og ikke rettslig bindende, men vesentlge

awik kan gi innsigelse til planen fra statlge myndigheter.
i:
~
~
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5 Beregnet og vurdert støy
Støynivå ved uteområder og ved fasader er vist i figur 3.
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Figur 3, Støysonekart for uteområder i høyde 1,5 m over terreng, Høyden er representativ for personer på
uteområder. Støynivå ved fasader i høyde 2,0 m over terreng. Beregningsoppløsning 3 m x 3 m.
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5.1 Støy ved uteområder
Bygningen skjermer støyen effektiv, og de tre sansehagene (se figur 2) og fellesarealet på

østsiden av bygningen får tilfredsstilende støynivå (lden = 50 dB eller lavere).
av bygningen (UT2/UT3) må det føres
opp et tett rekkverk med høyde typisk 2,5 m mellom UT2/UT3 og Marmorsløyfa (se figur 2).
Alternativ kan bygningen trekkes lenger mot vest slik at man får et større areal på østsiden av
Dersom man ønsker å skjerme arealet på vestsiden

bygningen som får tilfredsstilende støynivå.

5.2 Støy ved fasade
Fasade mot vest får støynivå opp mot lden= 63 dB for prognoseåret 2032. Fasader mot øst får
støynivå lden= 50 dB eller lavere. Det er ingen støygrenser utenfor støyømfintlige rom i NS
8175.
Det anbefales at soverom som har vindu mot sør og vest og som overskrider lden= 50 dB har
utvendig solavskjerming og/eller kjøling.

6 Referanser
1 Epost fra Mahmoud Ebrahimi i Statens vegvesen, 12.10.2012.
2 Håndbok 064: Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy. Statens vegvesen. 2000.
3 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, Miljøverndepartementet, 2012.
4 NS 8175 Lydforhold i bygninger - lydklasser for ulike bygningstyper. Standard Norge, 2012.
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.
VIKTIG! Denne sjekklista

er ikke komplett - men den kan brues som et hjelpemiddel i den

kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kunne ha betydning for
planarbeidet.

Forslagstiler må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle punkter skal være vudert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruen.

Nytig bakgrnnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)

aker etter plan- og
bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)
. Rundskriv GS-l/O 1 - "Rundskrv
om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)

. "Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plans

. Rundskriv T-5/97 - "Arealplanlegging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

_ _ _ _ _ _ 9nt!~~~r:jl!l!e!~n_g_ f~! _EJê!~eJ~~,_~a..u~!t!! _ _ _ _ _ _
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:i~.a/nein .vurderin
Nei

J ord-/leire-/løsmasseskred

Ike kvikkleire, men det stiles krav om

Kvikkleire, ustadige grnnforhold

Nei/Ja grunnundersøkelse i bestemmelsene.

Steinras, steinsprang

Nei

Is-/snøskred

Nei

Kjente historiske skred, utbredelse

Nei

Flomfare

Nei

Springflo

Nei

Flomsonekart, historiske flomnivå

Nei

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc.

Nei

Menedbør

Nei

Store snømengder

Nei

Radon

Nei bestemmelser.

Annet...

Nei

Ikke kjent, men ivaretas i TEKIO og

Utbyggingsplaner (boliger,

bebyggelse, næring/industri,
infrastruktur etc.) i nærheten av:
drikkevannskilder, nedbørsfelt,
grunnvann
landbruksareal
fritids

Nei

oppdrettsanlegg m.m.

-7 vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.
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Brann/eksplosjon ved industrianlegg

Nei

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning

Nei

Olje-/gassanlegg

Nei

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner,

Nei

radioaktiv lagrin

Høyspentlednin er

Nei

Anlegg for deponering og destruksjon av
farlig avfall

Nei

Strålingsfare fra div. installasjoner

Nei

Gamle fyllplasser

Nei

Forurenset grnn og sjøsedimenter, endret

Nei

bruk av gamle industritomter

Militære og sivile skytefelt

Nei

Dumpeområder i sjø

Nei

06.03.2012
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;Fòrh~ld1Ituønsket~heJdelse
Vil utilsiktede/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 ve er

Nei

Støysoner ved infrastruktur

Nei

S ykehus/helseinstitus jon

Nei

Sykehj em/omsor

Nei

Skolelbarnehage

Nei

Flyplass

Nei

Vikti veilernbane

Nei

J ernbanestasjon/ussterminal

Nei

Havn

Nei

Vannverk/kraftverk

Nei

Undervannslednin erlkabler

Nei

Bru/Demnin

Nei
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Fauske kommune

PLANBESTEMMELSER
til områderegulering for

Eiaveien
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Oppstartsmøte
Kunngjøring om igangsatt planlegging
1.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
2.gangs offentlig behandling
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret

Dato
13.09.201 L

24.09.2011

Si!!n.
R.R.B.
R.H.B.

Planident: 1841-2011003

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyets vedtak. Plankart til
bestemmelsene er vist i eget dokument.

Dato............................................................................................................
ordførerens underskrift

--

Planbestemmelsene er utarbeidet 06.03.2012 av
AlS Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune

Revidert: SKD,24.09.2012

1

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

§ 1

GENERELT
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankrtet er vist ined reguleringsgrense.
Området reguleres til følgende formål:

L. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Offentlig tjenesteyting, Forsamlingslokale, Lekeplass,

Sti, ForretningIontorlBolig, ForretningIontor.
2. Samferdselsanegg og teknsk infrastrr: Kjøreveg, Felles atkomst, Fortau, Anen veggrnn teknske anlegg, Parkeringsplasser.
3. Grønnstrukt: Friområde

§ 2

Planen erstatter en del av reguleringsplan for Follaveien (E6), vedtatt av koinunestyet 08.10.1981

og stadfestet hos Fylkesmannen i Nordland 15.03.1982. Planen erstatter en del av reguleringsplan for
Krss KirkeveienlE6, vedtatt av kommunestyet 05.04.2001. Planen erstatter en del av reguleringsplan
for Fauske N-Løgavlvegen (GS-veg), vedtatt av kommuiestyret 10.12.1992.

§3
BEBYGGELSE OG ANLEGG
Bygnnger skal
oppføres med fasader som ved inaterialvalg, form farge og vindusinndeling
harmonerer ined bebyggelsen omkng; Bygnnger skal tilpasses terreng for å ungå større skjæringer,
fyllnger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utförmng.

3.1 Boligbebyggelse, B1-B3.
a) Eksisterende bygninger kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og

utformng. Eventuell utvidelse eller endrng av bebyggelsen må tilpasses eksisterende
bebyggelse ined hensyn til form og materialvalg.

b) Bolighus ka oppføres med maksimal lDnehøyde er 8,0 m målt fra gjennomsnittlig planert
terreng. Frittliggende garasje kan ha en grflate på inntil 50 m2 og skal tilpasses bolighuset

mht. inaterialvalg, fonn og farge. Maksimal mønehøyde på garasje er 5,0 m målt fra
gj ennomsnittlig planert terreng.

c) For enebolig må det anlegges minimum 2 biloppstiUingsplasser pr. boenhet. Garasje kan
erstatte en biloppstilingsplass.
d) Det samede bebygde areal (%-BY A) skal ikke overstige 35 % av tomtens nettoareal,
inkudert parkeringsareal.

3.2 Offentlig tjenesteyting, OTto

a) Det tilates oppføring av bygglygninger med makimal lDnehøyde er 8,5 m målt fra
gjennomsnittlig planert terreng.

b) Det samlede bebygde areal (%~BY A) skal ike overstige 40 % av tomtens nettoareal,
inkudert parkeringsareaL

2

3.3 Forsamlingslokale, FSL.
a) Eksisterende bygninger kan opprettholdes og vedlikeholdes ì sin nåværende størrelse og

utformng. Eventuell utvidelse eller endrng av bebyggelsen må tilpasses eksìsterende
bebyggelse med hensyn til form og materialvalg.

b) Tilatt maksìmal ffnehøyde er 8,5 m målt fra gjennomsnittlìg planert terreng. Det sainede
bebygde areal (%~BY A) skal ike overstige 40 % av tomtens nettoareal, ìnudert

parkeringsareal.
3.4 Lekeplass, LEKL.

a) Inenfor området regulert til felles lekeplass, LEKI skal det ikke oppføres bygnnger.
Området kan opparbeides til lek med blant annet huskestativ, sandkasse, benker og bord, og
ellers benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven.

3.5 Sti, STIl.
a) Det kan opparbeìdes enkel grset sti frem til LEK L fra Nordimarkveien.
3.6 ForretningIontorlBolig, FIKL.

a) På område F!KI kan eksisterende bygg opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende
størrelse og utformng. Eventuell utvìdelse eller endrng av bebyggelsen må tilpasses
eksìsterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg.

b) Det tìlates kontor/forretning i L etasje og bolìg ì 2 etasje. Bygning med bolìgdel kan ikke
lìgge nærmere enn 30 m fra senterlìnje E6.

c) Inenfor området skal det tilrettelegges for lekeareal på 25 m2 pr boenhet. Plassering
tak/terrasse tilates.

d) Tìlatt maksimal tnnehøyde er 8,0 m målt fra gjennomsnìttlìg planert terreng. Det sainede
bebygde areal (%..BY A) skal ikke overi;tige 40 % av tomtens nettoareal, ìnudert
parkerìngsareal.
3.7 ForretningIontor, FIKI-FIK.

e) På område FIKI-FIK kan eksisterende bygg opprettholdes og vedlìkeholdes i sin nåværende
av bebyggelsen må tilpasses
størrelse og utformng. Eventuell utvidelse eller endrng
eksisterende bebyggelse med hensyn til fonn og materialvalg.

f) Tilatt maksimal tnnehøyde er 8,0 m målt fra gjennomsnittlìg planert terreng. Det samlede
bebygde areal(%~BY A) skal ìkke overstige 40 % av tomtens nettoareal, ìnudert
parkeringsareal.

§4

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
4.1 Kjøreveg.
a) E6, Marorveìen, Eiaveìen og Nordimarkveìen kan opprettholdes og vedlikeholdes som

tidlìgere.
3

4.2 Felles atkomst, MARMORSLØYFA.
a) MARORSL0YFA er felles offentlig atkomst for område on OG FSL.
MARORSL0YF A er kommunal veg.
4.3 Fortau, Gl-G8.
a) GI-G8 er fortau langs offentlig veg. Fortau langs kjøreveg skal

opparbeides med asfalt og

kantstein. Fortau G6 kan asfalteres samtidig med PI.
4.4 Annen veggrunn - tekniske anlegg.

a) Inenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggr som grøfter, skjæringer/fyllnger,
plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veg.
4.5 Parkering, Pl-P2.

a) Inenfor område Pl avsettes det minimum 65 offentlige parkerigsplasser og herav skal 5 %
være avsatt til personer med nedsatt funkjonseVIe. PI er kommunal parkeringsplass.
b) Inenfor område P2 avsettes det minimum 10 parkeringsplasser, som kan benyttes av bruere

av on. Herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt fujonsevne.
§5

GRØNNSTRUKTUR
5.1 Friområde, FRU-FRI3.
a) Område FRI

L ~FRI3 er avsatt til friområde for rekreasjon og opphold for allmenneten.

Bygnnger og andre teknske anlegg tilates ikke oppført.

b) Unntak på område FRI-FRI3 er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknsk
anlegg samt trafo/fordelingskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utfonnng og
bruk.

og det skal ikke settes opp stengsler eller lignende
som fører til privatisering av noen deler av områdene. Områdene kan benyttes i henhold til
bestemmelsene i friluftsloven.

c) Det er ikke tilatt med motorisert ferdsel

§ 6

DIVERSE BESTEMMELSER
6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser
eks.
justering
på on, pl, P2 ogMARORSL0YFA, som
tiltak
terreng for bygg, atkomstveg og parkering skal det utarbeides geoteknisk rapport for området.

a) Før gjennomføring av

b) Før gjennomføring av tiltak innenfor pIanområdet skal det utarbeides støyrapport for området
mot E6. Evt. krav om støyeduserende tiltak skal være gjennomført før området OTI tas i

bru.
c) Opparbeidnng av minimum 40 parkeringsplasser på P L og G I-G8 skal ferdigstiles før det

kan gis brustilatelse for on.
4

om det blir flere byggetrinn.

d) Ved prosjektering av område on skal hele området tas med selv

e) Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser byggets/byggenes plassering,
parkering, snuhamner, sykkelparkering, sansehager, gangvegsystem m.m.
f) Skulle det under arbeid i marken komme frem gj enstander eller levninger; for eksempel
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet
i området, må arbeidet stanses og melding sendes kultunnemyndighetene omgående, jf.
Lov 9. Jun 1978 nr. 50 om kultunner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varseL.
g) Avvik fra bestemmelsene vil kue føre til krav om detaljregulering.

6.2 Radon
a) Bygnnger for varig opphold skal ha radonsperre mot gruen og skal tilrettelegges for egnet
tiltak i byggegrnn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften.
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad.
6.3 Tilgjengelighet

a) Fortau og uteområder samt atkomst til bygnger skal i størst mulig grad utformes slik at det

sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrft. Alle tiltak i pIanområdet skal
etterstrebe unversell utformng.

6.4 Energi

a) Bygnnger skal tilfredsstile krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den til en
hver tid gjeldende teknskforskrft.

6.5 Støy
a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsom bru skal ha støyvå mindre enn Lden 55 dB på

uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støyivå i
nattperioden (23~07) ike overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støyvå skal være
tilfresstilt med de krav tilluftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrft.
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1.0 Innledning

Oppdragsgivere

1.1

Fauske kommune, Pb.93, 8201 Fauske. Telefon 75 600600, faks 75600702 og e-post:

postmottakCifauske.kommune.no.
1.2 Eiendomsforhold

Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr Bnr
103
103
103
103

H.iemmelshaver

267 Ånesen Gunda Oliva
268 Bergstrøm Gunnar Harald Ar
271,1073,1286 Exim As

1372,1373 Exim As

103

286
286
287
287
307
367
491
708
783
809
848
907
907
1023
1035

103

38,1046

103

1103
1241
1292
1293
1306
1306
1316
1343
1343
840

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

103
103
103
103
103
103
103

103

Adresse
Nordimarkveien 12

Nordimarkveien 10

Postboks 283
Postboks 283

Kvæl John Are

Nordimarkveien 13

Pedersen Bente Sissel

Nordimarkveien 13

Hristov Plamen Dimitrov

Nordimarkveien 11

Pedersen Heidi Nygård

Nordimarkveien 11

Pettersen Einar Magnor

Nordimarkveien 9

Hansen Ellen Anne

Nordimarkveien 7

Eiaveien 7 BAs

Postboks 93

Hansen Hilmar Andreas

Nordimarkveien 6

Nico Invest As

Postboks 304

Olsen Leif Jarl Kåre

Nordimarkveien 5

Ingvaldsen Elin Jorun Marie

Nordimarkveien 3

Bernås Inger Marie

Nordimarkveien 2

Pedersen Oddvar Per

Nordimarkveien 2

Olsen Svein Erik

Eiaveien 11

Vinje Eivind John

Nordimarkveien 4

Olsen Ole Emil

Eiaveien 9

Fredriksen Toril Sletbakk

Nordimarkveien 11 A

Kristiansen Frants

Eiaveien 13

Furnes Lars Olin

Eiaveien 17

Hansen Stig Leo

Eiaveien 15

Dreyer Geir Trygve

Nordimarkveien 1 B

Dreyer Monica Solvoll

Nordimarkveien 1 B

Olsen Jan Åge

Nordimarkveien 1 A

Statskog Sf

Postboks 63 Sentrum

Statskog Sf

Eiaveien 5

Jernbaneverket

Stortorvet 7

103
103

1078,1398 Fauske Kommune

120

1 Statens Vegvesen

Postboks 8 L 42 Dep

120

1 Statens Vegvesen Region No

Postboks 1403

Postboks 93

Poststed
8208
8208
8201
8201
8208
8208
8208
8208
8208
8208
8201
8208
8201
8208
8208
8208
8208
8208
8208
8208
8208
8208
8208
8208
8208
8208
8208
7801
8208
0155
8200
0033
8002

Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Namsos
Fauske
Oslo
Fauske

Oslo
Bodø
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1.3 Planlegger

AlS Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75 40 24 80. Org.nr. 943 551 413.
1.4 Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for omsorgsboliger med tilhørende atkomst og
parkering. Planen skal
også vise eksisterende boliger, lek, forretninger/kontor, friområder samt
veisystem.
L.S Gjeldende planverk

Innfor planområdet er det er fire gjeldende planer:
Reguleringsplan Follaveien (E6)

vedtatt av kommunestyret 08.10.1981
og stadfestet hos Fylkesmannen i
Nordland 15.03.1982. Berørt areal:
Industriområde og gang- og veiareaL.

Kommunedelplan for Fauske, del L
vedtatt av kommunestyret 03.02.20 L l.

-Berørt areal: Forretning/kontor/industri
(FIKIl), bolig (B46) og veiarea1.

Reguleringsplan Fauske NLøgavlvegen (GS-veg) vedtatt av
kommunestyret 10.12.1992. Berørt
areal: Veiarea1.
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1.6 Konsekvenser endret plan

Planen medfører endring av avsatt område for forretning/kontor/industri til offentlig
tjenesteyting. Området egner seg til nytt formål
og det er foreløpig ledig næringsareal på eks.
Krokdalsmyra. Endring av formål anses å være positivt for eksisterende boligområde med tanke
på for eksempel støy. Tiltaket vurderes å gi ubetydelige/ingen negative konsekvenser for
tilgrensende eiendommer.

Tiltaket vil føre ti at kommunen kan tilby flere personer omsorgsbolig og dette er positivt da
tilbudet pr i dag er langt mindre enn behovet. Områdets utforming gjør at man kan samle et større
antall boliger/enheter, som vil gi bedre økonomi i forbindelse med driften. Tiltaket vurderes til å
gi positive konsekvenser for Fauske med tanke på helse og samfunn.
Planen legger til rette for sammenhengende fortau, som gjør skoleveien mer trafikksikker. Planen
vurderes å gi positive konsekvenser for helse.

2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca 64,7 daa og avgrenses av jernbanen i nord, E6 mot vest/sør og Eiaveien mot
øst. Området ligger ca 600-700 m nord for Fauske sentrum.
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2.2 Eksisterende arealbruk

Innenfor planområdet finnes eksisterende boliger nærmest jernbanen langs Nordimarkveien og
langs Eiaveien. Ambulansen har tilholdssted i området i dag og pensjonister fra Forsvaret har et
velferdsbygg. Langs Marmorveien har Statskog kontorer og nærmest E6 ligger forretningene
Nico AS og Exim AS. Det er flere barn som bruker Eiaveien eller deler av denne som skoleveg
frem til krssing av E6.

2.3 Infrastruktur
Nord og nordøst for området ligger jernbanen. Vest og nord for området går E6 (Follaveien) og i
øst ligger Eiaveien. Innenfor planområdet ligger også Nordimarkveien som går vest fra Eiaveien
lengst mot nord.
2.4 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det foreligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk
mangfold av spesiell verdi innenfor området.
2.5 Grunnforhold

Grunnen i pianområdet består generelt av bløt til middels fast leire med tynne siltlag og enkelte
gruskorn jf. Rambølls rapport fra grunnundersøkelse i området. Det er ikke registrert kvikkleire i
prøvene.
2.6 Klimatiske forhold

Generelt er det en del vind på Fauske, men utgjør ingen risiko.

2.7 Støy
Området ligger nært E6 og selv med byggegrense på over 30 m er det sannsynlig at man må se på
noe støydempende tiltak innenfor område for offentlig tjenesteyting, OT1. Plan på sikt er at E6
skal
legges om, men det er usikkert når dette vil skje.
2.8 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt.

3.0 Planfremstiling
3.1 Planforslag

Plannavn er Eiaveien og planid er 1841-2011003. Planforslaget består av:
· plankart av 06.03.2012, målestokk 1:1000 (vedlagt i A2)

· reguleringsbestemmelser av 06.03.2012

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er boliger, offentlig tjenesteyting,
forsamlingslokale, lekeplass, sti, forretning/kontor/bolig, forretning/kontor, friområde, fortau
samt løsning kjøreveier/avkjørsler og parkering.

Maksimal byggehøyde for bolig er satt til 8,0 m og maksimal byggehøyde for offentlige
tjenestebygg er satt til 8,5 m. For områder der bebygd areal er vist som %-BYA inngår parkering.
I planen legges det opp til BY A på 35 % for boliger og 40 % for offentlig tjenesteyting samt
forretning/kontor. Bestemmelsene er utformet i henhold til gjeldende lover og kommunens
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vedtekter med tanke på størrelser bygg, uteoppholdsareal, gang- og kjøreatkomst, biloppstiling
m.m.

Offentlig tjenesteyting
Området for on vil sannsynligvis bli bygget i flere byggetrinn. Det er stilt krav om at hele
området skal prosjekteres under ett selv
om det velges utbygging i flere trinn. Ved byggesøknad
skal det leveres situasjonsplan for både byggetrinnet samt en som viser total utbygging på
området etter siste byggetrinn. Inenfor området må det også tas høyde for snuareal i forbindelse
med brøyting, vare- og matlevering, evt. søppelbil, brannbil, ambulanse, nødvendig parkering og
sykkelparkering m.m. Nedenfor er det vist en skisse over mulig løsning på området:
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Boligbebyggelse
Det legges ikke opp til nye boligtomter i planen eller andre endringer i denne delen av
planområdet (Bl, B2 og B3) utover at det er satt av et område for lek med atkomst fra
N ordimarkveien.

Forretning/kontor
Tidligere industriområde i eldre reguleringsplan er endret til forretning/kontor og
forretning/kontor/bolig. Dette gir en plan som er mer i tråd med dagens situasjon i området.
Vei/veinavn
E6 og Nordimarkveien blir uforandret, mens Eiaveien vil få fortau langs vestsiden. Det legges
også opp til fjerning aven vei/avkjørseL. Langs E6 vises dagens busstopp rett sørvest for Excim
slik den fremkommer i grunnkartet. Eksisterende busstopp er ikke korrekt utformet i hht.
håndbok O L 7 da den skulle vært bredere og lengre. Dette er i dag et trafikkproblem i et område

som allerede er belastet med avkjøring til Vestrnyra (skoler, hall og boligområder), som ligger
like vest for E6 og busstoppen. Mange bruker også "busslommen" til å kjøre forbi biler som blir
stående og vente på motgående trafikk.
Det legges opp til at vei forbi velferdsbygget, FS L forlenges mot Marmorveien og at denne også
går langs område for offentlg tjenesteyting, OTL. Administrasjonen har i planen forslått at den
nye veien kalles for Marmorsløyfa.

Fartsgrensen på E6 er 60 km/t forbi krsset til Marmorveien mot sør før den går over til 50 km/t.
Det bør vurderes om ikke skilt for 50/60 sone burde vært flyttet mye lengre nord pga hensyn til
generell trafikksikkerhet. Muligens helt nord for krss E6 / Terminalveien slik at man får 50 km/t

fra og med dette krsset (mot sør).
3.2 Avfallshåntering

Kommunen vuderer en nedsenket løsning i bakken og det vil bli sett på mulige plasseringer i

prosjekteringsfasen. Endelig plassering vil bli vurdert i samråd med Iris.

3.3 Klima
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må
tas særlige hensyn tiL.
3.4 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet i form av eksisterende veisystem, ny veg og sammenhengende
fortausystem som går frem til undergang jernbane. Universell utforming har ligget til grunn for
utforming av planforslaget.
3.5 Barn og unge

Planarbeid er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Barn og unges behov er tatt hensyn til i
planprosessen ved planlegging av lekeplass og sammenhengende fortausystem.
3.6 Trafikkforhold

Trafikken vil øke noe, men ikke langs boligområdet da det legges opp til ny avkjøring fra
Marmorveien. Det legges opp til at trafikksikkerheten blir vesentlig forbedret ved at det nå legges
til rette for sammenhengende fortausystem langs Eiaveien frem til undergang jernbane. Det
legges også opp til fortau fra offentlig parkeringsplass langs Marmorsløyfa.
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3.7 Utbyggingsavtale

Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.

4.0 Planprosess og medvirkning
4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Paul Erik Aakerli, Jan-Erik Johansen, Georg de Besche dy og Ole Reidar
Sollund.
4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 24.09.201 L og melding om planlegging
21.09.201 L sendt til
offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.
4.3 Innkomne forhåndsmerknader
Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Sametinget, 10.10.2011

Har ingen spesielle merknader, men ber om tekst om arbeid i marken, jf. § 8 i
kulturminneloven tas med i bestemmelsene.
Vår kommentar: Ivaretatt i bestemmelser.
4.3.2 Statens vegvesen, 27.10.2011

Ingen merknader.

28.10.2011
Før det kan etableres nye tiltak innenfor planområdet må det være etablert et høyt
sikkerhetsgjerde mot jernbanen. Dette må tas inn som et rekkefølgekrav i bestemmelsene.
Minner for øvrig om kravene til byggegrense mot
jernbanen definert i kommuneplanens
arealdel § 8-2. Forutsetter at det gjøres en vurdering av støy som følge av nærhet til
jernbanen.

4.3.3 Jernbaneverket,

jernbanen
jernbanelinjen.
og OTI er det flere veier og tiltak blir liggende mer enn 100 m fra
Kommunen kan ikke se at dette skal utløse krav om etablering av sikkerhetsgjerde.
Vår kommentar: Det legges ikke opp til nye boliger i Bl, B2 eller B3. Mellom

4.3.4 NVE,

31.10.2011
Vassdragsmiljø: Området grenser til Farvikbekken. E6 ligger mellom området og denne
så det forutsettes at vassdraget ikke vil bli berørt. Grunnforhold: Området består av tykk
havavsetning, noe som kan være indikasjon på ustabile grunnforhold. Det bør gjøres en
vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for
kvikkleireskred. NGIs kvikkleirekartlegging har ikke påvist dette i gjeldende område, men
plandokumentene må tydelig vise at faren er vurdert og tatt hensyn tiL. Kommunen skal

påse at faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet før planen vedtas.

Vår kommentar: Det er gjennomført grunnundersøkelser i området og rapport fra Rambøll
Norge AS følger vedlagt plandokumentene.
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4.3.5 Fauske Lysverk AS, 07.11.2011

Lysverket har i dag fjernvarmeanlegg som strekker seg gjennom deler av Fauske. Det er
også et anlegg på Krokdalsmyra som ikke er koblet til da man avventer mulighet for flere
kunder på fjernvarmenettet. Det er pr i dag ikke lønnsomt med sammenkobling. Om
potensielle anlegg som kan benytte fjernvarme ikke pålegges å koble seg til vil det ikke
være lønnsomt å bygge ut denne infrastrukturen. Dette vil hindre utbygging av fjernvarme
på Fauske. Ber om følgende: L - At det legges opp til at bygget skal bruke fjernvarme som
energikilde. 2 - At anlegget pålegges å koble seg opp til fjernvarmen til Fauske Lysverk
AS når en evt. infrastruktur er på plass.
Vår kommentar: Fauske kommune har avtale med Fauske Lysverk om at alle offentlige
bygg skal klargjøres for fjernvarme og vil bli tatt hensyn til i prosjekteringen.
4.3.6 Nordland fylkeskommune (Nfk), 23.11.2011
Planfaglig vurdering: Ber om spesielt fokus på estetikk, klima- og energiløsninger samt
universell utforming. Kulturminnefaglig vurdering: Ingen kjente verneverdige
kulturminner.

Vår kommentar: Ivaretatt i planprosess og -dokumenter.

Direkte berørte parter og naboer
Ingen innspilL.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 13.09.201 L med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen, Paul
Erik Aakerli og Georg de Besche dy. Det er i prosessen avholdt flere arbeidsmøter med disse
samt Ole Reidar Sollund.

5.0 Vedlegg

1. Plankart i A2, Ml: 1000
2. Plan vist på ortofoto i A3, Ml: 1500
3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste
6. Rapport grunnundersøkelser, Rambøll 14.02.2012

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.
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FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STORGATA 98
Vedlegg: Detaljregulering for Storgata 98 (planar med bestemmelser). Planbeskrivelse. ROS-analyse.

Sammendrag:
1. gangs behandling.

reguleringsplan for Storgata 98.
Skår Eiendom AS vIKetil Skår fremmer
privat forslag til detalj
Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Salten Kardata AS (SKO).
PIanområdet er på ca. 2384 m2 og omfatter gnr. 102 bnr. 673 og 1385 samt gnr. 120 bnr. 1 (del
av E6) i Fauske sentrm. Området ligger mellom E6 og sjøen, ca. 160 m øst for StatoiL.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretnìng, kontor og verksted samt fyllng i
sjø. Målet med det nye tilbygget er å flyte inn tìdHgere utendørslager og at verkstedarbeid skal
foregå ìnnendørs. Planartet viser også eksisterende atkomst og parkering.

Planforslaget inneholder følgendearealformål:
4. Bebyggelse og anlegg: Forretning/Kontor/Verksted, Energianlegg.
5. Samferdselsanlegg og teknisk infastruktur: Kjøreveg, Annen veggrunn-tekniske anlegg,

Parkeringsplasser.
6. Bruk av sjø og vassdrag: Friluftsområde i sjø.

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Fauske østre, dell, vedtatt av kommunestyret
02.07.98. Her er området (Fl) avsatt til forretnings- og kontorformåL. Maksìmal utnytelsesgrad

er på U:;0,3. For en mindre del av området gjelder kommunedelplan for Fauske Sentru, del Il
vedtatt av kommunestyret 03.02.1 L. Her er området på land avsatt til forretning/ontor (FIK5)
og bebygd areal er på %-BYA:;60. Området i sjø er avsatt som vanareal for allment friluftsliv.
Vedlagt er skjema for vurdering av tIsiko- og sårbarhet for området.
Rådmanen tar vuderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente
forholdIhendelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruen i
pIanområdet.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.

Med bakgru i oppstarmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av
SKD i Planbeskrivelsen.
Rådmanen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke yterligere
kommentarer direkte til disse.
Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos baras representant,

folkehelserådgiver, representantene for miljø/friluft og VV A. Ved intern høring har det ikke
kommet noen innvendinger til dette forslaget.

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.
Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-111egges forslag til
detaljregulering for Storgata 98 ut til offentlig ettersyn.
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1.0 Innledning
1.1 Oppdragsgivere
Skår Eiendom AS v/Ketil Skår, Storgata 98,8200 Fauske. Mob. 90 148468 og e-post:

ketil(£rorleggeren- fauske.no.
1.2 Eiendomsforhold

Planområdet omfatter følgende hjemmelshavere, se tabell nedenfor:
Poststed

Adresse

Hjemmelshaver

Storgata 98

Skår Eiendom AS

Statens Vegvesen

Postboks 8 L 42 Dep

Statens Vegvesen Region Nord

Postboks 1403

8200
0033
8002

Fauske

Oslo
Bodø

1.3 Planlegger

AlS Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75 402480. Org.nr. 943 551 413.
1.4 Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning, kontor og verksted samt fyllng i
lager flyttes inn og tà alt verkstedarbeid
sjø. Målet med det nye tilbygget er at tidligere utendørs
innendørs. Planen skal
også vise eksisterende atkomst og parkering.
L.S Gjeldende planverk

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Fauske østre, dell, vedtatt av kommunestyret
02.07.1998. Her er området avsatt til forretning/kontor (Fl) med en maksimal utnyttingsgrad på
U=0,3. For en mindre del av området gjelder kommunedelplan for Fauske Sentrum, del Il, vedtatt
av kommunestyret 03.02.201 L. Her er området på land avsatt til forretning/kontor (F/K25) og
bebygd areal er på %-BYA=60. Området i sjø er avsatt som vannareal for allment friluftsliv
(FFFN).

\

I\
I 3---,
I _.-0----..

Utdrag reguleringsplan Fauske østre del l.

__ -.--

1_--_ A

Utdrag kommunedelplan Fauske Sentrum del Il.
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1.6 Konsekvenser endret plan

Planen medfører endring i avsatt område for forretning til forretning/kontor/verksted. Det legges
opp til en økning i utnyttelsesgrad fra U=0,3 (parkering inngår ikke) til bebygd areal %-BYA=48
% (der krav til parkering inngår).

~, ~I

A2 og naboeindom sett mot nordøst.

Naboeiendom sett mot sørvest.

Det legges ikke opp til endringer mot E6, verken for eksisterende bygg, atkomst og parkering.
Det planlegges ingen endringer i driften av rørleggervirksomheten i bygget. For å ivareta
eksisterende verksted for prefabrikkering av rørkonstruksjoner (sveising) medtas derfor formål
for verksted i tilegg til forretning/kontor. Den eneste endringen for verksted er at all produksjon
vil foregå innendørs og det vil medføre mindre støy for naboer. Nytt tilbygg vil bidra til at
området fremstår ryddigere enn tidligere da mye av lagringen måtte foregå utendørs pga
plassmangel.

For naboeiendom i øst gir det nye tilbygget (F/K/V-2) noe økt skygge. Men det gir mindre
skyggevirkning enn eksisterende bygg (F/K/V-l), som kaster skygge utover ettermiddagen. For
naboeiendom i øst vil nytt tilbygg gi noe redusert utsikt mot sjø i sørvestlig retning. Det vil si at
det sperrer for innsyn til Brygga hotell vest for planområdet og litt av ytre del av Fauskevika.
Redusert utsikt mot sjø vil være begrenset og utgjør ca. 25 grader (7 %). Generelt vil man med
naturlig fortetting i sentrumsområder kunne forvente noe redusert utsikt.
Oppsummert vurderes tiltaket å gi små negative konsekvenser for tilgrensende eiendommer.
I planen legges det opp til en fylling i sjø med et areal på ca. 160 m2. I kommunedelplanen er
dette avsatt som vannareal for allment friluftsliv (FFFN) og erstattes med parkering og annen
veggrunn. Det legges opp til at sjølinje langs naboeiendom i vest forlenges østover til naturlig
overgang mot sjølinje nedenfor naboeiendommen i øst. Ved evt. fremtidig videreføring av
strandpromenaden vil dette gi en naturlig og fin linje mot sjø. Arealet som inngår i fyllingen er
svært begrenset og inngår i en strandsone som pr. i dag er lite tilgjengelig og ikke benyttes av
andre enn grunneier. Tiltaket vurderes å gi ingen/ubetydelige negative konsekvenser for allment
friluftsliv.

Tiltaket vil føre til bedre forhold for dagens næringsvirksomhet i tilegg til forbedrede
arbeidsforhold for de 17 ansatte i bedriften. Utvikling av næringsdrift er positivt både med tanke
på arbeidsplasser og for Fauske som samfunn.
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2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
P1anområdet er på ca. 2 384 m2 og omfatter gnr. 102 bnr. 673 og 1385, samt gnr. 120 bnr. 1.
Området har beliggenhet i Fauske sentrum mellom E6 og sjøen, ca 160 m øst for StatoiL.

2.2 Eksisterende arealbruk

Innenfor planområdet finnes eksisterende forretning, kontor og verksted, trafostasjon,
kjøreveg/atkomst, parkering og sjøareal.
f

E6, eksist. bygg og parkering sett mot sør/sørvest.

F /K/V -l, P2 og Brygga hotell sett mot sørøst.
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Eksisterende bygg og atkomst sett mot nordvest.

Tl og del av P2 sett mot nordøst.

2.3 Infrastruktur
Eksisterende veg, E6 (Storgata) går like nord for planområdet. Planen legger ikke opp til
endringer i atkomst og parkering til eksisterende bygg (F/KN-l) mot E6. Fartsgrense skifter fra
60 km/t til 40 kmt litt over 70 m nordøst for planområdet. Trafikkengden på E6 ligger i følge
Statens vegvesens nasjonale vegdatabank på rundt 6 700 (ÁDT=årsdøgntrafikk).

Eksisterende Plog E6 sett mot øst.

Plog E6 sett mot vest og rundkjøring ved StatoiL.

2.4 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det foreligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk
mangfold av spesiell verdi innenfor området.
2.5 Energi
Innenfor planområdet er det en eksisterende trafostasjon tilhørende Fauske Lysverk AS.
Bygningene i planområdet fàr i dag sjøvarme via varmepumperør som ligger i sjøen sør for
området.
2.6 Grunnforhold

Grunnen består i følge NGUs løsmassekart av hav- og fjordavsetning, tykt dekke. Det er i
området foretatt grunnundersøkelser av KUMMENEJE for Fauske kommune i 1987. Rambøll
Norge AS har gjort en vurdering av stábilitet ved endret fundamentering (mindre belastning ved
valg av borede stålkjernepeler til fjell) samt en vurdering av fyllingsplan og støttefylling, jf. notat
6100306-NOl, 6100306-N02 og 6100306-N03.
6
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2.7 Klimatiske forhold

Generelt er det en del vind på Fauske, men utgjør ingen risiko. Planområdet ligger ved sjø og
under ekstremværet "Berit" høsten 20 L L ble det registrert en stormflo på kotehøyde + 1 ,50.

2.8 Støy
Vegtrafikkstøy og støy fra rørleggervirksomheten vil ikke økes som følge av tiltaket. Det er
grunn til å tro at støy fra virksomheten innenfor planområdet vil avta når prefabrikkering av
rørkonstruksjoner ikke lenger skal foregå utendørs. Når plan om omlegging E6 gjennomføres vil
dette også medføre generelt redusert vegstøy i området.
2.9 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt.

F/K/V-l og F/K/V-2 sett mot øst.

A2, F/K/V-l og F/K/V-2 sett mot sør.

3.0 Plan

fremstiling

3.1 Planforslag
Plannavn er Storgata 98 og planid er 1841-2012001. Planforslaget består av:
. plankart av 09.07.2012, målestokk 1:500 (vedlagt i A3)

. reguleringsbestemmelser av 09.07.2012

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er forretning/kontor/verksted, energianlegg,
kjøreveg, annen veggrunn (tekniske anlegg), parkering og friluftsområde i sjø. Maksimal
byggehøyde er satt til 8,0 m og maksimalt bebygd areal (BY A) er vist i plankart. Det legges ikke

opp til endringer i dagens kjøreatkomst til planområdet eller for eksisterende parkering (P1/P2).
Bestemmelsene er utformet i henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter med tanke på
størrelser bygg, uteoppholdsareal, gang- og kjøreatkomst, bil- og sykkeloppstiling m.m.

Forretning/kontor /verksted
Tidligere forretning i eldre reguleringsplan er endret til forretning/kontor/verksted. Planområdet
minus trafikkareal tilhørende Statens vegvesen og friluftsområde i sjø utgjør med fylling i sjø ca.
L 780 m2. Eksisterende bygg mot E6 og nytt tilbygg mot sjø utgjør til sammen 649 m2 (BY

A).

Dette gir i tilegg til krav om minimumsparkering (min. L p-plass pr. 100 m2 forretningsareal) en
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utnyttingsgrad på litt under %-BYA=48 % i planforslaget. Det blir da en nedtrapping i forhold til
utnyttingsgraden på %-BYA=60 % for byggeområder vest for og vest i planområdet jf.
kommunedelplan for Fauske sentrum, del Il.

Eksisterende fylling samt naboeiendom mot sørvest.

3.2 Avfallshåndtering

Eksisterende kommunale avfallsordning opprettholdes og driftes av IRIS (interkommunalt
renovasjons

selskap ).

3.3 Klima
Det foreligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det
må tas særlige hensyn til utover tilpasning av mulig stormflo og fremtidig havstigning. Nivå på
fylling tilpasses kotehøyde på tilstøtende naboeiendom og terreng i vest samt evt. fremtidig
videreføring av strandpromenaden. Denne er i dag avsluttet ca 70 m vest for pIanområdet.
3.4 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet i eksisterende kjøreveg. Universell utforming har ligget til grunn
for utforming av planforslaget og det er satt krav til tilrettelagt parkering samt sykkelparkering. I
overordnet planlegging bør det også sees på videreføring av fortau i reguleringsplan for Fauske
østre del l og i reguleringsplan for Miljøgate E6-Rv80. Eksisterende fortau stopper i dag like øst
for rundkjøring ved Statoil og det er ca 36 m mellom planavgrensningene.
3.5 Areal/formål

Planområdet er på ca. 2 384 m2. Nedenfor vises forhold mellom blant annet byggeområder og
sjøareal.

Forretning/kontor/verksted
Energianlegg
Vegareal
Annen veggrnn

Parkering
Friluftsområde sjø
Sum

649,0 m2
28,0 mL
224,0 mL
283,0 mL
697,0 mL
503,0 mL

2384,0

mL
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3.6 Barn og unge

Ikke aktuelt da området er et regulert forretningsområde og har vært benyttet til samme
næringsformål siden 1972. Dette blir uforandret ved ny plan.
3.7 Utbyggingsavtale

Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.

Fyllingsområde sett mot øst.

Del av P l, E6 og naboeiendom mot sørøst.

4.0 Planprosess og medvirkning
4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen, Paul Ákerli, Am Kyrre Jakobsen og Gudrn
Hagalinsdottir.
4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 14.04.2012 og melding om planlegging
12.04.2012 sendt til
offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.
4.3 Innkomne forhåndsmerknader
Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Kystverket, 02.05.2012

oppstart ut fra havne- og farvannsmessige synspunkt.
Dersom en planlagt utbygging innebærer faste installasjoner som skal anlegges på
sjøgrunn eks. kai eller molo, bør man gjennomføre grunn- eller andre undersøkelser for å
kartlegge evt. negative konsekvenser. Eks. fare for utrasing, endrete strømforhold, endret
Har ingen spesielle merknader til

sandvandring eller lignende.

Vår kommentar: Ivaretatt i plandokumenter.
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4.3.2 Sametinget, 03.05.2012

Har ingen spesielle merknader, men viser til § 8 i kulturminneloven.
Vår kommentar: Ivaretas i planbestemmelser.
4.3.3 Tromsø Museum, 10.05.2012

Antatt utfyllingsareal basert på planavgrensning i sjø vurderes som såpass beskjedent at
sannsynligheten for konflikt med evt. kulturminner under vann vil være liten. Området er
heller ikke kjent for utbredt eldre maritim aktivitet og er preget av tidligere utfylling. Har
derfor ingen merknader til planforslaget.
4.3.4 Statens vegvesen, 16.05.2012
Atkomst til

området må avmerkes/vises i plankart. For øvrig ingen merknader til

oppstart.

Vår kommentar: Ivaretas i plankart.
4.3.5 NVE, 21.05.2012

I hht. NGUs løsmassekart består området av tykk havavsetning, noe som kan være
indikasjon på ustabile grunnforhold. Det bør gjøres en vurdering av om grunn- og
terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. NGIs
kvikkleirekartleggingjf. rapport 04.12.2009 har ikke påvist dette i gjeldende område, men
plandokumentene må tydelig vise at faren er vurdert og tatt hensyn tiL. Kommunen skal

påse at faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet før planen vedtas.
Vår kommentar: Ivaretatt i plandokumenter samt Rambølls geotekniske vurdering.

Direkte berørte parter og naboer
4.3.6 Tove Volden på vegne av Asbjørg Johansen m/fam., 31.05.2012

I forlik med Skår Eiendom er det akseptert at utnyttelsesgrad endres til nødvendig for at
tilbygg skal bli ferdigstilt. Viser til klage fra Leif Johansen på nabovarsel av 31.12.2010
vedrørende fyllng i sjø og etter det man forstår har kommunen aldri fått søknad om
utfylling i sjø. Derfor er heller ikke spørsmål
om utfyllng nedfelt i forlik mellom partene.
Det ønskes at tilbygg blir ferdigstilt uten ytterligere utfyllng i sjø.
Viser til at sjøgrunnen utenfor Storgata 98 allerede er utfylt med ca 4-600 m2 i 1988 av
Fauske kommune, dette ble gjort uten nabovarsel eller tilatelse fra bygningsrådet.
Utfyllingen var i strid med planene for området og de geotekniske rapportene fra
Kummeneje. Grunnforholdene i området er svært ustabile. Wårheim godkjente på

delegasjon en begrenset utfylling i 1996, men avslo ytterligere fyllng i syd østlig retning
fra Brygga Hotell. Den geotekniske rapporten fra Kummeneje satte en max- grense på 7
meter øst for hotellet grnnet faren for utglidning. Vi undrer oss over om grunnforholdene
kan forandre seg så mye på 16 år, til at det nå er forsvarlig å fylle i samme område.
Minner om at til tross for geotekniske undersøkelser skj edde det utglidninger ved utfylling
av både Småbåthavna og Megasenteret. Frykter at tilsvarende utglidning kan skje ved
fylling i området. Ettersom Skårs tilbygg er perlet til grnnfjell, mens Brygga hotell står
på en fylling fra L 988 og huset i Storgata 100 står på leirgrnn.
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Det ønskes andre løsninger enn utfyllng for å løse Skårs evt. parkeringsproblemer. Eks.
omfordeling av areal, eller at Skår kjøperlleier parkeringsplasser av naboer / Fauske
kommune jf. vedlagt forslag til løsning. Man bør se helhetlig på uregulert område vest for
Skårs bygg og finne en parkeringsplan som gagner alle de tre forretningsbyggene.

Forlik basert på tidligere opplysninger Skår ga Fylkesmannen 04.04.201 l, der Skår
benekter preproduksjon av rør og dette åpnes det for i detaljreguleringen. Det er tidligere
uttrykt skepsis til produksjon av rør. Behov for utendørs lagring kan igjen melde seg, om
den begrensede plassen i tilbygget skal brukes til produksjon. Tidligere har utfyllingen
som nå er bebygd vært skjemmende for nabo grunnet utendørs lagring av rør,
septiktanker, rustne konteinere, rør-hus og parkering av diverse biler og lastebiler. Det
stiles spørsmål
om det kan føre til mere støy, og økt brann- og eksplosjonsfare. Om
kommunen tilater verksted er det et poeng at ikke hvilken som helst verksted kan overta
om Skår eiendom selger eiendommen.

Det påpekes at eiendommen i Storgata 100 har godtatt mer enn man normalt kan forvente
ved fortetning av sentrum. Her listes opp: l. Opprinnelig bygg og tilbygg med lengde på
32 m, er plassert under 4 m grense mot nabo Uf. jordskifterettens dom, konvertert
målebrev
og forlik med Skår Eiendom). 2. Ureglement fyllng i sjø på ca 400 m2 i 1988.3.
Tilbygg er oppført i strid med reguleringsplanens utnyttingsgrad. Mener derfor at det er
nok fortetting og at ytterligere utfylling i sjø ikke tilates.

En ytterligere utfylling vil bli skjemmende, forringe bruksverdi og eiendomsverdien av
Storgata 100. Kan ikke se at en utfylling i sentrum gagner Fauske sentrum, denne
utfyllngen glir ikke naturlig inn i omgivelsene og vil bli en ((vorte på strandlinjem).
Fyllingen og dennes biler og eventuell annen lagring vil bli synlig fra den påkostede
havnepromenaden på Fauske.
V år kommentar:

I e-post med innspil ble det nevnt at kart osv. skulle bli ettersendt pr. post, men pr. dags
dato har vi ikke mottatt dette.
1. Oppsummering generelle opplysninger i saken for å unngå misforståelser:
a. Leif Johansen skrev under nabovarsel 20.10.2010.

b. På vegne av Skår Eiendom AS fremmet Fauskebygg AlS søknad om tilbygg

mottatt av kommunen 26.10.2010 (oppdatert 02.1 1.2010).
c. Klage på tilbygg v/Tove Volden på vegne av Leif og Asbjørg Johansen mottatt

av kommunen 24.1 1.2010.
d. Klage på nabovarsel og fylling v/Tove M. Volden på vegne av Leif og Asbjørg

Johansen mottatt av kommunen 04.01.2011 (datert 31.12.2010).
e. Tove Volden fikk fullmakt 15.02.2011 til å håndtere all korrespondanse i
saken vedr. utbygging og utfyllng i Storgata 98.
f. Søknad om fylling mottatt hos kommunen 23.02.201 L med gjenpart av
rekommandert nabovarsel 24. 1 1 .20 L O. Behandling utsatt i påvente av
klagebehandling
jf. DPLU sak 027/1 L.

g. Når det gjelder forlik mellom partene går det klart frem av dokumenter ovenfor
at spørsmål
om fyllng allerede var kjent 31.12.2010 jf. klage fra nabo. Søknad
er mottatt hos kommunen, men ikke behandlet pga klagesak.
11
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2. Når det gjelder fylling nedenfor Storgata 98 i 1988 er det lite dokumenter på saken
utover geoteknisk rapport fra Kummeneje fra 1987. Kommunen opplyser at det var
ingen arealplaner som var i strid med utfyllng på dette tidspunktet. Det er ingen grunn
til å tro at Rambøll vile anbefale videre utfyllng om ikke eksisterende fylling er
forsvarlig og korrekt utført. Når det gjelder prosessen i 1988 er en sak som burde vært
tatt opp allerede i L 988 om dette stemmer - kan ikke se at dette får tilbakevirkende
kraft for nye prosesser og fyllinger i området. Evt. utstabile grunnforholdene i området
ivaretas gjennom ny geoteknisk vurdering utført av Rambøll i 2010 og 2011.
Vurderingen tar også hensyn til Kummenejes rapport fra 1987.
3. Kommunen opplyser at det er gitt tillatelse til utfyllng utenfor Brygga hotell i 1996,

men de er ikke kjent med at det er omsøkt eller gitt avslag på ytterligere utfyllng sør
østlig retning fra Brygga Hotell i 1996. Se ellers kommentar i pkt. 2 vedrørende ny
geoteknisk vurdering.

4. Når det gjelder utglidning i småbåthavna så skjedde dette pga. at massene som ble
tilført området ikke ble lagt ut i sjøen etter de retningslinjer og begrensninger som var
gitt av geoteknisk konsulent. Under anleggsarbeid for Megasenteret (Amfi) ble det
ing av bygge
grop oppdaget noe ustabilitet. Dette ble ivaretatt med
under graving/pel
spunting og det var aldri snakk om noe utglidning her. For øvrig ble byggeprosessen
her gjennomført etter omfattende geoteknisk vurdering. Generelt forligger det ingen
grunn til å betvile geoteknisk vurdering utført av godkjente firmaer. Det kreves at en
utfyllng skal følge den geotekniske vurderingen og når dette gjøres vil det ikke være
fare forbundet til fyllnger på land eller i sjø.

5. Når det gjelder mottatt forslag til parkeringsløsning vil evt. parkeringsproblem for
virksomheter utenfor planområdet ikke være en del av tiltakshavers ansvar. Ellers så
har bygging av garasje vest for Skår Eiendom AS vært vurdert tidligere i prosessen,
men ble funnet for kostbar sammenlignet med utfyllng. I tilegg ble forslag til garasje
presentert for Stadssalg, men de ønsket ikke denne løsningen på sin eiendom.
6. Viser til Skår Eiendom AS uttalelse til Fylkesmannen 04.04.201 L der man svarte på
påstand om bruksendring. Det ble her opplyst at den type drift som foregår nå også

skal foregå i fremtiden. Det er heller ikke planlagt noen endringer på type drift. Når
det gjelder prefabrikasjon av rørkonstruksjoner så har dette vært en del av driften hele
tiden og det vil som nevnt ikke bli noen endringer på dette. Det eneste som vil bli
endret er at dette nå vil foregå innendørs i motsetning til tidligere da dette også delvis
ble gjennomført ute pga. plassmangel.
7. Spørsmål

om mulig skjemmende utendørs lagring av rør, septiktanker, rustne

containere og rør-hus m.m. ivaretas i planbestemmelser. Et av målene med å få et

lagring som tidligere måtte gjøres utendørs. Når det
gjelder parkering av biler og lastebiler kan vi ikke se hvordan dette er skjemmende for
naboer.
tilbygg var å kunne få bort all

om evt. støy, brann- og eksplosjonsfare vil det som nevnt i
pkt.6 kun foregå produksjon og verkstedsarbeider innendørs. Utbygging vil derfor
være et støyreduserende tiltak som kommer alle naboer til gode. Bedriftens

8. Når det gjelder spørsmål
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arbeidsrutiner er oppbygd i hht. arbeidstilsynets krav slik at risiko for
branneksplosjon er ivaretatt.

9. Type verksted som tilates uavhengig av eier ivaretas i planbestemmelser.
10. Vi er uenig i at en videre fylling vil bli skjemmende, tvert imot vil denne videreføre
ing av fylling. Kan ikke se at
strandlinjen foran Brygga hotell i stedet for dagens trapp
evt. synlige biler er et problem her da dette kan sees langs hele strandpromenaden.
Evt. annen utvendig lagring er ivaretatt i planbestemmelser.
4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 13.07.201 L med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen og
Paul Erik Aakerli.

"C ..

A2 og naboeiendom sett mot nord.

Strandområde utenfor og øst for pIanområdet.

5.0 Vedlegg
1. Plankart i A3, M 1:500
2. Plan vist på ortofoto i A3, M 1 :500

3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste
6. Geoteknisk vurdering, Rambøll Norge AS 30.06.2012, 17.12.2010 og 17.02.2011

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.
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PLANBESTEMMELSER
ti detaljregulering for

Storgata 98

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Oppstartsmøte
Kunngjøring om igangsatt planlegging
1.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
2.gangs offentlig behandling
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret

Dato

Sien.

13.07.201 L

R.H.B.
R.H.B.

14.04.2012

Planident: 1841-2012001

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til
bestemmelsene er vist i eget dokument.

Dato............................................................................................................
ordførerens underskrift

~

Planbestemmelsene er utarbeidet 09.07.2012 av
A/S Salten Kartdata på vegne av Skår Eiendom AS
Revidert:
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

§ L

GENERELT
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med
reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:
1. Bebyggelse og anlegg: Forretning/ontor/verksted, Energianlegg.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Annen veggrunn - tekniske anlegg,

Parkeringsplasser.
3. Bruk og vern av sjø og vassdrag: Friluftsområde i sjø.

§2
Plan erstatter del av "Reguleringsplan for Fauske østre dell" vedtatt av kommunestyret den
02.07.1998.

§3
BEBYGGELSE OG ANLEGG
oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling
harmonerer med bebyggelsen omkring. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større
skjæringer, fyllnger, murer O.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming.
Bygninger skal

3.1 Forretning/kontor/verksted, F/KN-l - FIK-2.

a) Eksisterende bygning på F /K -1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende
størrelse og utforming. Eventuell endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende
bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. Det samlede bebygde areal (BY A)
skal ikke overstige 376 m2.

b) På område F/K -2 kan det oppføres bygning i to etasjer med maksimal byggehøyde
på 8,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde areal (BYA)
skal ikke overstige 273 m2.

c) Innenfor F /K -log F/K -2 kan verksted kun benytes til aktiviteter relatert til
rørleggervirksomhet.

d) Utendørsområder skal ti en hver tid holdes så ryddig som mulig. Beholdere /
containere for oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget innenfor området
Veg1 eller avskjermes ved levegg, beplantning eller tilsvarende.
3.2 Energianlegg, TL.
a) Eksisterende trafostasjon kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse

og utforming.
2

§4
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
4.1 Kjøreveg, Vegl.

a) Eksisterende kjøreveg, Vegl med atkomst ti F/K-l og F/K-2 kan opprettholdes
og vedlikeholdes som tidligere.

4.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg, AI-A2.
a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter,

skjæringer/fyllnger, plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende veg.
b) A 1 inngår delvis i eksisterende parkering tilknytet F IKN -1. Det tilates opparbeiding
av fortau.
c) A2 er eksisterende gangareal

langs F/K-l og F/K-2. Det tilates opparbeiding av

fortau mot E6.
4.3 Parkering, P1-P3.

a) Innenfor område PL avsettes det minimum 1 parkeringsplass pr 100 m2
forretningsareal i F /K -log herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt
funksjonsevne. Innenfor PL avsettes det rom for sykkelstativ med minimum 4
sykkelplasser.

b) Innenfor område P2-P3 kan eksisterende og private parkeringsplasser tilknyttet
næringsdrift i F/K-l og F/K-2 opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.

Herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne.

§5
BRUK OG VERN AV SJø OG VASSDRAG
5.1 Friluftsområde i sjø, FRLV-l.

a) Innenfor området regulert til friluftsområde i sjø skal det ikke plasseres anlegg som er
til hinder for fiske eller alminnelig båttrafikk gjennom området. Området FRL V-L skal
benytes til friluftsliv, rekreasjon og fiske. Det er ikke tilatt med tekniske
installasjoner i dette området.

§6
DIVERSE BESTEMMELSER
6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.

a) Før gjennomføring av fyllng i sjø skal det av fagkyndig personell gjøres en
geoteknisk vurdering av området.

3

b) Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets
plassering, parkering, sykkelparkering, m.m.

c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
kulturminnemyndighetene omgående,
jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §
8. Sametinget skal ha særskilt varseL.

6.2 Tilgjengelighet

a) Bygg og uteområder samt atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik

at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i
planområdet skal etterstrebe universell utforming.
6.3 Energi

a) Bygninger skal tilfredsstile krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den
til en hver tid gjeldende teknisk forskrift.
6.4 Støy
a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55

dB på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt
støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støyivå
skal være tilfredsstilt med de krav tilluftskifte/ventilasjon som følger av teknisk
forskrift.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.
VIKTIG! nenne sjekklista er ikke komplett - men den kan brukes som et hjelpemiddel i den
kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kunne ha betydning for
planarbeidet.
Forslagstiler må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle punter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruen.

Nyttig bakgrsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (nSB 1994)
. "Retningslinjer for Fylkesmanens bruk av insigelse i plansaker etter plan- og

bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)
om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
. Rundskriv GS-l/Ol - "Rundskriv
beredskapsområdet" (DSB 2001)
. Rundskriv T-5/97 - "Arealplanlegging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgatt i forbindelse med følgende arealplan:

_ _ _ _ _ _1:'!t~Yr:e.p.!!~r!n..g_ ~O! _S_t~~g_al~ !l~,_ ~a~s_k~_ _ _ _ _ _
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:F orhold~/,luønsket Jienèlelse
J ord-/leire-/løsmasseskred

Nei

Kvikkleire, ustadi ennforhold

Nei

Steinras, steinspran

Nei

Is-/snøskred

Nei

K'ente historiske skred, utbredelse

Nei

Flomfare

Nei

Springflo

Nei

Flomsonekart, historiske flomnivå

Nei

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc.

Nei

Mye nedbør

Nei

Store snømengder

Nei

Radon

Nei

Ikke kjent, men ivaretas i TEKlO.

Annet (ustabile grunnforhold)

Ja

Det stiles krav om grunnundersøkelse i
bestemmelsene.

Utbyggingsplaner (boliger,

fritidsbebyggelse, næring/industri,
infrastruktur etc.) i nærheten av:
drikkevannskilder, nedbørsfelt,
grunnvann
landbruksareal

Nei

oppdrettsanlegg m.m.

-7 vurdere nødv. tiltak, båndle II etc.

09.07.2012

Side 2 av 4

SJEKKLISTE RISIKO OG SARBARHET

" fi i! ..!I t

' ~"lU!l ," W' :t !;i '1~¥;, ,j$ ;i ." '~~f!

liorlíolèlhuønskethenèlelse,

Brann/eksplosjon ved industrianle

Nei

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning

Nei
Nei

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner,
radioaktiv lagring

Nei

Høyspentlednin er

Nei

Anlegg for deponering og destruksjon av
farlig avfall

Nei

Strålin sfare fra div. installas'oner

Nei

Gamle fyllplasser

Nei

Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret
bruk av gamle industrItomter

Nei

Militære og sivile skytefelt

Nei

Dumpeområder i sjø

Nei
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E Orhold;J, uøl1sketlhendelse"

.ilL

'i

Vil utilsiktede/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

Ul kkesbelastede veger

Nei

Støysoner ved infrastruktur

Nei

Sykehuslhelseinstitusjon

Nei

Sykehjem/omsor sinstitusjon

Nei

Skolelbarnehage

Nei

Flyplass

Nei

Vikti vei/jernbane

Nei

Jernbanestas' on/ussterminal

Nei

Havn

Nei

Vannverk/kraftverk

Nei

Undervannslednin er/kabler

Nei

Bru/Demnin

Nei

E6 går like nord for området, men det er
ikke registrert ulykke i det aktuelle
området.
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109/1 - ODD VESTGÁRD - SØKNAD OM DELING OG DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR TILLEGGSAREAL FOR EKSISTERENDE
HYTTETOMT
Vedlegg:

l. Søknad datert 03.09.2012 om fradeling av tileggsareal for eksisterende hyte.
2. Div. karkopier med omsøkte areal avmerket v/skogbrussjefen

3. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, datert 06.11.2012
4. Følgeskriv ti uttaleinstanser datert 12.11.2012 fra Fauske kommune, Plan og utvikling.

5. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, datert 26.1 1.2012
6. Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, datert 17.12.2012

Saksopplysninger:
Det søkes om fradeling og dispensasjon for et areal på 0,48 dekar som tileggsareal til hytetomt
gnr 109, bnr 11 og bnr 14 i LNF-A område. LNF-A område i kommuneplanens arealdel er
forbeholdt titak i tilknytning til stedegen næring. Eksisterende hytetomt har et samlet areal på
1,51 dekar. Omsøkte areal er bevokst med lauvskog og har middels skogbonitet og lìgger lìke

ved bilvei og må regnes som middels tilgjengelig. Omsøkte areal består av et smalt ((belte)) med
8 meters

bredde som ligger 1 - 1,5 meter fra veggen på omsøkte hyte. Omsøkte areal er

gjennomskåret av oppstìkkende bergknauser og grenser på motSatt side av hyt mot ei

kraftlinjegate. I sørøst grenser arealet mot Vallvatn som er fredet som fuglereservat.
Skogbrussjefen har behandlet saken på delegasjon etter

jordlovens bestemmelser (sak 147/12)

og har med hjemmel i jordlovens § 12 gitt tilatelse til omsøkte fradeling av tileggsareal på 0,48
dekar til eksisterende hyttetomt gnr 109, bnr 11 og bnr 14.

Saken har vært til uttalelse hos Fylkesmanen i Nordland og Nordland fylkeskommune som
begge har avgitt uttalelse om saken.
Uttalelse fra Nordland fylkeskommune:

Fylkeskommunen har avgitt en planfaglig og en kulturminnefaglig uttalelse og kan ikke se at
tiltaket vil være i strid med regional polìtikk slik dette blant anet er formulert i fylkesplanens
arealpolitiske retningslìnjer. Det kan heller ikke ses at tiltaket er i konflkt med kjente
verneverdige kulturminner. Det pekes imidlertid på at ikke alle kulturminner er registrert og at
hvis det i forbindelse med markinngrep skulle oppdages gamle gjenstader, ansamlinger av

trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, så må Kulturinner i Nordland

underrettes umiddelbart og at dette pålegget bringes videre til dem som skal utføre arbeide i f
marken.
Uttalelse fra Fylkesmanen i Nordland:

Fylkesmanen uttaler: ((Vi deler administrasjonens vudering om at fradeling av et mer begrenset
tileggsareal fullt ut vil kune ivareta søkers behov. Vi kan ikke se at behovet for tileggsareal
fordrer avgrensning helt ned mot Vallvatnet. Fradeling av et mer begrenset areal synes mer
fornufiig, og vil medføre at formålet for strandsonearealet forblir uendreU)

Saksbehandlers vurdering:
Av de verdier LNF-A områder skal skjerme mot tiltak synes det primært å være naturerdier og
frlufisverdier i tilknytning til fuglereservatet ved Vallvatnet som kan bli berørt. Hvis omsøkte
tomt deles diagonalt slik at den får bredde lik null ved Vallvatnet og kun et areal på ca 0,24
dekar, blir disse natur- og frilutsverdiene svært lite berørt.
Utover det å få noe større avstand fra tomtegrense til hytevegg, synes det ikke å foreligge gode
arguenter fra søkers side for å få dispensasjon.

INNSTILLING:
Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon for ku 0,24 dekar fra kommuneplanens arealdel, § 2.1 a) og § 3.1 a).

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tilatelse til fradeling av kun 0,24
dekar som tileggsarealtil hytetomt med gnr 109, bnr 11 og bnr 14.
Det settes som betingelse at tomten formes som diagonal halvdel av omsøkte areal med
bredde lik null ved Vallvatn.
Begruelsen for at ikke hele det omsøkte areal fradeles er at arealet omfattes av LNF-A

område i kommuneplanens arealdel og at man ønsker å skjerme natur- og frilufisverdier
ved Vallvatn. Søkers argumenter for å få dispensasjon synes i tilegg ikke å være særlig
tungtveiende.

Fauske, 11.01.2013
J

Even Ediassen

Rådman

Søknad om deling/justering av grunneiendom

I Journalnr.:

5\ / \v

Søknaden/rekvisisjonen framsettes i medhold av bygg- og bygningslovens(pbl)§93, t. ledd, bokstav h
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- jf. pbl kap. XL og XlI og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) kapittel

Plass for kommunes stempel
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kopi av kart som viser
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D fradeling av veggrunn med oppmålingsforretning

søkes om.
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.~ Privat forslag
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D Offentlig veg

D Industrilbergverk

D Naturvern

DAnnet kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

benyttes ti

D VarehandeIlbank/forsikringlhotelI/restaurant

Adkomst
Pbl § 66.1 og
vegloven
§§ 40-43

~ Kommunal veg D Privat veg

D Riks-/fYlkesveg
D Ny avkjørsel fra offentlig veg

D Avkjørselstillatelse er gitt

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

D Søkn. om avkj.tillatelse vedlegges D Adkomst sikret ifølge vedlagt dokumenter

Vannforsyning D Offentlig vannverk
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FAUSKE KOMMUE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JouralpostID: 12/8637

Arkiv sakD: 12/1786 Sakbehandler:

147/12

Wilhelm Mor enstierne

I Dato: 05.10.2012

I Delegert plan- og utviklingsutvalg

109/1 - ODD VESTGÁRD - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM
_ TILLEGGSARAL TIL HYTTETOMT MED EKSISTERENDE HYTTE. KJØPER:
NINA OG TROND STENERSEN

(( Saksutredning:
Eiendom:
Kommune
Fauske
Fauske

Gnr.

Bnr.

109
109

2

Fnr.

Snr.

ID andel

Eiendomsnavn

L

Adresse
Nordahl Grie svei 5 B, 8003 Bodø

Saksforhnld:
Saisvar med godkjent plan G/n)
Ivaretar kultulandskapshensyn G/n)

Adkomst gjennom tunet G/n)
Flere våningshus G/n)

N
N
N
N

bolig / hyte (i/n)
Grenser dyrka jordG/n)

J

Vernskog G/n)

N

Bebygd (in)
(,

Adkomst

dyrka jord Wn)

Grenser

Det søkes om fradeling av areal på 0,48

Avstand tu, meter

Adkomst gårdsvei G/n)

N

J
340
N

J

dekar som tileggsareal til hytetomt (109/11,14) på 1,51

dekar med eksisterende hyte. Omsøkte areal er bevokst med lauvskog og har middels
ved bilvei og må regnes som middels tilgjengelig. Omsøkte areal
skogbonitet og ligger like
består av et smalt belte med ca 8 meters bredde som ligger 1- 1,5 meter fra veggen på omsøkte
hyte. Omsøkte areal er gjennomskåret av oppstikkende bergknauser og grenser på motsatt side
fredet som
mot ei kraflinjegate. I sørøst grenser omsøkte areal mot Vallvatn som er
av hyta
fuglreservat.

Eiendommen er ikke bebodd og ikke i jordbrusmessig drift. Eieren/søkeren har en del drift i
eiendommens skog i form av industrell hogst, vedhogst, skogplanting og rydding i
granplantefelt. En stor del av eiendommens skogareal er tilplantet med gran.

En betydelig del av eiendommens utmarksareal er regnet som lettbru dyrkbar mark.
omfattes av LNF-A område i koníuneplanens arealdeL. Dette er et område
som ikke skal nytes til andre tiltak enn de som er knytet til stedegen næring. De skal bL.a. ike
nytes til hyter og boliger som ike er knytet til stedegen næring.
Omsøkte tomteareal

omfatter også områder for spredt hytebygging. Krteriene for

Kommuneplanens arealdel

hytebygging i slike områder er bLa. at hytetomtene ikke skal plasseres på skogsmark med
middels eller hø skogbonitet og at tomtene ikke skal være støre enn 1 dekar. Disse krteriene
må regnes å gjelde for LNF-A områdene også hvis det aven eller anen fornufig gr skulle

være aktuelt å tilate fradeling av hytetomt i slike områder.

I dbru kseien
" dommen
oversi"kt over areal ti"I an

02

Eieidommens areal
da

¡lrealtye
Fulldyrket lettbrukt iord
Mindre lettbrukt fuUdyrka iord
Fulldyrkii tungbrukt jorn

25,2

Sum fulldyrka jord

25,2

oms

ø

kte DarseIl ..

¡lreal omsøkte parseller

parëll l, da

Parsell 2, da

Parsell 3, da

(

Overfatedyrka jord

11,9
11,9

Innrksbeite
Sum overßàltedyrka/innmlrksbeite
Skog, slirsÍ1g bolIítet

Skog, høg bonitet
,

Skog, middels bonitet

Skog, lav boiitet
Sum produktiv skog
Uprodi.iv slcog

i

Myr
J\en jorddekt fastmark

353
317,2
2,3
672,5

0,48

0,48

19

149,9
10,1

Ghmnlennt areal/fjell¡ dagen
Ikke kiassifisert
Sum.uproduktive arel

ToMt arei

179
888,6

0,48

VUlderingsprinsippene i natuangfoldlovens §8, § 9~ § 10, § 11 og § 12 er med å dane
registrert i Natubasen og
som er
grag for saksbehandlers VUdering. Med grlag i de data
å komme i
Ardatabanen og den kunskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke

konflkt med verdifule natuper og/eller rødlistearer e1Îer naturvernområder. \(
Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nytet eller kan nytes til jordbru eller
skogbru uten samtykke fra landbrusmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om

eiendommen har flere gn/bnr og etter landbrusmyndighetens skjønn må regnes som en
drftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbrusmyndigheten kan gi tilatelse til deling dersom
samfusinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den

avkastning eiendommen kan gi. Når saken skal avgjøres, skal det bL.a. tas hensyn til om deling
kan føre til drifts- og eller miljømessige ulemper for landbruet i området. Det skal også tas
hensyn til godkjente planer for arealbruen med grunag i plan- og bygningsloven samt

hensynet til kultulandskapet.
Det er ikke samfusinteresser av stor vekt som taler for at det gis tilatelse til omsøkte fradeling.

Det omsøkte areal er forholdsvis beskjedent. Dette samoldt med at arealet ligger som et smalt
belte med skog mellom kraflinjegate og angjeldende hyte og kun 1 -1,5 meter fra hyteveggen,
bidrar til at dette lile skogarealet med liten sansynlighet vil bli gjenstand skogsdrift ved

greier. Arealet består jo også aven del bergknauser som stikker opp, noe som også gjør

arealet lite attaktivt for skogsdrft. Med gruag i det foranevnte må omsøkte fradeling anses .
som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning.

Omsøkte fradeling synes ikke å vile medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning
for jord- og skogbruet og vil heller ikke ha noen skadelig virknng for kultulandskapet.
Omsøkte fradeling er imidlertid ikke i samsvar med kommuneplanens

arealdeL.

Samlet sett bør omsøkte fradeling kune aksepteres.

VEDTAK:
Skogbrusjefen viser til saksutrednngen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse

til omsøkte fradeling av tileggsareal på 0,48 dekar til eksìsterende hytetomt, gn.
109/11,14.

(
Fauske,

08.10.2012

Ý!.h;!!:5~
skogbrus~l;lJ

11.
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Fauske kommune,
Postboks 93,

Klassering

820 L Fauske.

'l~ri8l?~ lif i \ißIo
109/1.- Odd Vestgård, Poppelveien 19,8209 Fauske.
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdeL.
Gnr. 109, bnr. 11 og 14. Utvidelse av hyttetomt til Nina og Trond Stenersen, Nordahl
Griegs vei 5 B, 8003 Bodø.

Undertegnede er eier av gnr 109 bnr 1 og 2 i Fauske kommune og søker med dette om
dispensajon fra kommuneplanes arealdel i Fauske kommune slik at Nina og Trond Stenersen
kan få utvide sin hytetomt slik at eksisterende bebyggelse kommer lengre vekk fra
eiendomsgrensa enn tilfelle er nå.

Eksisterende grense ligger nå bare 1- 1,5 meter fra hyteveggen.
For øvrig viser jeg til skogbruksjefens saksutredning og vedtak av 8.10.2012.

Fauske 6.11.2012
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Odd Vestgård
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FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset
8048 BODØ

Saksbehandler: Wilhelm Morgenstierne - Telefon: 75606065 - Telefaks: 75604001
Dato: 12.112012

Vår rer': 12/9913/WMO

Deres rer':

FRA

109/1 - ODD VESTGÅR - SØKNAD OM DISPENSASJON

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR TILLEGGSARAL FOR
EKSISTERENDE HYTTETOMT
Vedlagt sendes foranevnte dispensasjonssak til uttalelse.

Hva det søkes dispensasjon fra
Det søkes dispensasjon fra vedtatt kommuneplans arealdel, om å nyte LNF-A areal til anet
enn stedbunden næring. Indirekte søkes det også om dispensasjon fra reglene i
kommuneplanens arealdel m.h.t. LNF-B/C områder hvor det fremgår at hytetomter ikke skal
omfatte areal med middels og høy skogbonitet og ikke skal være større enn 1 dekar.
søkes om
Det søkes om ftadeling av tileggsareal på 0,48 dekar til eksisterende hytetomt med areal
1,51 dekar. Omsøkte tileggsarealligger i et LNF-A område ved nordsiden av Val1vatnet.
Eksisterende hyte ligger svært tett opp til tomtegrensa (1 -1,5 meter) og omsøkte areal vil
medføre at denne avstanden blir større.
Hva

det

Historikk
Eksisterende

hytetomt omfatter gn 109111 og 109/14

Relevante verdier som berøres
Landbrusverdier berøres ved at det omsøkte areal er skogareal med lauvskog middels
skogbonitet. Arealet er imidlertid av mindre verdi for landbruet siden det er ulendt med
mellom
oppstikkende bergknauser og ligger som et smalt belte med ca 8.meters bredde
kraftlinjegate og eksisterende hytetomt.

at hytetomtens bredde ved Vallvatnet blir utvidet. Det kan bli
konfikt i forhold til frlufsferdsellangs Vallvatnet.
Friluftsverdier kan berøres ved

Vallvatnet er en del av fuglreservat. En fradeling av tileggsareal til hytetomt vil kune
medføre at mer areal ved vananten blir mer påvirket av mennesker.

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post~postmottk(afauske.kommul1e.no-

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75604000 75 6040 OL
Qr.g~nr~ 9-72-18-021

1-,
Alternative løsninger for tiltaket
En alternativ løsning kan være å redusere omsøkte tomteareal ved at tomten gis form aven
trekant med null bredde nede ved Vallvatnet (dvs. en halvering av omsøkt areal). Dermed
berøres strandsonen ved Vallvatnet mindre av hytetomten. Dette kan være riktig med hensyn
til friluftsferdsellangs Vallvatn og med hensyn til at Vallvatnet omfattes av fuglreservat.

Forhold knytet til ulike lover
Det synes primært å være jordlovens, plan- og bygningslovens og natuangfoldslovens
bestemmelser som er relevante for saksbehandlingen.

Dispensasjonssøkers argumenter for å få dispensasjon
I dispensasjonssøknaden er det argumentert med at det er så liten avstand mellom hyte og
tomtegrense. I tilegg vises det til skogbrussjefens begrunnelse for å gi tilatelse ti deling
med hjemmel i

jordlovens § 12.

Saksbehandlers samlede vudering av saken

I denne saken er det ikke aktuelt med noe nyt fysisk tiltak. Berørte hyte eksisterer allerede i
dag. Det er her snak om å tilføre LNF-A areal til eksisterende tiltak. I dette tilfellet synes et
slikt tileggsareal å medføre lite eller ubetydelig skade for landbruet og det same gjelder

også for friluftsferdsel og natureservat hvis tileggsarealet reduseres til det halve og formes
som en trekant med null bredde ved Vallvatn.

Det synes for øvrig ikke å være noen tugteiende argumenter fra søkers side for å få
dispensasj on.

Samlet sett synes saksbehandler det kan aksepteres å gi dispensasjon i dette tilfelle hvis det
omsøkte arealet reduseres omtrent til det halve og rar form av trekant med null bredde ved
Vallvatnet.

Med hilsen

(J~I1li
:u~~
Wilhelm.. rgenstierne
Skogb sjef
Vedlegg:

1. Søknad om fradeling av tileggsareal til hytetomt, datert, 03.09.2012
jordloven, sak 147, datert 05.10.2012
3. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, datert06.1 1.2012

2. Administrativt vedtak med hjemmel i

4. Diverse karkopier over omsøkt område

Mottakere:
Fylkesmannen i Nordland
Nordland fylkeskommune

L_____ __~____ __

Moloveien 10

Fylkeshuset

8002
8048

BODØ
BODØ

Vår dato: 26. 11.012
Vår referanse: 12/39423

~ ~~~~b~~

Deres dato: 12. I 1.20 I 2

Deres referanse: 12/9913/WMO
Org.nr: 964 982 953
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Uttalelse til søknad om fradeling av tileggsareal til eksisterende hyttetomt fra
gnr 109 bnr 1

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende uttalelse:

Planfaglig uttalelse
Så langt vi kan se, vil tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik dette blant annet er
fOrmulert i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer.

Planfaglig vurdering: Dag Bastholm, tlf: 75 65 05 96

Kulturminnefaglig uttalelse
.. Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente
verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen
innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt
dersom en under eventuelt markinngrep skulle støte på forninner, 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.
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.

¡l,( dili' cL~ -i eu'- d~(
Martinus Hauglid
arkeolog

Adresse

Besøksadresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Prinsens gt. 100

Dir.:

Tlf.
Faks:

75650526
75650520

Saksbehandler:
Avdeling:
Enhet:
E-post:

Martinus Hauglid

Kultur og miljø
Kulturminner i Nordland
post(fnfk.no

Jeanette Osnes
Fra:

fm noosk(Qfyl kesma n nen.no

Sendt:

17. desember 201210:33

Til:

Postmottak

Emne:

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - Tilleggsareal for
hyttetomt - 109/1 - Fauske

Fylkesmannen viser til

oversendelse datert 12.11.12 (deres ref.: 12/9913/WMO).

Vi deler administrasjonens vurdering om at fradeling av et mer begrenset tilleggsareal fullt ut vil kunne
ivareta søkers behov. Vi kan ikke se at behovet for tileggsareal fordrer avgrensning helt ned mot
Vallvatnet. Fradeling av et mer begrenset areal synes mer fornuftig, og vil medføre at formålet for
strandsonearealet forblir uendret.

'-~~-FauSke kommune
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I

JoumalpostID: 13/297
Arkiv saklD.: 12/2146

I

I Saksbehandler: Wilhelm Morgenstieme

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

I Dato: 05.02.2013

II Sak nr.: 007/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

90/2,5 OG 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DELING OG
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV
VASSDRAGET. ERVERVER:
GISLAUG SELSTAD

HYTTETOMT VED SJØNSTÅDAL VED SULITJELMA

Vedlegg:

l. Søknad
om fradeling av hytetomt, datert 19.10.2012
2. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, datert 30.10.2012

3. Div. kartkopier med omsøkte tomt avmerket v/skogbrussjef
4. Delegert jordlovsak saksnr 172/12

5. Følgeskriv til uttaleinstanser, datert 13.1 1.2012
6. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, datert 18.12.2012
7. Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland, datert.

17.12.2012

8. Uttalelse fra Balvatn reinbeitedistrik, datert22.12.20 12

9. Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, datert 04.01.2013

Saksopplysninger:
Det søkes om fradeling av hytetomt på ca 2 dekar i et område som ligger ca 180 meter o.h. og er
bevokst med glissen Småvokst lauvskog på uproduktiv skogsmark. Flere steder er det berg i
dagen. Tomten ligger ca 75 meter vest for eiendommens gårdsvei og avstanden langs derte til
offentlg bilveì er ca 420 meter.
Omsøkte tomt er omfattet av LNF-A område i kommuneplanens arealdeL. Det er et område hvor
det kun er tilatt med tì1tak med tilknytning til stedegen næring.

Eiendommen er ikke i drift og har ikke fast bosetting. Eiendommen er eid av 4 sameìere.
Erververen (Gislaug Selstad) er en av disse. Det har vært en rettslig prosess i tilknytning til
eiendomsretten til eiendommen. Denne prosessen har endt med et rettslig forlik. Det rettslige
forliket går bL.a. ut på at Gìslaug Selstad skal få utskilt og overskjøtet til seg en tomt på mellom 2
og 4 dekar på et sted på eiendommen. Det forutsettes at tomtens størrelse og plassering
godkjennes av offentlige myndigheter. I tilegg skal Gislaug Selstad, ifølge rettsforliket, fra 1.
juli 2012 overta bruksretten til en av eiendommens beboelige hus, den gamle
((Stasjonsbygningem)

ved Sjønstådal. Denne ligger ned ved den offentlige bìlveien og er lett

tilgjengelig og med god parkeringsplass. ((Stasjonsbygningem) har iimlagt kaldt og varmt van,
WC og strøm og er ellers blitt noe pusset opp, bL.a. medonyt tak. Huset som er ganske gamelt,
har imidlertid en ganske gameldags og lav standard. Erverver/sameier som bor ì Oslo-området

1-

ønsker derfor å bygge en hytte med mer komfortabel og moderne standard som hun og familien
kan benyte når de bor på eiendommen.

En alternativ løsning for hytetomt er å søke fradeling av hytetomt på samme eiendom i et
område som i kommuneplanens arealdel er lagt ut for spredt hytebygging for 2 hyter. Dette
området ligger straks sør for Langvasselva. Dette området er vurdert av søkere og erverver, men

er fuet å være for lite tilgjengelig fordi elva må krsses og eksisterende bro er for dårlig, i alle
fall for personbiL.

Det synes verken å være naturmangfoldsverdier eller landbrusverdier av større betydning som
vil bli berørt ved en eventuell fradeling. Det er også ganske lite friluftsliv i omsøkte område. Det
meste av friluftslivet er nok helt lokalt.
I delegert jordlovsak saksnr 172/12 gis det med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse tilomsøkte
fradeling av hytetomt på 2 dekar.
Ut fra eksisterende kar som viser reindriftsinteresser i området, ligger omsøkte tomt straks sør

for et avmerket vårbeite 2 for reindriften og straks øst for avmerket trekklei for rein. I forbindelse
med arbeidet med ny kommuneplan, arealdelen ble område for spredt hytebygging fjernet fra
bLa. omsøkte område nettopp av hensyn til reindriftsinteressene.
Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland:
I uttalelsen fra Reindriftsforvaltningen Nordland står det bL.a.: ((Det omsøkte tiltaket ligger i
Balvatn reinbeitedistrikt i et område som i første rekke brukes som vår- og høstbeite. Det kan
imidlertid være rein i området hele året. I SkofJedalen er det oppsamlingsområde for reinen med
flyttleier til og
fra. De sørvendte liene mot Sjønstådalen blir gjerne tidlig bare og grønne på
våren, en periode hvor reinen generelt er var for ferdsel
og andre forstyrrelser. Balvatn
reinbeitedistrikt er for øvrig kraftig berørt av fritidsbebyggelse,ferdsel og andre inngrep
allerede. Dette er noe som over tid har påvirket drifsmønsteret, og gjort det mer kritisk å ivareta
områder som fortsatt kan brukes som reinbeite.)) Det konkluderes med at: ((Reindrifas behov for
varierte og sammenhengende beitearealer og områder hvor reinen kanfå nødvendig ro i kritiske
perioder vil være et aV de hensyn som skal ivaretaS ved å legge føringer i forhold til
fritidsbebyggelse i overordnet plan. Dette hensynet mener vi vil bli vesentlig tilsidesatt ved en

eventuell dispensasjon fra planen, jfr. Plan og bygningsloven § 19-2, 2. ledd

På bakgrunn av det som her er nevntfraråder Reindrifsforvaltningen at det gis dispensasjonfra
kommuneplanens arealdel for fradeling av hyttetomt i dette området. Vi viser i den forbindelse til
Plan- og bygningslovens § 19-2, 4. ledd))

ledd lyder slik: ((Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlig tilsidesatt. I tilegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene
etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.))
Plan- og bygningslovens § 19-2, 2.

I plan- og bygningslovens § 19-2, 4. ledd står det: (( Ved vurdering av om det skal gis
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tilegges særlig vekt.
Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i §
1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden. ))

Uttalelse fra Balvatn reinbeitedistrikt:
Balvatn reinbeitedistrikt uttaler bL.a.: ((Balvatn reinbeitedistrikt er svært negative til Gislaug

Selstad m.j. sin dispensasjonssøknad av følgende årsaker:
Området er et meget verdifullt tidlig vårbeite for rein, da det blir tidlig grønt da det ligger på
solsiden.

Detfinnes nok hytter i Sulitjelmadalen fra før.

Søkerens påstand om at hun ikke har sett rein i området under hele sin levetid, er en helt
urimelig påstand, da området er og har vært reinbeiteområde i uminnelige tider.

Videre setter søkeren spørsmålstegn ved Blindfamilens rett til reinbeite i området. Til dette
henviser distriktets reineiere til Lov om reindrif.))
Uttalelse fra Fylkesmanen i Nordland:
Fylkesmanen i Nordland uttaler: ((Fylkesmannen i Nordland kan ikke se at omsøkte tiltak
berører nasjonale eller viktige regionale verdier innenfor de fagtema vi har ansvar for, og har
således ingen vesentlge merknader til søknaden på dette punkt.

Dispensasjonen reiser imidlertid særlige spørsmål, og vil ut fra hensynet til kommuneplanen som
styringsverktøy være å anse som uheldig. Det er i overordnet arealplan avsatt betydelige
utbyggingsområder for fritidsboliger i dalen. Dette taler mot at nye etableringer skal finne sted
utenfor disse avklarte områdene.))

Uttalelse fra Nordland fylkeskoinune:
Fylkeskommunen har ikke særskile innvendinger til at det dispenseres i denne saken. I
tilknyting til den kulturinnefaglige uttalelsen bes det om: ((Skulle kommunen innvilge

søknaden, vil.flkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en
under marktnngrep skulle støte på fornminner, jf kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det
under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamUnger av trekull eller
Unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart.
Det forutsettes at nevnte pâlegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.))

Saksbehandlers vurdering:
økte hytetomt og
Saksbehandler har vurdert fordeler og ulemper ved en evt. fradeling av oms
kan ikke se at fradelingen medfører større fordeler enn ulemper for området. Ulempene består i
hovedsak i at reindriftsinteressene blir berørt på negativt vis. Det er vanskelig å påvise noen helt
klare fordeler.

Reindriftsforvaltningen Nordland, som er en statlig myndighet, fraråder at det gis dispensasjon
for omsøkte fradeling av hytetomt.

Siden omsøkte fradeling ikke medfører klar større fordeler enn ulemper og statlig myndighet
fraråder at dispensasjon gis, bør det ikke dispenseres fra bestemmelsene i kommuneplanens

arealdel
og dermed heller ikke gis tilatelse til fradeling etter plan- og bygningslovens
bestemmelser.

INNSTILLING:
Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 ikke
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for omsøkte hytetomt.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det ikke tilatelse tilomsøkte
fradeling av hytetomt.
Vedtaket begrues med at omsøkte fradeling ikke medfører klart større fordeler enn
ulemper og i tilegg frarådes fradeling av statlig myndighet (Reindriftsforvaltningen
Nordland).

Fauske, 14.01.2013

Even Ediassen

Rådman

Søknad om deling/justering av grunneiendom Joumalnr.: '=ri I:L
Søknaden/rekvisisjonen framsettes i medhold av bygg- og bygningslovens(pbl)§93, 1. ledd, bokstav h

- jf. pbl kap. XL og Xli og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) ka ittel3 o 7.
Plass for kommunes stempel

Alle relevante punkter fra 1 - 5 må være utfylt
Hvis plassmangel, benytt eget vedlegg
Søknaden sendes

Fauske kommune

Plan og utvikling

Klassering

Postboks 93

8201 Fauske
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2 Det søkes om:
2a Søknaden gjelder:

,
,

~ fradeling av grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning

Legg ved gjenpart av

nabovarsel, kvittering for

O arealoverføring eller grensejustering med oppmålingsforretning

at varsel er gitt/sendt og
kopi av kart som viser

O fradeling av veggrunn med oppmålingsforretning

hvilket areaVgrense det
søkes om.

2b Søknaden er i henhold til plan/ søknad om dispensasjon:
Deling ihht pbl

O Kommuneplan

§63

O Reguleringsplan

O Godkjent tomtedelingsplan
i ~l Privat forslag

- jf. pbl § 19-1, fra
Søknad

om

dispensasjon

bestemmelser i:

~ ~..

O forskrift

i. plan- og bygningslov

Copyright: f'au.§k~ kommune

O Vedtekt

~ kommuneplan

~

.l& ~eguleringsplan

l' , l .
D Selvstendig bruksenh:t

D Tileggsareal ti:

D Bolighus

D Offentlig virksomhet

IS Fritidshus

D Landbruk/fiske

D Offentlig veg

D Industri/bergverk

D Naturvern

DAnnet kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

Parsellen( e)

skal
benyttes ti

D Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant

Adkomst
Pbl § 66.1 og
vegloven
§§ 40-43

D Riks-/¡Ylkesveg

D Kommunal veg 1% Privat veg

D Ny avkjørsel fra offentlig veg

D Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

D Avkjørselstilatelse er gitt

D Søkn. om avkj.tilatelse vedlegges D Adkomst sikret ifølge vedlagt dokumenter

Vannforsyning D Offentlig vannverk

D Privat felles vannverk. Tilknytningstilatelse vedlegges

pbl § 65

Annet

Avløp
Pbl § 66.2

W Privat enkeltanlegg

D Offentlig avløpsanlegg

- beskriv

D Privat fellesanlegg

D Utslippstilatelse er gitt

D Søkn. om utslippstilL vedlegges

D Avløp sikret ifølge vedlagte dokument
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Postboks 93
8201 Fauske

Att. Wilhelm Morgenstierne

Nesodden 30/10-2012

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
hyttetomt på gnr 90-2,5 og 6 Fauske kommune

Sjønstådal Sulitjelma
Viser til flere telefonsamtaler og mail rundt overnevnte sak. Også ditt brev av 19/9

hvor du vedlegger kart inntegnet forslag av hyttetomter for oss.
Søknad er innsendt med alle underskrifer av samtlige grunneiere som også er
eier av Y4 PART av overnevnte eiendom.

Det ønskes snarest ogfå satt opp en hytte på eiendommen som blir bekostet

og brukes av minfamile. Jeg begynner og bli gammel slik at søknaden bes
hastebehandles såfort som muligfor ogfå saken ut av verden og hyttebygging

..

kan starte.
It

..

Det har vært veldig vanskelig og komme til en enighet om beliggenhet tidligere
og med avslag av forrige søknad. VI BA DEG da komme medforslag siden alle
våre ønsker om hyttetomt virket håpløst.
Vi ønsker selvfølgelig en hyttetomt mest tilgjengelig og også
fremkommelig med bil og vann
lagt inn. Vi har altså tidligere sendt inn søknaden lik ditt forslag.
Med vedlegg av kart hvor tomten er inntegnet av deg/Fauske kommune og vi har derfor
regnet med nå at dette var enkel sak.
Området har meget lav skogboenitet, eller ingen skog.

Eiendommen benyttes i dag som fritidseiendom og noen av grunneiere har tidligere skilt ut
tomter fra eiendommen til sin familie.
Boplikt og drive

pl ikt fra tidligere landbrukseiendom er vi fritatt.

Slik at alle 4 grunneiere vil komme til ogfå sin hyttetomt skilt ut av hovedeiendommen og alle
grunneiere ønsker lik behandling på sine søknader fra Fauske kommune.
Forøvrig er hele eiendommen et sameie frem til 2030,lik rettsforlik.

Eiendommen er så stor at det ikke burde være noe problem og skille ut noen
hyttetomter hverken nå eller senere for våre arvinger.

(f!) /

Og den beste løsningenfor alle parter er og legge denne hyttetomten på Sjønstådal siden

fra riksvegen og opp til gården.
Det vises til din mail at det mest sannsynlig vil bes om en uttalelse fra

hvor det allerede er vei/adkomst til tomten

reindriftmyndighetene. Vi stíler oss uforstående til at vi som grunneiere skal be

om bruken av vår egen eiendom, og det vil på ingen måte bli endring av bruk
på eiendommen enn det er i pr dag.
Gamle drifsbyggninger og bolighuset på Nedre Fjeld gård er delvis restaurert og
ligger i umiddelbar nærhet og som idag brukes til hyttelfitdsbolig av fam May Larsen
som også er eier av Y4 part av samme eiendom.

Det har også tidligere av oss blitt bedt om dokumentasjon hvor det har vært hevdet

at reindrifen har hatt rett til og benytte beiteareal på vår grunneiendom.
Hvis vår søknad skal fremlegges reindrifsmyndighetene, bes dokumenter fra reindrifnæringen

over bruk over vår eiendom lagt frem, også fra lang tid tilbake.
Denne eiendommen har vært i samme famile fra 1850 årene på morsiden og for meg som er født
og oppvokst på eiendommen

og har benyttet området i hele mitt liv, har aldri vært informert om noe slikt eller sett reinsdyr
annet enn langt til fjells.
Vi må derfor be om at hyttetomtsøknaden godkjennes.

Om det ikke skulle være nødvendig med dispensasjonsøknad
og behandle søknaden
for vår hyttetomt bes det se bort fra dette brev
som er innsendt tidligere.

Vi ser nå frem ti en positiv og rask behandling og og at dette løser seg slik du har

foreslått.
Med vennlig hilsen
for Gislaug Se/stad

Anne M Selstad
Vollenveien 108
1389 Heggedal

vedlegg kopi av ditt brev av 26/9-2012 og utskriffra maiI26/10-2012

KOMMUNE

FAUSKE

ADMINISTRATIVT VEDTAK
JouralpostID: 12/9696

Arkiv sakID: 12/2146 Saksbehandler:

172/12

Wilhelm Mor enstierne

I Dato: 06.11.2012

I Delegert plan- og utviklingsutvalg

90/2,5 OG 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR FRITIDSHUS VED SJØNSTÁDAL

Saksutredning:
Eiendom:
Kommune
Faus.ke

Fauske
Fauske

Gnr.

Bnr.

90
90
90

2

Fnr.

Snr.

ID andel

Eiendomsnavn

5

6

E.ie~Iseixer:
L

Adresse

Navn
.

BiørnR,obert Jensen

F.iordvall2Veien 4, 1450 Nesoddtane:en
MyrUii, Si30 Sulit.ielma

Liv Sivertsen
Ma" Elise Larsen

Reitan"eien 3, 8Z10 Fauske
Helsetunet n, 8200 Fiiuske

Gislau2 Selstad

eien 4, 1450 Nesoddtan en

Saksforhold:
Behygd Wn)
Adkomst dyrka jord Wn)
A4komat ø:iennom tunet G/n)
Flere våringshus G/n)

Grenser boHg / hyte (iln)
Grenser dyrka jord(j/n)

Sainsvar med go4kJent pìan (f/n)

N

N
N

Ivaretar kultulandskapshensyn G/n)

J

J

Avstad tun, meter

75

N
N
N

Aqkomst gårdsvei G/n)

J
J

Vemskoø: G/n)

Det søkes om fradeling av hytetomt
på ca 2 dekar i et område som ligger ca 180 meter o.h. og er
bevokst med glissen småvokst lauvskog på uproduktiv skogsmark. Flere steder er det berg i
dagen. Tomten ligger ca 75 meter vest for eiendommens gårdsvei og avstanden langs denne til
offentlig bìlvei er ca 420 meter.

Den angjeldende landbruseiendommen har et stort areal på i alt ca 7020 dekar. A v dette er 6,8
dekar inarksbeite og ca 3390 dekar produktiv skog. P.g.a. vanskelig terreng vil først og fremst
den delen av skogen som har høy og en god .

Dette utgjør anslagsvis ca 980 dekar.

del av skogen med middels bonitet kune drives.

Eiendommen er ikke i jordbrusmessig drift og mye av det jordbruarealet eiendommen hadde,

om eiendommen har forholdsvis stort skogareal,
synes det å være en beskjeden drift i skogen. Eiendommen er ikke fast bebodd av noen av eierne.
er nå i stor grad tilvokst med skog og kratt. Selv

0--r

Eiendommen er eid av 4 sameiere. Erververen (Gislaug Selstad) er en av disse. Det har vært en
rettslig prosess i tilkytning til eiendomsretten til eiendommen. Denne prosessen har endt med et
rettslig forlik. Detrettslige forliket går bL.a. ut på at Gislaug Selstad skal få utskilt og overskjøtet
til seg en tomt på mellom 2 og 4 mål på et sted på eiendommen. Det forutsettes at tomtens

størelse og plassering godkjennes av offentlige myndigheter. I tilegg skal Gislaug Selstad,
ifølge rettsforliket, fra 1. juli 2012 overta brusretten til en av eiendommens beboelige hus,
((Stasjonsbygnngem) ved Sjønstådal. Denne ligger ned ved den offentlige bilveien og er lett
tilgjengelig og med god parkeringsplass. Stasjonsbygningen har innagt kaldt og vart van,

WC og strøm og er ellers blitt pusset opp en del bL.a. med nyt tak (ref. Bjøro Robert Jensen).
Huset som er et ganske gamelt hus har imidlertid en ganske gameldags og lav standard.

eiend ommen 02 omsø kt e parse Il ..
oversi.kt over areal ti.1 anL db
ru ks'
Eiendommens arel
da

A.-ltYpe

Areal 0llokte Pal'elle..
Parell 2, da
1 da

Parsell

Parsell 3,

da

FllII¡lyrket !ettbnikt iord

Mindre lettbruktfuUdvrka ìotd
FlUdvrka tiitil!bnilc j\lrd
Si"lìtiiÌ!~Y~ jøti
Qverf;itedytka jord

InrltnarkSbeite
Slim Iiverl1altedYI'ka/Îìinmarkbeite

(i,R

6,8

SkOg, s¡f$ høgbò"ltet

R2,1

SkQIl, IiIZ linitet
$kQg, tr¡ldèis b1nitet

Sk.\lg, !av1;mnitèt
SlÌm(l~akt!v škng

Uiitodujlv skog
Myt

2708,6
3J93,4
1542,6

2

;384

Annenjord¡lekt f¡iar

Qrumei¡lt are;iiit.ell i dlllZen
¡AAekJi.$il:si:!1

Söît\lPìY\lktive
Totait arel

1 1 0~,7

arei

401 ,6
1 292

~6iO,2
70iO,4

2

2

Omsøkte hytetomt ligger i et oi:åde som i Fauske kommunes kommuneplan har betegnelsen
andre tiltak enn de som er knytet til
stedbunden næring. I kommuneplanen er det på eiendommen (gn 90/2,5,6) lagt ut et område for
dekar pr. tomt) . Dette
spredt hytebygging med inn til 2 hyter i planperioden (maks areal1

LNF-A. Dette er et område hvor det ikke er tilatt med

området ligger på sørsiden av Langvasselva og medfører at man må krsse elva via en gamel

og noe dårlig bro for lette kjøretøy. Erverver som er noe eldre synes det blir for vanskelig
tilgjengelighet i dette området og mener derfor

at hytetomt her er uakelt.

Vurderingsprinsippene i natuangfoldlovens §8, § 9, § 10,§ 11 og § 12 er med å dane
grlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i Natubasen og

Ardatabanen og den kunskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke å komme i

konfikt med verdifule natuper og/eller rødlistearer eller andre viktige miljøverdier.

JordlØVens ..§.. i2..fotbyr.~eling. av eieiidoin..soniPlir...nytetêl1er .kan..nytes;tìl..jOrdbfuk.eller.

uten sa.ty~e fra landbruSllyii(jiglettme.Uëttegjelcieruteiiheiisyntiloin .... .
må regnes som en
etterJancibttsinxndighetens skjønn
êiendoinerifiar flere
Kl/bnrog
tilatelse tildeling dersom
fremgår
gi
driftsenhet.I§ 12
det også atJandbrusmyndigheten kan
skogbruk

ut frahensynettil den

for det,eller deling er forsvarlig

samfusinteresser av stor vekt talet
. . avkastningeiendoinen kan gi. Når saken

ta hensyn tilom deling.

skal avgjøres, skal det bLa.
i

landbruet

kanføre til drifts~ og.eller miljømessige ulemperfor

området. Detskalogsåtis

grunag ¡plan- og bygmngsloven samt

hensynettil kultulandskapet. .
hensyn tilgodkjenteplanerfor arealbruen med

. . '.
at

samfusinteresser av stor vekt som taler for

Det er ikke
I

av

ca 980dekarclvbarskog.

primært enskog-og fjelleiendom med

Eiendommen må regnes som
Mesteparen

det gis tillatelse til omsøkte fradeling.

denne skogen

er

sett ikke større eimateiendo11en har behov for

lauvskog, 11edunnta aV littgranplanting; Skogarealet er slik
og
alle
drivbare areal,da
sine produktive

spesielt de areàlenesom ligger mestlerivindt tilmed middels og godskogbonitet ganske nær.
slikt

bilveLOinsøkteareal edmidlertid ikke et
avhytetomtpå dette stedet

uproduktivt. . Fradding

areal,mengrulendtog

kan slik sett anses som

forsvarlig med

til

hensyn

eiendommens .

øke
det gjelder
bru
av veien.Oinsøkte fradeling vilSiliksett ll,uligenskune medføre drifts-og/eller
iniljøinessigeulemper i noen grad for skogbruet i området. At omsøktested i kommuneplanen
stedbunden næring, må
er omfattetavLNF,.Aområdehvor det kwiertilatt inedtiltaknytet til
slik, at detfritidshusetdet søkestoijt
må også kune vurderes
tilegges noevekt her, men det
av
eierinteressene (sombori Oslo'-området)i
for, i periodervH tjene som
bosted for %
grad

avkastning.Flere frtidseieîidonuer langs gårdsveien kan ifremtiden i noen

muligheten forkonflktmellom hyteeieres interesserog skogbruets interesser når

tiknytng iilderesbru aveiendommeii.. .

.. .

VED'tAK: .

Skogbrussjefen visertilsaksutredl1ingenoggir medhjenuelijordlovens§ 12 tilatelse
. tHomsøktefradelingavhytetointpå2 dekar..

. .- - .'

Oette

begres

eierlnteressene å brueeiennoinen; .
for jord- ogskogbruet ved omsøkte fradelingsynes å
av

og forhøldsvissmå. .

Drifts-og miljømessige ulemper
V3;re både usikre

hensyn tileiendoimens

med atfradeliiigenarses somforsvarlig med

avkatnhigogvilgjøredetlettere fordeler

Fanske, 06.11.2012

LJh¡;.... .... ... ..;;~
Wil. heim .. . gen. stieme. . .
skogbruk . ~ef . . .... .

r---
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FAUSKE KOMMUNE

Plan/utviklng

-, '

Fylkesmanen i Nordland
Moloveien 10
8002

BODØ

Saksbehandler: Wilhelm Morgenstierne - Telefon: 75606065- Telefaks: 75604001
Deres reJ.:

Dato: )311.2012

VårreJ.: 12/9957/WMO

90/2,5,6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DISPENSASJON

FRA KOMMEPLANNS ARALDEL FORFRAELING AV
HYTTETOMT VED SJØNSTÁDAL VED SULITJELMAVASSDRAGET
Vedlagt sendes foranevnte dispensasjonssak

til uttalelse.

Hva det søkes dispensasjon fra
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, nærmere bestemt fra
tiltak knytet til stedbunden
bestemmelsene om at det i LNF-A områder ku er tilatt med
næring. Søknaden gjelder dispensasjon fra slike bestemmelser i et område ved Sjønstådal. For
områder der det kan tilates spredt hytebygging gjelder bestemmelse om at hyttetomtene ikke
skal være større enn 1 dekar. Det er indirekte gr til å prakìsere det same kravet for LNF-A
områder hvis det gìs dispensasjon for hytetomt.

Hva det søkes om
Det søkes om fradeling fra gn 90/2,5,6 av hytetomt på 2 dekar i LNF-A område som ligger

ca 180 meter o.h. og er bevokst med lauvskog på uprodukiv skogsmark. Omsøkte areal er
gunendt og flere steder er det berg i dagen. Eiendommen har et totalt areal på ca 7020 dekar,
hvorav 6,8 dekar innarksbeite og 3390 dekar produkiv skog hvorav 980 dekar anslås

nytbar. Eìendommen må i praksìs regnes som en ren skogeiendom.

Histori
I forrge kommuneplans arealdellå det et område for spredt hyte- og boligbygging på berørte
eiendom på begge sìder av Langvsselva. Nordvest for og tilgrensende dette området lå det i
tilegg et stort område for spredt hytebygging. I tilknytg til arbeidet med ny
kommuneplans arealdel gikk reindriften imot at det fortsatt skulle være et område for spredt
hytebygging og for spredt bolìg-/hytebygging på nordsiden av Langvasselva ved
Sjønstådalområdet.. Reindrften mente det allerede var kommet nok hytetomter og hyter i
disse områdene, særlìg i tiknytning til Finneìd grs sin hytereguleringsplan. Av disse
grer ble kommuneplanens arealdel endret her slìk at det i dagens arealdel ku er satt av et
mìndre område for spredt hytebygging for 2 hyter på sørsiden av Langvasselva. Det vil av

foranevnte grer være natulig at reindriften Îar dispensasjonssøknaden til uttelse.

Postaresse: Postboks 938201 FAUSKE

Telefon Fak Bangiro: 45550700348/89510700415

Besøksadresse: Torggata 21

75604000 75604001

E.post: postmott~fauske,komiune.no

OrA. nr: 972 418 021

Eiendommen er et sameie med 4 sameiere. Sameierne har tidligere i 2012 søkt om fradeling
av hytetomt på 4 dekar til Gislaug Selstad i et område med lauvskog på middels skogbonitet
som ligger noe sørøst for omsøkte sted. Denne søknaden fikk de avslag på med hjemmel i
jordloven. Vedtaet ble ikke påkaget.

Gislaug Selstad har fàtt brusretten til gamle Sjønstådal stasjonsbygning som er blitt pusset en
del

opp og som har innagt kaldt og vart van og visstnok også skal ha et vanosett. Slik

jeg forstår det oppfattes likevel dette huset som for gameldags og lite innbydende. Familen

ønsker derfor å bygge en mer moderne hyte på eiendommen. Det er forøvrig hele sameiet
som fortsatt eier Sjønstådal stasjonsbygning.
Alternative løsninger for tiltaet

En alternativ løsning for tiltaket er å søke fradeling av hytetomt på same eiendom i et

område for spredt hytebygging for 2 hyter som ligger straks sør for Langvasselva. Dette
området er vurdert av søkere og erverver, men er fuet å være for lite tilgjengelig fordi elva
må krsses og eksisterende bro er for dårlig, i alle fall for personbiL.

Relevante verdier som berøres

Det synes verken å være natuangfoldsverdier eller landbrusverdier av større betydning
som vil bli berørt ved en eventuell fradeling. Det er ganske lite frluftsliv i omsøkte område.
Det meste av friluftslivet er nok helt lokalt.
Ut fra eksisterende kar som viser reindrftsinteresser i området, ligger omsøkte tomt straks

sør for et avmerket vårbeite 2 for reindriften og straks øst for avmerket trekkei for rein.
Hvilken betydnng dette kan ha for reindrften, må reindrften uttle seg om.

Forhold knytet til ulike lover
Det synes i hovedsak å være jordlovens, plan- og bygningslovens, natuangfoldslovens og

reindrftslovens bestemmelser som er relevante i tilkytning til ulike sider av denne saken.
Dispensasjonssøkers argumenter for.å fà dispensasjon
I dispensasjonssøknaden fremgår det at omsøkte sted har lav skogbonitet eller ingen skog. Det
pekes også på at søker som er født og oppvokst på eiendommen og som har bru områdene i
om
hele sitt liv ikke har sett reinsdyr anet enn langt ti fjells. Det stiles også spørsmål
dokumentasjon på at reindrften har rett til å benyte beiteareal på angjeldende eiendom.

Det pekes ellers på at eiendommen er så stor at det ikke burde være noe problem å skille ut
noen hytetomter verken nå eller senere for familens aringer.
SaksbehandlerS samlede vudering av saken
Det synes ikke å være noen verdier av større betydning for landbru, natu/miljø og frlufsliv

som vil bli skadelidende hvis omsøkte fradeling tilates. Det er imidlertid viktige at
reindriftsinteressene Îar uttale seg om saken.

Hvis omsøkte hytetomt fradeles vil Gislaug Selstad og hennes famlie kune fà et mer
tidsmessig og bedre sted å bo når de er på besøk i området for å brue og forvalte sin del av
sameiet. På den anen side så vil en fradelt hytetomt bli fullt omsettelig uten at det må
innentes tilatelse fra myndighetene, og kan slik sett ganske snar selges til personer som

ike er medeiere i sameiet.

¡~-_...._-_._----

Med forbehold om at det ikke er reindrftsinteresser av betydnng knytet til omsøkte
hytetomt, vil

jeg konkudere med at det samlet sett bør kune gis dispensasjon, men

kun for

ei tomt på maksimum et dekar~

Med hilsen.

uJlf.~~

Wilhelm :.~~stere

Skogbru~r
Mottakere:
Balvatn reinbeitedistrikt vIPer

Ørnogveien 17

8230

SULITJELMA

Moloveien 10

8002
8048
8200

BODØ
BODØ

010fBlind
Fylkesmanen i Nordland
Nordland fylkeskommune

Fylkeshuset
Reindrftsforvaltningen Nordland Sjøgata 78

FAUSKE

N ordlándda boazodoallohálddahus

Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne
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Din çuj . /Deres ref.:

Min çuj. ivår ref. :

Dáhton/Dato:

l2/9957/WMO

2012/2769/21265/2012/ JVN/ 414.3

17.12.2012

90/2,5,6 - Gislaug Selstad m.fl - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for

fradeling av hyttetomt ved Sjønstådal ved Sulitjelmavassdraget.

Viser til brev av 13.11.2012 med overnevnte sak på høring.
Saken gj elder søknad om dispensasj on fra kommuneplanens arealdel for fradeling
av hyttetomt i LNF-A område hvor dette etter planen ikke er tillatt.
Nord-vest for det aktuelle området er det allerede etablert et hyttefelt, og
hensynet til reindrifta er en grunn til at kommuneplanen ikke åpner for
ytterligere fritidsbebyggelse på nordsiden av Langvasselva .

Det omsøkte tiltaket ligger i Balvatn reinbeitedistrikt i et område som i første
rekke brukes som vår- og høstbeite. Det kan imidlertid være rein i området hele
året. I Skoffedalen er det oppsamlingsområde for reinen med flyttleier til og
fra. De sørvendte liene ned mot Sj ønstådalen blir gj erne tidlig bare og grønne
og andre
på våren, en periode hvor reinen generelt er var for ferdsel
forstyrrelser. Balvatn reinbeitedistrikt er for øvrig kraftig berørt av
og andre inngrep allerede. Dette er noe som over tid
fritidsbebyggelse, ferdsel
har påvirket driftsmønsteret, og gjort det mer kritisk å ivareta områder som
fortsatt kan brukes som reinbeite.
og aktivitet i et område hvor det
Flere fritidsboliger vil medføre økt ferdsel
pr. i dag er forholdsvis lite aktivitet og hvor reinen kan få ro i perioder hvor
det er behov for dette.

vi registrerer at det i søknaden bes om dokumentasjon for rett til reinbeite på

eiendommen.
Retten til reinbeite er en bruksrett som i hovedsak bygger på alders tids bruk.
Bare helt

unntaksvis er grunnlaget avtale, vedtak om ekspropriasj on e. L .

Etter Reindriftslovens §§ 4 og 5 skal det legges til grunn at det foreligger
rett til reinbeite i tråd med reindriftsloven innenfor grensene for det samiske

reinbei teområdet .

Ádreassa - Adresse

Telefovdna - Telefon

Sjøgt. 78

75600260
www.reindrift.no

8200 Fauske

Telefáksa - Telefaks
75600261

2

Balvatn reinbeitedistrikt er et av tolv reinbeitedistrikter i Nordland
reinbeiteområde og grensene for dette er fastlagt i kgl. res. av 3. september 1898
med senere justering av Reindriftsstyret 27.04.1999. Den aktuelle eiendommen er
utvilsomt en del av reinbeitedistriktet.

Reindriftas behov for varierte og sammenhengende beitearealer og områder hvor
reinen kan få nødvendig ro i kritiske perioder vil være et av de hensyn som skal
ivaretas ved å legge føringer i forhold til fritidsbebyggelse i overordnet plan.
Dette hensynet mener vi vil bli vesentlig tilsidesatt ved en eventuell
dispensasjon fra.
planen, jfr. Plan- og bygningsloven § 19-2, 2.ledd.

på bakgrunn av det som her er nevnt fraråder Reindriftsforvaltningen at det gis
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av hyttetomt i dette
området. Vi viser i den forbindelse til Plan- og bygningsloven § 19-2, 4. ledd.

Med hilsen

Ing-Lill Pavall

Reindriftsagronom

J

Kopi til:
Balvatn reinbeitedistrikt v/Per Ol

Fylkesmannen i Nordland

of Blind

Ørnflogveien 17

Moloveien io

8230
8002

Sulitjelma
BODØ

Vår dato: 18.12.2012
Vår referanse: 12/41748

~ ~~~~~~~

Deres dato: 1311.012
Deres referanse: 12/9957/WMO
Org.nr: 964 982 953

. ~ Fauske kommune
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Fauske kommune
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Uttalelse til søknad om fradeling av hyttetomt fra gnr 90 bnr 2, 5 og 6,
Sjønstådal
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende uttalelse:

Planfaglig uttalelse
Det vises til § 19-2 i Plan- og bygningsloven.

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjonfra bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Hvis kommunen her finner grunnlag for dispensasjon bes det om at det settes vilkår til
dispensasjonen som styrer utforming og omfang av omsøkt tiltak, samt allmennetens tilgang og
ferdsel jf. arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland (2008-2011).

Fylkeskommunen deler kommunens syn på at det må gis vilkår for dispensasjonen i denne saken,
og ber om dette ivaretas i den videre saksbehandling.
Planfaglig uttalelse: Marianne Siiri, tlf: 75 65 05 92.

Kulturminnefaglig uttalelse
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente
verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen
innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt
dersom en under markinngrep skulle støte på forninner, 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.

Adresse

Besøksadresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Prinsens gate 100

Dir.:
Tlf.:
Faks:

75650526
75650520

Saksbehandler:
Avdeling:
Enhet:
E-post:

Martinus Hauglid

Kultur og miljø
Kultunninner i Nordland
post(fnfk.no

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.

¡1\~tt~i-~ --Ct~ l\(
Martinus Hauglid
arkeolog

Kopi til:
Marianne Siiri
Sametinget

Á vjovárgeaidnu 50

9730

KARASJOK

2
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t t& Fauske kommune
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Balvatn reinbeitedistrikt
v/ Per Olof Blind

(-i(ï-~-- ._J

il~ì~~L~l1¡1

Ørnflogveien 17

22.12.2012

8230 Sulitjelma

Fauske kommune
Plan / Utvikling

Postboks 93
8201 Fauske

Deres ref 12/9957/WMO

Angående Gislaug Selstad mJI. søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

arealdel, for fradeling av hyttetomter ved Sjønstådal ved Sulitjelmavassdraget.
Balvatn reinbeitedistrikt er svært negative til Gislaug Selstad mJI. sin

dispensasjonssøknad av følgende årsaker:
Området et et meget verdifullt tidlig vårbeite for rein, da det blir tidlig grønt da
det ligger på solsiden.

Det finnes nok hytter i Sulitjelmadalen fra før.
Søkerens påstand om at hun ikke har sett rein i området under hele sin livstid,

er en helt urimelig påstand, da området er og har vært reinbeiteområde i
uminnelige tider.
Videre setter søkeren spørsmålstegn ved Blindfamiliens rett til reinbeite i
området. Til dette henviser distriktets reineiere til Lov om reindrift.

Med hilsen

~~

Per Olof Blind, leder ~./~.

l
r
a¿ò(jI:'

~~t ~DP-..~ f1S ro~iJkcI ~ \~ 0 mot 0
b-4~ R6.c .1-3. ~ö2_0\ ~-*u.6k_b

A. fil. "YJt it.,
Sor ; cL, 13.11(; 3
Wilhelm Morgentierne

Skogstad Ole Christian "fmnoosk(§fylkesmannen.no~

Fra:

Sendt:

7.januar 2013 10:04

Til:

Wilhelm Morgentierne

Emne:

sv: Vedr. høringsuttalelse fra Fylkesmannen

Uttalelsen gjelder sak med ref.: 12/9957/WMO. Beklager at ikke deres ref. var oppgitt.
Med hilsen

Ole Christian Skogstad

rådgiver .

miljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Nordland

telefon: 75531598
MERK MIN NYE EPOSTADRESSE: fmnooskCëtvkesmannen.no

ww.fmno.no
ww.twitter.com/FM Nordland

ww.facebook.com/FylkesmannenNO
Fra: Wilhelm Morgentierne (mailto:wilhelm.morgenstiernelCfauske.kommune.no)

Sendt: 7. januar 201309:58
Til: Skogstad.Ole Christian
Emne: SV: Vedr. høringsuttalelse fra Fylkesmannen
Fylkesmannen i Nordland
Hei!
sak uttalelsen gjelder.

Jeg kan ikke umiddelbart se hvilken sak uttalelsen din gjelder. Det bør fremgå hvilken
Uttale.lsen skal

legges frem i kommunens Planutvalg.

Med hilsen
Wilhelm Mörgehstierne

/I Vennlig hilsen Wilheim Morgenstjerne
Skogbrukssjef, FAUSKE KOMMUNE

+4775604065/1 +47 97702739

wjlhelm.morgenstjerne~fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommUne.no

Fra: fmnoosklCfylkesmannen.no (mailto:fmnoosklCfylkesmannen.no)
Sendt: 4. januar 2013 09:10

Til: Wilhelm Morgentierne
Emne: Vedr. høringsuttalelse fra Fylkesmannen

Fylkesmanen kan ikke se at omsøkte tiltak berører nasjonale eller viktige regionale verdier innefor de

fagtema vi har ansvaret for, og har således ingen vesentlige merknader til søknaden på dette punkt.
1

Dispensasjonen reiser imidlertid særlige spørsmål, og vil ut fra hensynet til kommuneplanen som
styringsdokument være å anse som uheldig. Det er i overordnet arealplan avsatt betydelige
utbyggingsområder for fritidsboliger i dalen. Dette taler mot at nye etableringer skal kunne finne sted
utenfor disse avklarte områdene.

2

FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR
13/354
12/2144
saklD.:
I Arkiv
JouralpostID:
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.:

008/13

I

I Saksbehandler: Wilhelm Morl!enstieme

I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I Dato:

05.02.2013

59/3 - ARNE HAGEN - SØKNAD OM DELING OG DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANEN AREALDEL FOR TILLEGGSAREAL FOR EKSISTERENDE
BOLIGTOMT - ERVERVER: BJØRN VIGGO BERG
Vedlegg:

l. Søknad om deling fra Ame Hagen
2. Diverse kartkopier med omsøkt areal avmerket v/skogbrukssjefen

3. Søknad om dispensasjon, datert 07.11.2012
4. Jordlovebehandling av saken, delegertsak 176/12, datert 16.11.2012

5. Følgeskriv fra Fauske komune til uttaleinstanser, datert 27.11.2012
6. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, datert 04.12.2012

Saksopplysninger:
Det søkes om fradeling og dispensasjon for tileggsareal på 0,53 dekar til eksisterende bebygd
boligtomt med gnr 59, bnr 60 ved boligreguleringsområdet ved Helskog i Valnesfjord. Omsøkte
ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er lagt ut som LNF~A område. LNF-A
areal
områdene er forbeholdt titak i tilknytning til stedegen næring.
Den eksisterende boligtomten som omsøkte areal skallegges til, har et areal på 1,265 dekar.
Erververen skriver i skriv datert 07.11.2012 at han har nytet omsøkte areal som en del av sin
hage/plen siden 1982.

Det omsøkte arealet er en del av
lagt ut i

et smalt arealbelte med bredde 10 - 12 meter som tidligere var

jordskifte som bufevei og som viste seg å tilhøre søker.

Delingssaken er behandlet på delegasjon etter jordlovens bestemmelser i sak 176/12 hvor det ble
gitt tilatelse tilomsøkte fradeling.

Det synes ikke å være naturangfoldsverdier, friluftslivverdier eller kulturinneverdier av noen
betydning som vil kune bli berørt av omsøkte fradeling.
Saken har blitt sendt til uttalelse hos Fylkesmanen i Nordland og Nordland fylkeskommune
med uttalefrist 10. januar 2013. Det er kun Nordland fylkeskommune som har avgitt uttalelse til
saken.

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune:

Fylkeskommunens planfaglige uttalelse går kun ut på at tiltaket så langt fylkeskommunen kan se
ikke vil være i strid med regional politikk slik dette blant anet er formulert i fylkesplanens
arealpolitiske retningslinjer.

I fylkeskommunens kulturminnefaglige uttalelse fremgår det at tiltaket så langt en kjenner til
ikke er i konflkt med kj ente verneverdige kulturinner, men at ikke alle kulturinner er

registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers
aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på forninner.

Fylkeskommunen ber også om: ((Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander,

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, ma Kulturminner i
Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte palegg bringes videre til dem som
skal utføre arbeide i marken.;;

Saksbehandlers vurdering:
Der er ikke noen av de forespurte offentlige uttaleinstanser som har kommet med innsigelser mot
eller frarådet omsøkte dispensasjon og fradeling. Hensynene bak utlegging av LNF -A område i

kommuneplanens arealdel synes i liten grad å bli tilsidesatt hvis det gis tilatelse til omsøkte
fradeling. Samtidig vil fradeling av deler av det aronderingsmessige ugustig smale
((arealbelteb) i alle fall kunne medføre noe inntekt for grueier/søker.

INNSTILLING:
Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, § 2.1 a) og §3.1 a) for 0,53 dekar som
omsøkt.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tilatelse til omsøkte fradeling av
0,53 dekar som tileggsareal til eksisterende boligtomt med gnr 59, bnr 60.
Som betingelse for tilatelsen settes at dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle
gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må
Kulturinner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg
bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.

Fauske, 15.01.2013

Even Ediassen

Rådman

r-_.

Søknad om deli!1g/justering av grunneiendom

'11 l 2-

I Joumalnr.:

Søknaden/rèkvisisjonen framsettes i medhold av bygg- og bygningslovens(pbl)§93, 1. ledd, bokstav h

- jf. pbl kap. XL Og XlI og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) kaDittel3 Ol! 7.
Plass for kommunes stempel

Alle relevante punkter fra 1 - 5 må være utfylt

"--'---~--Fauske kommune

Hvis plassmangel, benytt eget vedlegg

1-.

1Jkx L SaksbelVrv
Søknaden sendes

iqr

Fauske kommune

Plan og utvikling

Klassering

Postboks 93

8201 Fauske
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Underskrift ~ O

Postadresse .

Telefonnr. dagtid

fro Yf q;(

itlS JIILÁÆ~iFdcV¿ D
Bnr.

Gnr.

Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

Underskrift
Telefonnr. dagtid

Postadresse

Adresse

Bnr.

Gnr.

Hjemmelshaver(med blokkbokstaver)

Underskrift
Telefonnr. dagtid

Postadresse

Adresse

Bnr.

Gnr.

Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

Underskrift
Telefonnr. dagtid

Postadresse

Adresse
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2a Søknaden aieider:
~ fradeling av grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning
Legg ved gjenpart av

nabovarsel, kvittering for
at varsel er gitt/sendt og
kopi av kart som viser
hvilket areal/grense det

D arealoverføring eller grensejustering med oppmålingsforretning

D fradeling av veggrunn med oppmålingsforretning

søkes om.

2b Søknaden er i henhold ti plant søknad om dispensasjon:
Deling i hht pbl

D Kommuneplan

§63

D Reguleringsplan

D Godkjent tomtedelingsplan

D forskrift

D Vedtekt

'I' D Privat forslag

-jf pbl § 19-1, fra

Søknad om

dispensasjon

bestemmelser i:
.

D plan- og bygningslov

Copyright: Fauske kommune

.g kommuneplan

D reguleringsplan

I' . I .
D Selvstendig bruksenh:t
Offentlig virksomhet

D Bolighus

Parsellen(e)
skal

D Fritidshus

D Landbruk/fiske

D Offentlig veg

D Industri/bergverk

D Naturvern

DAnnet kommunikasjonsarealltekn. anlegg

benyttes ti

D Varehandel/bankforsikringloteU/restaurant

Adkomst
Pbl § 66.1 og
vegloven
§§ 40-43

D Kommunal veg D Prvat veg

D Riks-/fYlkesveg
Ny avkjørsel fra offentlig veg

(K Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel
Søkn. om avkj.tilatelse vedlegges D Adkomst sikret ifølge vedlagt dokumenter

D Avkjørselstilatelse er gitt

Vannforsyning D Offentlig vanverk

D Privat felles vannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

pbl § 65

DAnnet

Avløp
Pbl § 66.2

D Offentlig avløpsanlegg

D Utslippstilatelse¡

er gitt

- beskrv

D Privat enkeltanlegg

O Privat fellesanlegg

D Søkn. om utslippstilL. vedlegges

D Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Jouralnummer

AdreCøv I i et 6

Navn (med blokkbokstaver).

'5ö'n,Rr V1660 BER6

l;vb

tl .

~oô \': O la

Copyright: Fauske kommune
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landskap
Arealstatistikkfor grunneiendommer 1841-59/2/0,1841-59/12/0,1841-59/18/0, 184159/3/0
Markslag (AR5) 13 klasser

Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning):
.i:Qel av landbrukseiendom: JA
L~' i~s41-59/18/0
:':~,
.. ,""

.. 1\atrikkelen (Kartverket)
. Kegistrert:
4 av 4 grunneiendommer
~""
i .l: ~ ;..

Arealstatistikk:

i Nratrik Antall Full~
'ltéiteiger dyrka
num-

mer
59/2
59/3
59/12
59/18

Sum

dekar

6

33.1

10

54.2
0.0
37.8
125,1

2
L

Over- InnSkog Skog
flate- marks- særs høy
dyrka beite høy
bonitet
bonitet

Skog Skog
lav
middels
bonitet
bonitet

0.0
0.0
0.0

205.5
118.7
24.9
0.0
349,1

0.0
0,0

7.8
0.7

0.0
0.0

0.0
0.2
8,7

0.0
0.0
0,0

26.5
136.6
20.0

44.2
227,3

Andre arealer tilknyttet eiendommen: Nei

Uprod Myr
-

uktiv
skog

121.

53.8
72.3

59.7

1.4

1.2

0.0
127,5

2.9
184,9

61.5
114.4
0.0
3.5
179,4

Jorddekt
fastmark
2.5
13.6
0.1

5.9
22,1

Skrinn Befastbygd,
mark samf.,
vann,
bre
2.7
0.0
0.0
6.2
0.0
0.0
0.0
0.8
0,0
9,7

Ikke
Totalt
klassifis

ert

0.0
0.0
0.0

0.0
0,0

514.4
576.2
47.5
95.3
1233,4
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skog+

landskap

Arealstatistikk/or grunneiendommer 1841-59/2/0,1841-59/3/0,1841-59/12/0, 184159/18/0
Markslag (AR5) 13 klasser

Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning):
Del av landbrukseiendom: JA
1841-59/18/0
:11 ~ .
:x¥atrikkelen (Kartverket)

;~) R'ègistrert: 4 av 4 grunneiendommer
\': .~.:

\ .3.

:, l Arealstatistikk:
\.'" :'~~

':' Matrik Antall Full-

;': gel- teiger

dyrka

num-

,:¡,

InnSkog Skog
marks- særs høy
beite høy
bonitet
bonitet

Overflatedyrka

.~ mer
""¡' ,

Skog Skog
mid- lav
dels
bonitet
bonitet

Sum

-

uktiv
skog

Jorddekt
fastmark

.

:Jlti ¡

59/2
59/3
59/12
59/18

Uprod Myr

6

33.1

10

54.2
0.0
37.8
125,1

2
L

0.0
0.0
0.0

7.8

0.7
0.0
0.2
8,7

0.0
0,0

0.0
0.0
0.0
0.0
0,0

26.5
136.6
20.0

44.2
227,3

205.5
118.7
24.9
0.0
349,1

53.8

121.

61.

72.3

59.7

1.4

1.

114.4
0.0

0.0

2.9
184,9

3.5
179,4

127,5

dekar

Andre arealer tilknyttet eiendommen: Nei
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2.5
13.6
O.l

5.9
22,1

Skrinn Befastbygd,
mark samf.,
vann,
bre
0.0
2.7
0.0
6.2
0.0
0.0
0.8
0.0
0,0
9,7

Ikke
Totalt
klassifisert

0.0
0.0
0.0
0.0
0,0

514.4
576.2
47.5
95.3
1233,4

Fauske kommune

.-c."'; --

07.11.20'1'2. Fauske kommune

Teknisk etat / Landbruksávdelingen

_iw I saksbehLLIJd!L

'1j lI-\u
f(lassering ~L

Søknad om dispensasjon fra Kommunenes arealplan, og LNF-A

Itl~llj'~J2¡ yy_
Jeg tillater meg herved å søke om å få kjøpe en del aven tidligere ((buveb), som tilleggsareal til min

boligtomt på Helskog i Valnesfjord.

Arealet det søkes om er på ca 300 m2.

Arealet er en del aven tidligere ((buveb) som nå er slettet fra kartverket og erklært opphevet. Se
vedlagt kart.

Slettingen av veien ble foretatt sommeren 2012.

Veien har ikke vært benyttet som ((buvei)) de siste 50- 60 år.
Arealet har vært benyttet som en del av min plen fra 1982.

Det vil altså ikke være snakk om noen visuell endring av landskapet, heller ikke noen bruksendring.
Eieren vil kunne få en kompensasjon for det arealet som han ikke kan benytte, og som jeg har brukt i
over 30 år.

Mvh
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FAUSKE KOMME
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JouralpostID: 12/10101

Arkiv sakI: 12/2144 Sakbehandler:

176/12

,
.¡

Wilhelm Mor enstierne

I Dato: 16.11.2012

I Delegert plan- og utviklingsutvalg

59/3 ~ ARNE HAGEN ~ SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV GRUNEIENDOM ~
TILLEGGSARAL TIL EKSISTERENDE BOLIGTOMT VED HELSKOG ERVERVER: BJØRN VIGGO BERG

Saksutredning:
Eiendom:
Kommune

Gnr.

Bnr.

Fauske
Fauske
Fauske
Fauske

59
59
59
59

3
12
18

Fnr.

Snr.

ID andel

Eiendomsnavn

2

,

Adresse
Løvlia 3, 8215 Valnesfjord

Saksforhold:
Bebye:d G/n)

Adkomst dyrka jord G/n)
Adkomst giennomtunet (i

Flere våninj:shus (in)

Grenser bolig / hyte (i/n)
Grenser dyrkajord(i/n)

In)

N
N
N
N

J

Samsvar med godkjent plan (in)
Ivaretar kultnrlandskapshensyn (in)
Avstad tu,

meter

Adkomst gårdsvei (i/n)
Vemskog G/n)

N

J
N

J

N

Det s~kes om fradeling av tileggsareal på ca 0,53 dekar for eksisterende bebygd boligtomt.
omfatter skogsmark bevokst med lauvskog på mest middels skogbonitet. Deler av
Omsøkte areal
det omsøkte arealet ble i eldre tid benytet som bufevei. I den senere tid har slik bru ikke vært
aktuelt og slik bru har derfor forholdsvis nylig blitt tinglyst avløst.

Den berørte landbruseiendommen har kun et belte med 10 - 12 meters bredde som går langs
sørøstsiden av boligreguleringsfeltet ved Helskog og som tidligere omfattet den foranevnte

bufeveien.
Eiendommen er ikke i drft, men deler av dyrkamarka høstes av nabobru.

Omsøkte areal grenser tett opp til et større område med dyrkbar mark som ligger på
naboeiendommene gnr 59/7 og gn 59/14. Ca 60 m2 av omsøkte areal er også markert som
dyrkbar.
Erverver har oppgitt at omsøkte areal i praksis siden 1982 har vært benytet som hage for hans

plen.

tomt og således har vært opparbeidet til

ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er lagt ut som LNF-A område,
dvs et område hvor det ikke er tilatt med andre tiltak en stedbunden næring. Det er m.a.o. ike
tilatt med spredt 'bolig- eller hytebygging uten at det blir gitt dispensasjon.
Omsøkte areal

k narseIl er:
eiend ommen 02 onmsøte
L dbru ks.
oversi"kt over areal ti"l an
Arealtye

Eiendommens arel

da
Fulldvrket lettbrukt jord
Mindre lettbrukt fuldvrka iord
Fulldvrka tungbrukt iord

125,1

Sum fulldyrka jonl

125,1

Arel oniøkte i arseller
Parell

Parell

1 , da

2, da

Parsell

3, da

Overfiitedvrka jord

lnnksbeite

8,7

Sum overtltedyrlainnmark$beite

8,7

Skog, særs høg bonitet
Skog, høg bonitet
Skog; middels bonitet
Skog, lav bonitet
Sum produktiv skog

Uprodukyskog

,

,
,

Mvr
Anen iorddelc fastmark
Gtnnlendt aral/liell i dagen

227,3
349,1
127,5
703,9

,

0,53
0,53

184,9
179,4
31,8

.

Ikke klassifisert
Sum uproduktive arei

396,1

Totalt l\rel

1233,8

.

.., 0.53

Vurderingsprinsippene i natuangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å dane

grag 'for saksbehandlers vudering. Med grag i de data som er registrert i Natubasen og
Ardatabanenog den kunskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke å komme i

konflkt med verdifulle natuyper og/eller rødlistearer eller verneområder.
I jordloven, § 9 fremgår det at: "Dyrka jord må ikkje brukast tilføremål som ikkje tek sikte på
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkjedisponerast slik at ho ikkje vert eigna til
jordbruksproduksjon i framtida. "

Det kan gis dispensasjon fra dette forbudet dersom man etter en samlet vudering finner at
jordbrisinteressene bør vike. Ved beslutning om dette skal det i følge jordloven, § 9 bL.a. tas

hensyn til:"godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifs- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponering vil gi. " Det skal
jordbrusproduksjon.
også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres til

Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom Som blir nytet eller kan nytes til jordbru eller
skogbru uten samtykke fra landbrusmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om

eiendommen har flere gn/bnr og etter landbrusmyndighetens skjønn må regnes som en
drftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbrusmyndighetenkan gi tilatelse til deling dersom
samfusinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den

1--.--

avkastning eiendommen kan gi. Når saken skal avgjøres, skal det bL.a. tas hensyn til om deling
også tas
kan føre til drfts- og eller miljømessige ulemper for landbruet i området. Det skal
hensyn til godkjente planer for arealbruen med grunnlag i plan'- og bygningsloven samt

hensynet til kultulandskapet.
Det er et lite areal på 60 m2 med dyrkbar mark som ligger på hjørnet av det omsøkte arealet. For
selger/grnneier er det i praksis neppe aktuelt å dyrke opp en slik liten flekk med dyrka mark.

Det er neppe det mest aktuelle arealet å dyrke opp for naboeiendommene heller siden det ligger
så tett opp til det eksisterende boligfeltet og det er et ganske stort dyrkbart areal ellers i området.
Arealet skal dessuten ikke brues til å bygge noe nyt bolighus, men bare som hage for en
eksisterende bolig. Omdisponering av 60 m2 med dyrkbar mark her, synes derfor å være
akseptabelt.
Fradeling av omsøkte tomt har ikke samfusinteresser av større vekt.

Det omsøkte areal kan ha en viss skogbrusmessig betydning for selgers eiendom, men det er her
snak om et skogbelte med 10 - 12 meters bredde som ligger tett opp til eksisterende boligfelt.

Slike skogområder er skogeierne gjeme forsiktig med å drve hogst i av hensyn til boligfeltet. En
produktiv skog, vil nok prioritere andre
hogstområder enn omsøkte areaL.
skogeier, som i dette tilfeller har mer enn 700 dekar med

På gr av omsøkte areals begrensede størrelse, beliggenhet og arrondering, synes det
akseptabelt å omdisponere ca 60 m2 med dyrkbar mark i dette tilfellet. Av same gru må det
anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning å fradele omsøkte areal som
tileggsareal til eksisterende boligtomt. Det synes ikke Som omsøkte fradeling vil medføre driftsog/eller miljømessige ulemper av betydnng for jord.. og skogbruet.

VEDTAK:
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens§ 9 tilatelse
til omsøkte omdisponering av ca 60 tn2. med dyrkbar mark. Med hjemmel i jordlovens §
12 gis det også tilatelse til oinsøkte fradeling av ca 0,53 dekar som tileggsareal for
eksisterende bebygde boligtomt.
Fauske, 19. 11.2012
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FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Fykesmanen i Nordland
Moloveien 10
8002

BODØ

Saksbehandler: Wilhelm Morgenstierne - Telefon: 75606065 - Telejàks: 75604001
Deres rel.:

Varrel.: 12/1Q430/WMO

Dato: 27.11.2012

59/3 - ARNE HAGEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS ARALDEL FOR FRADELING AV
TILLEGGSARAL TIL EKSISTERENDE BOLIGTOMT MED
EKSISTERENDE BOLIG - ERVERVER BJØRN VIGGO BERG
Vedlagt sendes forannevnte dispensasjonssak til uttalelse. Evt. uttalelser må være inottatt hos
Fauske kornune ìnnen 10. januar 2013.

Hva det søkes dispensasjon fra
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i et område som i kommuneplanens
arealdel er lagt ut som LNF-A område, dvs et område hvor det kun er tilatt med tiltak knytet
til stedbunden næring. Omsøkte areal grenser tett opp ti sørøstsiden av boligreguleringsfeltet
ved Helskog i Valnesfjord.
Hva det søkes om
,265

Det søkes om fradeling av et tileggsareal på ca 0,53 dekar for eksisterende boligtomt (l

dekar). Arealet
grenser opp ti boligtomten. Erverver skrver i skrv datert 07.11.2012 at han
har nytet omsøkte areal som en del av sìn hage/plen siden 1982. Berørte landbruseiendom er

ìkkje i drift, men deler av dyrkamarkahøstesav nabobru. Eiendornenhar 125,1 dekar med
full

dyrket

jord, 8,7

dekar med innarksbeite, 703,9 dekar med produktiv skog og 396,1 dekar

med uproduktivt areaL.

Historikk
Påbegynnelsen av 1980-tallet ble det godkjent et boligreguleringsfelt ved Helskog hvor den

eksisterende boligtomt/bolighus ligger. Boligreguleringsfeltet ble mot øst/sørøst avgrenset av
eksisterende utskiftet bufevei som lå straks vest/nordvest for grensen mellom gnr 59/3 og gnr
5917. Erverver har helt fra dette boligfeltet ble etablert nytet deler av denne bufeveien som

en del av sin hage/plen. Dette kune han gjøre siden den utskiftede bufeveien ikke ble brut
og ikke hadde vært brukt på lang tid. I løpet av 2012 har det da blitt tinglyst avløsning av
bruksrett til veien og på det viset at arealet går tilbake til eieren av det

aktuelle bru.

Grunneieren ønsker nå å fradele deler av dette arealet som tileggsareal til eksisterende
boligtomt gn 59/60.

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415

Besøksadresse: Torggata 21

75 6040 00 75 6040 Ol

E-post: pòstmott(ifauske. kommune. no

Org, nr: 972 418021

II

Alternative løsninger for tiltaket

enn å gi dispensasjon og tilate fradeling eller â nekte

Det synes ikkje å være andre alternativ

dispensasjon og fradeling.

Relevante verdier som berøres
Det synes ikkje å være naturmangfoldsverdier eller kulturminneverdier av noen betydning
som vil kune bli berørt. En fradeling vil heller ikkje få noen negativ betydning for
friluftslivet. Med hensyn til landbruet vil arealet omfatte ca 0,53 dekar med lauvskog med
hovedsaklig middels skogbonitet samt ca 60 dekar med dyrkbar mark. Arronderingsmessig
sett i forhold til eiendomsgrenser synes landbrusarealet å ha en redusert verdi. Omsøkte areal
ligger i et smalt (~eiendomsbelte)) med bredde ca 10 -12 meter.

Forhold knytet til ulike lover
Saken synes i hovudsak å berørejordloven, plan- og bygningsloven og natuangfoldsloven.
Dispensasjonssøkers argumenter for â fâ dispensasjon

viser det til
ligger og at fradeling av
at det ikkje lenger er tinglyst noen bufevei der det omsøkte areal
arealet ikkje vil medføre noen visuell endrig av landskapet siden han allerede for mange år
Slike argument fremkommer i skrv datert 07.11.2012 frå Bjørn Viggo

Berg. Her

siden har tatt det i bruk som sin hage som han fortsatt skal brue det tiL.
Saksbehandlers samlede vurdering

av

saken

Ser vi pålandbruksverdiene, naturangfoldsverdiene, friluftsliv

og kulturinnerverdier synes

disse å bli lite eller ubetydelig berørt ved en evt fradeling. Den eksisterende boligtomten som
legges til, er imidlertid forholdsvis stor, på 1,265 dekar og synes vel slik
omsøkte areal skal
areaL. Samlet sett synes det likevel i denne
sett ikke åha direkte prekært behov for tileggs
saken â kue være akseptabelt å dispensere fra kommuneplanens arealdeL

Med hilsen

Wilhelm Morgenstierne

Skogbrussjef
Vedlegg;
1. Søknad om fradeling av tileggsareal med kartkopi
2. Delegertjordlovsak 176/3, dato 16.11.2012
3. Følgeskriv delegertjordlovsak, datert 19.11.2012

4. Søknad om dispensasj on fra kommuneplanens arealdel, datert 07.11.2012

Mottakere:
Fykesmanen i Nordland
Nordland fylkeskommune

Moloveien 10

Fylkeshuset

8002
8048

BODØ
BODØ

Vår dato: 04.12.2012
Vår referanse: 12/40773

~~~~~b~~

Deres dato: 27.11.012
Deres referanse: 12/10430IWMO
Org.nr: 964 982 953

Fauske kommune
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Uttalelse til søknad om fradeling av tilleggsareal til boligtomt - gnr 59 bnr 3
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende uttalelse:

Planfaglig uttalelse
Så langt vi kan se, vil tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik dette blant annet er
formulert i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer.

Planfaglig vurdering: Dag Bastholm, tlf: 75 65 05 96

Kulturminnefaglig uttalelse
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflkt med kjente
verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen
innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt
dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturinnelovens § 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.
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.

¡\ t=~'vL~ -=Cv~ \ '~
Martinus Hauglid
arkeolog

Adresse

Besøksadresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Prinsens gt. 100

Dir.:

Tlf.
Faks:

75650526
75650520

Saksbehandler:
Avdeling:
Enhet:
E-post:

Martinus Hauglid

Kultur og miljø
Kulturminner i Nordland

post~nfk.no

FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR
I

sakID.: 12/2196
IArkiv
JouralpostID:
13/78

I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

Sluttbehandlede vedtaksinstans:

II Sak nr.: 009/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I Dato: 05.02.2013

SØKNAD OM KjØP AV DELER AV TOMT, GNR. 103/11
Vedlegg: Søknad fra Båt & Fritid AS v/Odd Erling Jensen datert 29.10.2012
Karkopi som viser omsøkt areal

Saksopplysninger:
Odd Erling Jensen søker i brev datert 29.10.2012 om tilatelse til erverv av ca 150 m2 av Fauske
kommunes eiendom gnr 103, bnr 11 i Sjøgata.

Båt & Fritid AS har tidligere søkt om å få erverve angjeldende areaL. Søknaden ble avslått og i
reguleringsplan for Sjøgata vest er under utarbeiding.
vedtaket ble det henvist til at ny

Saksbehandlers vurdering:
Omsøkt areal ble i forbindelse med fradeling/salg av tomt til Rema 1000 regulert inn som felles
atkomst fra Sjøgata ned til Strandpromenaden. Denne atkomsten skulle betjene næringsbygg i
Sjøgata samt gi offentlig adgang til strandpromenaden.
Reguleringsplanen for Sjøgata vest er nå ferdig, denne planen berører ikke det omsøkte areal
direkte.

Rema 1000 butikken er nå flytet til nye lokaler, det er ikke kjent hvilken aktivitet som vil
komme i de gamle lokalene.
Rådmannen er av den oppfatning at kommunen fortsatt bør ha råderett over atkomsten ned til
Strandpromenaden gjennom korridoren mellom eiendommene til Båt & Fritid AS og tidligere
Rema 1000 tomta.

På dette grulag vil rådmanen fraråde salg av omsøkt areal til Båt & Fritid AS v/Odd Erling
Jensen.

INNSTILLING:
Med bakgru i begrunnelsen nevnt ovenfor finner Fauske kommune ikke å kune
innvilge søknad om erverv av 150 m2 av kommunens eiendom bnr 103 bnr 11.

Even Ediassen
Rådmann
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Søknad om kjøp av tomt.

Sjøgata 56 as søker herved om kjøp av deler tomt g.nr. 103b.nr. 11 ca. 150 m2.
Se vedlagt skisse. Arealet vil bli brukt til vareutstilling og parkering for Båt &
Fritid as.
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SNØSCOOTERKJØRING - TURISTLØVPA
Vedlegg: Søknader fra Sulitjelma Fjellandsby datert 21.09. og 08.10.2012 med vedlegg
Notat fra Natuvernforbundet i Nordland datert 05.12.2012
Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland datert 04.12.2012
Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen i Nordland datert 07.12.2012
Uttalelse fra Balvatn Reinbeitedistrik datert 14.12.2012

Sammendrag:
I forbindelse med høring til motorferdselsplanen har Sulitjelma Fjellandsby as kommet med
innspil hvor de ber om at ferdsel direkte fra turistløya til fjellandsbyen og at det skal være
mulig å benyte tilførselsløypa for hyteeiere for å komme seg ned til fjellandsbyen og stå på ski.

På gru av at prosessen med revidering av motorferdselsplanen tar lang tid og ikke vil være
ferdig slik at den blir gjeldende for inneværende sesong, søker Sulitjelina Fjellandsby as om en
generell dispensasjon for slik kjøring inntil ny revidert plan foreligger.

Saksopplysninger:
Søknaden fra Sulitjelma Fjellandsby as gjelder to forhold:
a) Søknad om dispensasjon for kjøring for hyteeiere ved Kjelvatn i tilførselsløypa til
parkeringsplassen ved SKS~messa og
b) ny trase fra turistløypa og direkte til fjellandsbyen.

Fauske kommunestyre har i sak 41/07 vedtatt egen reguleringsplan for området (Sulitjelma
Opplevelsespark). Ihht til denne planen er området det søkes om ny trase i definert som
skogbrusområde ((og skal disponeres og drives i samsvar med jordlovens, skogbruslovens og
reindriftslovens bestemmelser, men på en slik måte at driften tilpasses de aktiviteter som planen
beskriver.))

Dispensasjonssøknaden har vært sendt til høring til særlovsmyndighetene og det er kommet inn 4
uttalelser:
Fylkesmannen i Nordland skriver at en dispensasjon skal etter Fylkesmannens oppfatning
knytes til enkeltpersoner eller bestemte kjøretøyer. Det kan ikke gis en generell dispensasjon til
alle som måtte ønske å besøke Sulitjelma Fjellandsby og at søknaden slik den foreligger er å
anse som en anmodning om endring av/tilegg til traseen for turistløype. Dette kan ikke gjøres
som en dispensasjon.

Når det gjelder tilførselsløypa fra Kjelvatnet, følger det av de generelle vilkår for motorferdsel i
utmark på snødekt mark at all kjøring utenom angitte traseer/områder er forbudt. Eventuelle
unntak fra dette vilkåret må gjøres som dispensasjon, og heller ikke her er det adgang til å gi en
generell dispensasj on.

Søknad om dispensasjon må komme fra den som ønsker å kjøre, eller noen som denne gir
fullmakt og dispensasjon gis til enkeltpersoner. Dispensasjon er untak i konkete saker og kan

ikke gis på generell basis. Dersom en ønsker å gjøre generelle endringer, så må dette gjøres etter
etter de bestemmelser som gjelder for dette.
Fylkesmanen fraråder kommunen å gi en dispensasjon som omsøkt.

Reindriftsforvaltningen i Nordland fraråder sterkt at dispensasjon innvilges og anbefaler at
saken henvises til pågående rullering av kommunedelplan for motorferdsel i utmark.
Begruelsen for dette er at Reindriftsforvaltningen mener at permanent kjøring aven større og

udefinert grppe ikke kan behandles som dispensasjonssak. Både opprettelse av ny trase og
fellestilateIse til alle hyteeiere kan ikke innvilges på grulag aven dispensasjonssøknad.
Begge saksområdene er aven slik karakter at de vil være å betrakte som planendring av
kommunedelplan for motorferdsel i utmark og det vil være behov for nærmere utredning for å få
oversikt over omfang og konsekvenser med hensyn til andre interesser og verdier, heruder
reindrft, før tiltakene eventuelt kan iverksettes.

Naturvernforbundet i Nordland skriver at en dispensasjon for kjøring fra turistløypa til
slalåmbakken vil øke det allerede store trykket med skuterkjøring i og fra hytteområdene. Dette
protesterer Naturvernforbundet på fordi det uthuler forbudet mot motorisert ferdsel i utmark, noe

som har store konsekvenser for natu og friluftsliv.

Balvatn Reinbeitedistrikt fraråder på det stèrkeste at dispensasjoner av slikt omfang tas seriøst
av kommunen. Deres syn er helt i tråd med Reindriftsforvaltnngens syn i denne saken.
Saksbehandlers vurdering:

Det er innommet 4 uttalelser til dispensasjonssøknaden. Alle disse er negative til at det
innvilges dispensasjon og at dispensasjon ikke kan gis på generelt grulag. Endringene det
søkes dispensasjon til, er aven slik karakter at det må behandles i en planprosess og saken
henvises derfor til den pågående revideringen av motorferdselsplanen.
Turistløypa fra Daja til riksgrensen ble opprettet i forbindelse med at Fauske ble deltaker i
motorferdselsforsøket i 2001. Dette forsøket går ut på lokal forvaltning av motorisert ferdsel

etter plan- og bygningsloven, men lov om motorferdselligger til grunn for forvaltningen.
Kommunedelplan med tema motorferdsel ble vedtatt i 2002. En eventuell endring av trase er sak
som hører inn under revidering av ovennevnte plan.
Det er vedtatt egen reguleringsplan for Sulitjelma Opplevelsespark. I planen er ikke
skuterkjøring en av

aktivitetene som beskrves i vedtatte arealformåL.

Tilførselsløya fra Kjelvatn og ned til Daja ble også opprettet i forbindelse med
motorferdselsforsøket. Løypa skal kun benytes av hyteeiere v/Kjelvatn/Saa som i hht

bestemmelsene i motorferdselsplanen har lov til å kjøre, og skal kun benytes dersom man skal
kjøre videre i turistløypa. Á gi alle disse mulighet til å kjøre fra hytene og til fjellandsbyen for å

stå på ski/spise, er å tilate ren fornøyelseskjøring. Ren persontransport med snøskuter

er

forbudt, kun nytekjøring kan tilates.
Dispensasjon i hht § 19 - 1 i plan- og bygningsloven krever grunngitt søknad og anses som
enkeltvedtak, jfr. forvaltningslovens § 2 og skal kun gis til enkeltpersoner, jfr. også
motorferdselslova § 6. Det kan settes vilkår for ferdselen, bl a trase og tidsbegrensing.
Dispensasjoner kan dermed ikke innvilges i forbindelse med nye traseer eller gis på generelt

grulag.
På bakgrunn av dette, legger Rådmanen fram saken med følgende innstillng.

INNSTILLING:
Søknad om dispensasjon fra Sulitjelma Fjellandsby as om ny trase direkte fra turistløypa
til fjellandsbyen, og kjøring for hyteeiere i tilførselsløypa til fjellandsbyen innvilges
ikke.

Saken er aven slik karakter at det ikke kan innvilges generelle dispensasjon, men må
behandles i forbindelse med rullering av motorferdselsplanen.
Fauske, 8. januar 2013

Even: Ediassen

Rådman

Sentralbord 1

Fra:

Endre Grønnslett o:dmjn(Qsuli~elma-fjellandsby.no;,

Sendt:

21. september 2012 11:34

Til:

Postmottak
Turistløypen i Suli~elma

Emne:

I ny høring til motorplan for Fauske kommune, har Sulitjelma Fjellandsby AS rettet en forespørsel om
tilknyttning til turistløypen i
Daja.
Vintersesongen nærmer seg med stormskritt og vi begynner å få hastverk med informasjon til kundene
våre. Vi ønsker jo gjerne å tilby scooterkjøring direkte til og fra fjellandsbyen i kontrollerte former.

Siden det ser ut til at vedtak rundt ny motorplan lar vente på seg vil vi med dette søke om dispensasjon til
dette vinteren 2012/13.

Det vi trenger er en kort trase fra turistløypa og inn til anvist parkering i Fjellandsbyen. Denne må ha klare
begrensninger på fart for å redusere støy for våre andre gjester. For at hytteeierne ved kjellvatnet skal

slippe å kjøre hele veien rundt, ønsker vi også en tillatelse for disse til å kjøre tilknyttningsløypa til
SKSmessa og slippe av unger.evt parkere scootere der oppe.
Til sist ønsker vi også et transportløyve her i Fjellandsbyen. Det er mange hytteeiere i nærområdet samt
folk som bruker vår parkering som utgangspunkt for turer til disse hyttene. I den anledning får vi ofte

henvendelser om frakt av både folk og fe. Det meste løser seg med telefoner til nåværende innehavere av
løyver, men vi skulle gjerne hatt ett eget.

Med vennlig hilsen
Endre Grønnslett
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Fra:

Endre Grønnslett -:admin(§suliljelma-hellandsby.no~ 1'(

Sendt:

8. oktober 2012 09:36 ~ ) 1) - (2-

Lise Gunn Hansen .

Til:

Suliljelma Fjellandsby K'iJSSmingil ~

Emne:

Jlj&i2-)Jìll. 2VJ

Bilder på

i;~i~i1~~fremViSningIdVil du lagre alle disse bildene samtidig? Lær hvordan det gjøres

Internett er

tilgjengelige
i 30 dager.

Hei Lise Gunn,

Vi har tidligere levert søknad om dispensasjon til snøscooterkjøring til Sulitjelma Fjellandsby. For å kunne
drive et anlegg som dette ønsker vi å legge til rette for aktivitet i så mange former som mulig. I fjor
etablerte vi et større marked ved å fokusere på langrennsspor fra fjellandsbyen til Kjelvatnet og skihytta.

Med denne søknaden ønsker vi å nå to målgrupper. Turistløypa og hytteeiere ved Kjelvatnet.
I dag går det en tilførselsløype fra Kjelvatnet og til Scooterparkeringen ved Sulitjelma Turistsenter i

Daja.

Denne løypen passerer i dag SKSmessa og det som allerede er en stor parkeringsplass der. Løypen og
Parkeringen er markert med gult i vedlagte bilde. Det vi ønsker er at hytteeierne skal ha muligheten til å

kjøre hit eller til vannkummen rett ved siden av for å slippe av barna evt. parkere for å selv komme innom
og stå på ski eller få seg en matbit.

For å ha et tilbud til Scooterturister ønsker vi også å ha en direkte tilknyttning til Turistløypa. Dette for å få
gjester direkte fra løypa, tilby våre egne gjester en direkte rute ut i fjellet og på sikt kanskje kunne tilby
scooterutleie og guidede turer i egen regi. Vi har to områder som allerede er tilpasset parkering, markert

med røde rektangler i kartet. Herfra ser vi for oss en trase langs de blå linjene. Den Røde linjen er
turistløypa slik den går i dag. Tilknyttningspunktet vil være på myren som ligger ca 600meter i luftlinje fra

våre tiltenkte parkeringsplasser.
Ta kontakt hvis dere har flere spørsmål i anledning denne saken.
Med vennlig hilsen
Endre Grønnslett

Daglig leder
Sulitjelma Fjellandsby AS

Tlf: 943 88 181

t!..WJ~~~~..
Få Windows LiveMaii til å opprette dine egne e-postmeldinger med bilder.
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Jeg viser til notis i Saltenposten om saken

Løypa fra hytteområdene og til Daja ble opprettet som ei tilførselsløype til turistløypa til Sverige. Her er det fri kjøring.
Naturvernforbundet har fått mange klager på mye motorferdsel og støy som dette har medført gjennom hyttegrenda til
alle døgnets tider. I tillegg har Fauske kommune gitt mange dispensasjoner til kjøring til hyttene der avstanden er
kortere enn det retningslnjene til Motorferdselsloven forutsette.

Nå søkes det om dispensasjon for kjøring til slalombakken. Dette vi øke det allerede store trøkket med skuterkjøring i
og fra hytteområdene. Dette protester Naturvernforbundet på fordi det fører til ytterligere uthuling av forbudet mot
motorisert ferdsel i utmark, noe som har store konsekvenser for natur oh friluftsliv.
Fra før har Fauske kommune lagt opp til fri kjøring fra hyttene og til Daja, turistløypas start. Vi ber nå Fauske
kommune foreta en grundig evaluering av praksis med skuterkjøring i området før en åpner opp for ytterligere frislipp
med kjøring til slalombakken. Utredningen må sendes på brei høring.
Det motoriserte friluftsliv bare øker og øker i Sulis. Observasjoner Statens Naturoppsyn har gjort viser at verken barn
eller voksna har ski med på skuterturene. Dette er en bekymringsfull utvikling sett ut fra et folkehelseperspektiv. Vi ber
om at saken også utredes i forhold til f~lkehelsa og vilkårende for det tradisjonelle fysisk aktive friluftsliv Norge er så
kjent for og stolt av.

Med Vennlig hilsen
Erling Solvang
leder Naturvernforbundet i Nordland

95254075
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Høringsuttalelse - Søknad om dispensasjon fra Sulitjelma Fjellandsby AS Motorferdsel i utmark - Kjøring fra turistløypa til fjellandsbyen og fra

Kjelvatnet til SKSmessa i tilknytningsløypa - Fauske kommune - Fraråding av
dispensasjon
Vi viser til kommunens oversendelse av 6. november 2011.

Sulitjelma Fjellandsby AS søker om dispensasjon for kjøring fra turistløypa til
fjellandsbyen og for at hytteeiere ved Kjelvatnet skal kunne kjøre tilknytningsløypa til
SKSmessa og stanse eller parkere der.

En dispensasjon skal etter Fylkesmannens oppfatning knyttes til enkeltpersoner eller
bestemte kjøretøyer. Det kan ikke gis en generell dispensasjon til alle som måtte ønske å
besøke Sulitjelma Fjellandsby.
Søknaden slik den foreligger når det gj elder adkomst fra turistløypa, er å anse som en
en for turistløypa. Dette kan ikke gjøres som en

anmodning om endring av/tilegg til trasé

dispensasj on.

Etter det vi kan se, er traséen i tilegg foreslått lagt gjennom et område avsatt som Aområde, hvor det er forbud mot motorferdseL.

Når det gjelder bruken av tilførselsløypa fra Kjelvatnet, følger det av de generelle vilkår for
motorferdsel i utmark på snødekt mark at all kjøring utenom angitt(e) trase(er) /område(r)
er forbudt. Eventuelle unntak fra dette vilkåret må gjøres som dispensasjon, og heller ikke
her er det adgang til å gi en generell dispensasjon. Fylkesmannen vil imidlertid bemerke at
vi anser denne del av dispensasjonssøknaden som mindre konflktfylt enn den som gjelder
adkomst fra turistløypa.

Det er i dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 19-2 fastsatt følgende i
første og annet ledd:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i
eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tilegg må
Statens hus

Miljøvernavdelinga

Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 5315 00

Telefon: 75 53 1580

Telefaks: 75 52 09 77

Telefaks: 75 52 09 77

E-post
fm nopost(§fylkesman nen. no
Internett
www.fylkesmannen.no/nord la nd

I~~----

Side

2 av 2

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Fylkesmanen er av den oppfatning at hensynene bak kommunens motorferdselplan blir
vesentlig tilsidesatt ved en eventuell dispensasjon. Det er i planen fastsatt trasé

er for

kjøring, både når det gjelder turistløype og tilførselsløype. Planen har bUtt ti gjennom en

omfattende beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunestyret. Når det i planen konket er
tatt stillng ti hvor motorferdsel skal være tilatt, skal det ikke være

en kurant sak å fravike

planen. Omsøkt trasé fra turistløyaskal i tilegg gå over et område

avsatt som A-område.

For at dispensasjon skal være aktuelt, må fordelene ved den enkelte dispensasjon være klart
større enn ulempene etter en samlet vudering. Det kan settes vilkår for en eventuell
dispensasjon, og dispensasjoner når det gjelder motorferdsel bør inneholde vilkår om f.eks.
antall tuter og tidsrom.

Søknad om dispensasjon må komme fra den som ønsker å kjøre, eller noen som denne gir
fullmakt, og dispensasjon gis til enkeltpersoner. Dispensasjoner er unntak i konkete saker,

og kan ikke gis på generell basis. Dersom en ønsker å gjøre generelle endringer, må dette
gjøres som endringer av planen etter de bestemmelser som gjelder for dette.

Fylkesmannen fraråder etter dette kommunen å gi en dispensasjon som omsøkt, og vi ber
om å bli orientert om kommunens vedtak.

Med

hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksj onsleder

Hanne M. K. Hanssen
seniorrådgiver

Dette brevet er god/gent elektronisk og har derfor ikke underskrif.
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Dispensasjon motorisert ferdsel i utmark - Sulitjelma Fjellandsby AS.
Viser til brev fra Fauske kommune av 06.11.12 hvor det bes om uttalelse til
dispensasjonssøknad fra Sulitjelma Fjellandsby AS.
landsbyen og
Søknaden omfatter opprettelse aven ny skutertrasé mellom fj el
turistløypa i Sulitjelma, samt en generell dispensasjon for alle hytteeierne i

den delen av Suli tj elmafj ellene som ligger innenfor Fauske kommune til å kj øre
fra hyt tene og inn til fj ellandsbyen.

I forhold til reindriften er det tre spørsmål som må besvares når konsekvens av
motorferdsel i reinbeiteområder skal vurderes.
1) Hvor skal motorferdselen foregå? Dette må sees i forhold til reindriftens
flyttmønster og beitebruk.

2) i hvilket omfang skal motorferdsel foregå? Antall kj øretøy , kj øreformål osv.
3) Er kjøringen tidsbegrenset eller permanent? Eventuelt i hvilke(t) tidsrom

skal kj øringen foregå?
Søknaden fra Sulitjelma Fjellandsby AS er ikke mulig å vurdere med hensyn på
konsekvenser for reindriften da spørsmål 2 og 3 ikke er beskrevet.
Reindriftsforval tningen mener at permanent kj øring aven større og udefinert
gruppe ikke kan behandles som dispensasjonssak. Både opprettelse av ny trasé og
fellestillatelse til alle hytteeiere kan ikke innvilges på grunnlag aven
dispensasj onssøknad.
Begge saksområdene er aven sånn karakter at de vil være å betrakte som
planendringer av kommunedelplan for motorferdsel i utmark, og det vil være behov
for nærmere utredninger for å få oversikt over omfang og konsekvenser med hensyn
til andre interesser og verdier, herunder reindrift, før tiltakene eventuelt kan

iverksettes.

Reindriftsforvaltningen stiller seg for øvrig tvilende til lovligheten av at et
næringsforetak søker om dispensasjoner for et større antall enkeltpersoner.
Dette må kommunen utrede nærmere før saken behandles.
Ádreassa - Adresse

Telefovdna - Telefon

Sjøgt. 78

75600260
www.reindrift.no

8200 Fauske

Telefáksa - Telefaks
75600261
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Reindrift i Sulitjelmafjellene er komplisert og krevende som følge av at området
- over lang tid har vært et satsningsområde for Fauske kommune når det gjelder
turisme, hyttebygging og friluftsliv. Den forutsigbarheten som en bør kunne
forvente gjennom kommunale planer og lovgrunnlaget er viktig for å forebygge
konflikter og problemer. Planene har blitt jobbet fram gjennom medvirkning i
åpne planprosesser og det er viktig at kommunen i ettertid ikke bruker
dispensasjon på en slik måte at planene undergraves og mister sin verdi.

Reindriftsforval tningen fraråder sterkt at dispensasjon innvilges, og anbefaler
at saken henvises til pågående rullering av kommunedelplan for motorferdsel i

utmark.

Med hilsen

Ing-Lill Pavall

l "V/,(d Kßn ~rard~+t

Reindriftsagronom

s~i Katrin Brandsæther

Rådgiver
Kopi til:

Balvatn reinbeitedistrikt v/Per Olof Blind
Fylkesmannen i Nordland
;.

0rnflogveien i 7
Statens hus

8230
8002
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