FAUSKE KOMMUNE

II MØTEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG II
Tid: 26.02.2013 kL.: 10:00 - 18:00
Sted: Administrasjonsbygget, kantina

Til behandling: Saksnr. 011/13 - 018/13

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstiling og vedtak i
sakene.

SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2013
Tema:
. Universell utforming
. Folkehelse

Sak nr.:

Sakstittel:

011/13

GODKJENNING AV MØTEBOK

012/13

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

013/13

REFERATSAKER I PERIODEN

014/13

KOMMUNALE VEGER - OPPRUSTINGSPLAN 2013

015/13

OPPGRADERINGSPLAN GATELYS 2013

016/13

FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR KOSMOAsEN

017/13

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK VED VALNESFJORD
OPPVEKSTSENTER

018/13

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN MED
TEMA MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG FOR
ELGBEITETAKSERING OG ELGTELLING

Fauske,

15.02.13

~~
Utvalgsleder

FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR
sakD.:
I Arkiv
Joui:alpostID:

13/1357
13/323

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

Sluttbehandlede vedtaksInstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.:

011/13

I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

GODKJENNING AV MØTEBOK
Vedlegg: Møtebok nr. 112013

Sammendrag:
Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING:
Vedlagte møtebok nr. 112013 godkjennes.

le

I Dato:

26.02.2013

Møteprotokoll

Fauske Kommune
PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Møtedato:
Møte nr:

05.02.2013

Fra kl 10:00

112013

Til kL. 15 :00

Til behandling: Sakene 001113 - 010/13
Møtested: Fauske hotell

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen,
Kathrine Moan Larsen, Erling Palmar, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes.
Varamedlemmer:
Tore Stemland.

Andre:

Kommunalsjef, enhetsleder, alle ansatte enhet plan/utvikling, formannskapssekretær,
presse.
UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:
Fauske O,/2i 13

~1tlfi~1o)~~
formannskapsse~~r
Ottar Skjellhaug

representant

representant

utvalgsleder

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

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Lokal presse

Utskrift er foretatt den 06.02.13

MERKADER:
Det var ingen merknader til innallinga.
Tema: Enhet plan/utvikling
. Oversikt over arealplaner og statistikk 2012 for skogforvaltningen ble utdelt i møtet.

Orientering fra møte med NVE - Kvikkleireproblematikken i sentrum.
. Fra entreprenører - Bekymring om at kartlegging koster og at søknadsprosesser vil ta
lang tid.
. Kommunen har mye data, men har ikke samlet det. Data bør kanskje tolkes på nytt.

Bør ta en områdekartlegging.
. Må holde øye med eventuelle endringer i Farvikbekken.

. NGI skal kartlegge i Valnesfjord i år.
Orientering fra rådmanen:
. Lundhøgda camping. Arbeider for løsning.
. Rivningsobjekter. Er i kontakt med vår advokat. Gjelder hus på Sandneshaugen og

brantomta i Furlund.
. Skysselvika. Har hatt møte med beboerforeningen. Skal komme tilbake til dem med

svar innen 1. mai.

Merknader til dagsorden:
. Kjetil Sørbotten (FL):

Skilting ved Valnesfjord ski. Vi bør lære av feiL.
1. Hva gikk galt når sykkelsti skulle etableres?
2. Hvem har ansvar for parkeringsplasser for ansatte og kultursammenkomster?
3. Hvorfor er nødvendig å gjøre det slik?
. Kathrine Moan Larsen (FL):

1. Uttalelse NTP og regionplan Nordland - Strekningen Fauske - Sulitjelma. Hvem

har ansvar for å følge opp mobildekningen?
2. Planlegging barehage Sulitjelma.
3. Bra utvikling i kapasitet i planavdelingen. Kan det spares midler på rameavtale i
stedet for på timebasis med planarbeid?

Svar på spørsmål:
Kjetil Sørbotten:

Pkt. 1. Enhetsleder svare. Sykkelsti. Ble ikke enig med grueier ang. avståelse av areaL. Har
lært at vi i forkant skal ha ervervet gru før søknad sendes.
Utvalgsleder svare. Vi må se på hvor areal til fremtidig skole og eventuell flerbrushall skal
være.
Pkt. 2. Utvalgsleder svare. Kommunen kune vært flnkere å vise hvor de kan parkere. Må ta
ansvar for bars sikkerhet.

Katrine Moan Larsen:
gitt videre. Mobildeknng vil vi komme tilbake tiL.

Pkt. 1. Kommunalsjef svare. Uttalelse er

Det ligger at ansvar på de som skal bygge ut slik infrastruur.

Pkt. 2. Utvalgsleder svare at dette ligger under formanskapet.

Pkt. 3. Kommunalsjef svare. Kommunen følger innøpsregler. Det er en balansegang
mellom å ansette personer og kjøpe tjenester. Det er vanskelig å få tak i ingeniører.

í~

Saksliste
nr.:
Sak

Sakstittel:

001113

GODKJENNING AV MØTEBOK

002/13

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

003/13

REFERATSAKER I PERIODEN

004/13

FORSLAG TIL OMRÂDEREGULERIG FOR EIA

005/13

FORSLAG TIL DETALJREGULERIG FOR STORGATA 98

VEIEN

,

006/13

109/1 - ODD VESTGARD - SØKNAD OM DELING OG DISPENSASJON
FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR TILLEGGSARAL FOR
EKSISTERENDE HYTTETOMT

007/13

90/2,5 OG 6 - GrSLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DELING OG
DISPENSASJON FRA KOMMUEPLANENS ARALDEL FOR
FRAELING AV HYTTETOMT VED SJØNSTADAL VED
VASSDRAGET. ERVERVER: GISLAUG SELSTAD
SULITJELMA

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

SØKNAD OM KJØP AV DELER AV TOMT, GNR. 103/11

010/13

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SNØSCOOTERKJØRIG TURISTLØYPA

001113: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:
Vedlagte møtebok nr. 12/2012 godkjennes.

PLUT -001113 VEDTAK- 05.02.2013
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

002/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:
Delegerte saker tas til orientering.

PLUT -002/13 VEDTAK- 05.02.2013
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

003/13: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:
Refererte dokumenter tas til orientering.

PLUT-003/13 VEDTAK- 05.02.2013
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

004/13: FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR EIAVEIEN
NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til ornåderegulering for Eiaveien, med følgende endringer:
Friområdet FRIl reduseres og omfatter nå FRI

benevnelsen FRI3.

1

og FRI2. Opprinnelig FRI2 har nå

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-FR13 er
avsatt til friområde for rekreasjon og oppholdfor allmennheten. Bygninger og andre
tekniske anlegg tilates ikke oppført.

Reguleringsbestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 b) endres til følgende: Unntakpå område
FR12-FR13 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
gjennomført før området OTl tas i bruk.

Nyt vegnavn i planområdet er Marorsløyfa.

PLUT-004/13 VEDTAK- 05.02.2013
Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Eiaveien, med følgende endringer:
Friområdet FRU reduseres og omfatter nå FRI1 og FRI2. Opprinnelig FRI2 har nå
benevnelsen FRI3.

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.6 b) endres til følgende: Det tilates
kontorlforretning i 1. etasje og bolig i 2. etasje. Bygning med boligdel kan ikke ligge
nærmere enn 30 m fra senterlinje E6.

Reguleringsbestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 a) endres til følgende: Område FRIl-FR13 er
avsatt ti 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
FRJ2-FR13 er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt
trafo/fordelingsskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn ti utforming og bruk.

I reguleringsbestemmelsenes § 6 tas det inn etnyt 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
gjennomført før området OTl tas i bruk.

Nyt vegnavn i planområdet er Marorsløyfa.

005/13: FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STORGATA 98

INNStILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges forslag til
detaljregulering for Storgata 98 ut til offentlig ettersyn.

PLUT-005/13 VEDTAK- 05.02.2013
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11

legges forslag til

detaljregulering for Storgata 98 ut til offentlig ettersyn.

006/13: 109/1 - ODD VESTGÁRD - SØKNAD OM DELING OG DISPENSASJON
FRA KOMMUNEPLANENS ARALDEL FOR TILLEGGSAREAL FOR
EKSISTERENDE HYTTETOMT

INNSTILLING:
Det vises tìl saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon for kun 0,24 dekar fra kommuneplanens arealdel, § 2.1 a) og § 3.1 a).
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tilatelse tìl ftadeling av kun 0,24

dekar som tileggsareal til 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 natu- og friluftsverdier
ved Vallvatn. Søkers argumenter for å få dispensasjon synes i tilegg ikke å være særlig
tungtveiende.

PLUT-006/13 VEDTAK- 05.02.2013
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det vises tìl saksutrednngen og gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon for kun 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 tileggsareal til 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-

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

007/13: 90/2,5 OG 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DELING OG
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING
VASSDRAGET.
AV HYTTETOMT VED SJØNSTÁDAL VED SULITJELMA
ERVERVER: GISLAUG SEL

STAD

INNSTILLING:
Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 ikke
dispensasj on fra kommuneplanens arealdel § 3 .1 a) for omsøkte hytetomt.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det ikke tilatelse til omsøkte
fradeling av hytetomt.

Vedtaket begrues med at omsøkte fradeling ikke medfører klar større fordeler enn
ulemper og i tilegg frarådes fradeling av statlig myndighet (Reindriftsforvaltningen
Nordland).

PLUT-007/13 VEDTAK- 05.02.2013

Ari Tollånes(l foreslo:
Plan.. og utviklingsiitvalget kan ikke se at det foreligger større negative ulemper ved å
fradele omsøkte hytetomt.
Plan- og utviklingsutvalget ønsker derfor å gi positiv vedtak til fradeliiig om omsøkte

hytetomt.
Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert at reinbeite i området blir
vesentlig endret ved en slik fradeling.
H' s forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det foreligger større negative ulemper ved å
fradele omsøkte hytetomt.
Plan- og utviklingsutvalget ønsker derfor å gi positiv vedtak til fradeling om omsøkte
hytetomt.
Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert at reinbeite i området blir
vesentlig endret ved en slik fradeling.

008/13: 59/3 - ARNE HAGEN - SØKNAD OM DELING OG DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANEN AREALDEL FOR TILLEGGSAREAL FOR
EKSISTERENDE BOLIGTOMT - ERVERVER: BJØRN VIGGO BERG

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 gn 59, bnr 60.
Som betingelse for tilatelsen settes at dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle
gjenstader, 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.

PLUT ..008/13 VEDTAK- 05.02.2013
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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.

tilatelse til omsøkte fradeling
av 0,53 dekar So1l tileggsareal til eksisterende boligtomt med gnr 59, bnr 60.

Med hjemmel i plan~ og bygningslovens § 20~1 gis det

Som betingelse for tilatelsen settes at dersom det under arbeidet skulle oppdages
gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonsentrasjoner, må Kultuinner i Nordland underrettes umiddelbart. Det
forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.

009/13: SØKNAD OM KJØP A V DELER AV TOMT, GNR. 103/11

INNSTILLING:
Med bakgr i begruelsen nevnt ovenfor finner Fauske kommune ikke å kune

innvilge søknad om erverv av 150 m2 av kommunens eiendom bnr 103 bnr 11.

PLUT -009/13 VEDTAK- 05.02.2013
i
,
i

I'

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
Omsøkte arealer tilbys ervervet av Båt og Fritid v/Odd Erling Jensen.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Omsøkte arealer tilbys ervervet av Båt og Fritid v/Odd Erling Jensen.

010/13: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SNØSCOOTERKJØRING -

TURISTLØYPA

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.

PLUT-OIO/13 VEDTAK- 05.02.2013
Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo:

Det innvilges dispensasjon for Inntil12 grppeturer til/fra turistløya til Sulitjelma
fjellandsby as for vintersesongen 2012/2013, via opptegnet trasé - blå løype, forutsatt
tilatelse fra grunneier. Det skal føres aktivitetslogg.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
12 gruppeturer til/fra turistløypa til Sulitjelma
fjellandsby as for vintersesongen 2012/2013, via opptegnet trasé - blå løype, forutsatt
. tilatelse fra greier. Det skal føres akIvitetslogg.
Det innvilges dispensasjon for inntil

FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

sakD.:
I Arkiv
Jom:alpostID:

13/1354
13/321

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

Sluttbehandlede vedtaksInstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.:

012/13

I PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG

I Dato:

26.02.2013

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrâg:
DPLU. 004/13: 76/344 - SØKNAD OM ENDRING AV ANSVARSRETT FOR
RØRLEGGERARBEIDER I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV ENEBOLIG I
SANKTHANSHÁGEN 20, VALNESFJORD

VEDTAK:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 23-1 meddeles Rørleggermester Idar Engan AS
ansvarsrett som omsøkt.

DPLU. 008/13: 103/350,352 - FAUSKE KOMMUNE - SØKNAD OM
IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GRUNN OG BETONGARBEIDER,
OMSORGSBOLIG I TORGGATA 16

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § § 20-1 og 23-7 meddeles igangsettingstilatelse

for grunn- og betongarbeider i Torggata 16 som omsøkt.
Søknad om ansvarsrett fra Fauskebygg AS og Multiconsult AS godkjennes.

DPLU. 009/13: SØKNAD OM PUNKTFESTE AV HYTTE NR. 9775 OG NAUST NR.
9774 PÅ STATSGRUNN VED KJELVATNET - GNR. 119/1 I FAUSKE KOMMUNE

VEDTAK:
Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og i medhold av Plan- og
bygningslovens § 20 - 1, samt delegasjon, gis det tilatelse til puntfeste av eksisterende
hyte og naust med tomtenr. 9775 og 9774 på gnr. 119/1 i Fauske kommune som omsøkt.

r

SALG EIENDOM AS - SØKNAD OM ENDRING
AV TILLATELSE, ENDRING AV SKILTING P Å FASADE P Å
FORRTNINGSBYGGET OG NY PLASSERING AV FLAGGSTENGER I SJØGATA
DPLU. 010/13: 103/1507/1339 - STADS

45.

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 i) meddeles tilatelse til fasadeendring og
plassering av flaggstenger som omsøkt.

DPLU. 011/13: 103/1160,1176 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE GJENOPPBYGGING AV INDUSTRIBYGG ETTER BRANN PÅ TOMTEN TIL
AMUNDSEN EIENDOM. BRA, LET = 636 M2 OG BRA,2.ET = 180 M2

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles rametilatelse til

oppføring av

verkstedbygning som omsøkt.
Søknad om ansVarsrett, for ansvarlig søkerfusjon og overordnet ansvarlig for

prosjektering, fra Consto AS godkjennes.
Søknad om dispensasjon fra kravene

i TEK 10 innvilges ikke.

DPLU.012/13: 102/225 - DAHL..BYGG AS.. SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN
.. OPPFØRING AV ENEBOLIG I 2 ETASJER I ROGNVEIEN 5. BRA 1. ET: 98 M2, BRA
2.ET: 82 M2. LA LET: 76 M2. LA 2.ET: 75 M2

VEDTAK:
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 og § 28-1 meddeles igangsettingstilatelse
for oppføring av 2-etasjes enebolig i Rognveien 5 som omsøkt, under forutsetning av at

geoteknisk vurdering foreligger før oppstart.
Søknad om ansvarsrett fra Dah Bygg AS godkjennes.
Søknad om ansvarsrett fra Dahl Maskin AS godkjennes.

Søknad om ansvarsrett fra Rørleggermester Bringsli AS godkjennes.

Søknad om ansvarsrett for foretak som skal utføre geoteknisk vudering og kontroll må
innsendes og godkjennes for oppstart.

DPLU. 013/13: 117/11,14 OG 23 - OLE DAHL - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TO TOMTER FOR EIENDOMMENS HUS FOR
SALG AV RESTAREALET SOM TILLEGGSJORD TIL ANNEN
LANDBRUKSEIENDOM PÅ GNR 117

VEDTAK:
jordlovens § 9 og
§ 12 vedrørende parsell 1 tilatelse til omsøkte omdisponering av 1,6 dekar
overflatedyrka mark samt fradeling av i alt 6,8 dekar hustomt (hele gnr 117/11).
Skogbrussjefen viser til saksutrednngen og gir med hjemmel i

jordloven gis det ikke tilatelse til at hele omsøkte parsell 2
(hele gnr 117/23) fradeles som hustomt og at det her omdisponeres 3,5 dekar med
og 1,4 dekar med produktiv skogsmark med høy skogbonitet, idet en slik
fulldyrka areal
fradeling ikke anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning og
omdisponeringen av dyrkamarka ikke ses som forsvarlig etter en samlet vudering.
Skogbrukssjefen gir imidlertid tilatelse til fradeling av parsell 2 med unntak av det
fulldyrka arealet på 3,5 dekar og den produktive skogsmarka på 1,4 dekar, dvs fradeling
av et tomteareal på totalt 2,8 dekar.
Med hjemmel i § 9 og § 12 i

Tilatelsen til de to forannevnte fradelinger begrunnes med at fradelingene anses som
forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning og at omdisponeringen av
overflatedyrka mark ses som forsvarlig etter en samlet vudering. Fradelingene synes
ikke å vile medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning for jord- og
skogbruket.

Som betingelse for tilatelse til foranevnte fradelinger settes at tinglysing av de to tiiiatt
fradelte hustomter skal skje samtidig med at eiendommens restareal blir tinglyst på eier
av anen landbruseiendom. ined beboelig våningshus på gnr 117.

Hvis restarealet selges til eier av anen landbrukseiendom enn gnr 117/6 eller gnr 117/12,
så betinger foranevnte delingstilatelser også at det samtidig blir tinglyst en fullgod

adkomst for traktor til dyrkaarealet på gnr 117/23.

De foranevnte fradelinger som det er gitt tilatelse til etter jordloven gis det også
fradelingstilatelse til med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1.

INNSTILLING:
,
-I
i
,
i

Delegerte saker tas til

orientering.

FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR
13/1355
sakID.:
13/322
I Arkiv
JouralpostID:
Sluttbehandlede vedtaksInstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.:

013/13

I

ISaksansvarlig: BeritVestvan Johnsen
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I Dato:

26.02.2013

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:
Dok.ID
13/947

I

ArkivsakID

Brevdato

AvsenderlMottaker

Tittel

1112039

29.01.2013

Joakim Jamæs

FRARIFTSRAPPORT
VEDRØRENDE

TUSTANLEGG VED
STORTOPPEN/OTERVATN
13/1338

U

1112057

15.02.2013

Joakim Jamæs

FRARIFTSPLAN
VEDRØRENDE
TURSTANLEGG VED
STORTOPPEN/OTERV A TN

G.NR. 119 B.NR. 318

INNSTILLING:
Refererte dokumenter tas til orientering.

)h l Hva:~.) /3/g~1\.JUV~"
Joakim Jamæs
Prinsens Gate 121

8005 Bodø

29. januar 20 I 3

Fauske kommune
Plan og næring
Postboks 93

8201 Fauske

Framdriftsrapport vedrørende Turistanlegg ved StortoppenlOtervatn; Gnr. i i 9 Bnr. 3 i 8

Viser til tillatelse til riving av anlegg; JournalpostID: i 1/10552 Arkiv sakID.: 11/2039 og
tillatelse til brenning av deler av annlcggct; JournalpostID: i 2/4454 Arkiv saklO.: 11/2057
Vi har gjennomført riving/brenning av hovedbygningen og opprydding vil tòrtselte til
området ser bra ut. Ncdbrenningen ble utført 8. september 2012.
Vi har da utført vedtaket:
"tillatelse til brenning av deler av annlegget~ JournalpostID: L 2/4454 Arkiv sakID.: 11/2057",

Vi har valgt å barc benytte oss av delcr av tillatelsen:
"tillatelse til riving av anlegg; JournalpostiD: 11110552 Arkiv sakID.: 11/2039"
Vi har latt 2 brakker på totalt ca. 25 m2 stå. Dette er alt som er igjen av

alle byggene på

området. Disse har stått inntil hverandre og danner sidevegger på ca. 5 x 5 meter.
Planen er at disse skal pusses opp slik at de kan fungercr som nødhavn i dårlig vær.
Vi kommer derfor ikke til ã rive mer av byggmassen, men sørge for å settc den i forsvarlig
stand.
Dct ble kun kjørt en tur opp i vinter, den 8. mai 20 i 2. Det er fortsatt ønskc! ig at det kan gis
kjøretillatelse også i helgene da dette vil lette dugnadsarbeidet.

Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker ytterligere infomiasjon.

Med vennlig hilsen

Ar:i1f~~

J~im Jarnæs
t~:k 9 i 3 88006

FAUSKE

KOMMUNE

SAKSPAPIR
I

Arkiv sakD.. 1112039
IJouiaipostI~:
12/915

I Saksbehandler: Lise Gun Hansen

Sluttbehandlede vedtaksInstans: Klai:enemnda
Sak

nr.: 035/12 I

II

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I Dato: 15.022012

KLAGE PÅ VEDTAK I PLUT-SAK 19/12: KJØRETILLATELSE TURSTANLEGGET
VÆTORTOPPEN/OTER"ATN
Vedlegg: PLUT-sak 14/12 m/vedlegg

Klage fra Joakim James, Bodø

Sammendrag:
Fauske kommune har motttt klage fra Joakim James, Bodø, over vedtak gjort i Planutvalget i
sak 19/12.

Saksopplysninger:
Planutvalget behandlet den 22. november 2011 kjøretilatelse til tustanlegget

v/Stortoppen/Otervatn. Det ble gjort følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19, 2 og 3, gir planutvalget dispensasjon fra
gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel:
1. Joakm Jaræs, Bodø, gis dispensasjon for trànsport med snøskuter fra kirka i
Sulitjelma til Breporten i £bm bortjøring av avfall fra turistanegget. Trase i hht
vedlagte kartsnitt.
2. Dispensasjonen gjelder for inntil

6 tuer pr sesong med 2 stk kjøretøy. Det ska1 føres

kjørebok.
3. Ferdselen skal forgå på hverdager. Transport i helgene er forbudt.
4. Dispensasjonen gjelder fram til nyt regelverk fot; motoderdsel i utrark er vedtatt,
13.mai 2012.
dog
ikke lenger enn til
5. Greiers tilatelse må innentes aV søker.

6. For øvg gjelder bestenielser/vilkår vedtatt i tilknytnig til kommunedelplan med
tema motQderdsel.
7. Det skal leveres rapport for utført

arbeid og plan for det som eventuelt gjenstår ved

sesongslutt.
Saksbehandlers vurdering:
Det er ikke framommet nye

opplysninger i saken, og den legges fram med følgende innstiling:

INNSTILLING:
Klagen ta ikke til følge. Vedtaket i PLUT-sak 19/12 opprettholdes.

PLUT -035/12 VEDTAK- 15.02.2012
Innstilingen ble endret: Det skal være PLUT-sak 19/12, ikke PLUT-sak 14/12.

Ari Tollånes (H) fremmet følgende forslag:
Pun 1: Som tidligere.
Punk 2: Som tidligere.
Pun 3: Transport i påskehøiden tilates ikke.
Pun 4: Dispensasjon gjelder frem til nyt regelverk for motorferdsel i utmark er vedtatt,
dog ikke lengre enn til 1. mai 2013.
Pun 5: Som tidligere.
Punk 6: Som tidligere.
Pun 7: Det skal leveres rapport for utført arbeid og plan for det som eventuelt gjenstår
ved sesongslutt. Et endelig krav fra Fauske kommune er at opprydding skal være endelig
ferdig innen 1. mai 2013.

Kathrine Moan Larsen (FL) og Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende forslag:
2. Dispensasjon for inntil 9 tuer pga.

kortere frst.

Endr. Pkt 3. Tiltakshaver kan kjøre i helgene.
Endr. Pkt. 4. Ferdigstilelse innen 1. mai 2013 iht. reindriftsnæringens innspilL.

Endr. Pkt. 7. Tiltakshaver må dokuentere arbeidet underveis iht. kommunens krav.
H' s forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FLs forslag.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19,2 og 3, gir planutvalget dispensasjon fra
gjeldende kortunedelplan med tema motorferdsel:

1. Joakm Jamæs, Bodø, gis dispensasjon for transport med snøskuter fra kirka i

Sulitjelma ti Breporten i ibm bortjøring av avfall fra tuistanlegget. Trase i .hht
vedlagte kartsnitt.
2. Dispensasjonen gjelder for inntil

6 tuer

pr sesong med 2 stk kjøretøy. Det skal føres

kjørebok.
3. Transport i påskehøytiden tilates ikke.
4. Dispensasjon gjelder frem til nyt regelverk for motorferdsel i utmark er vedtatt, dog
1. mai 2013.
ikke lengre enn til
5. Greiers tilatelse må innentes av søker.

6. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår vedtatt i tilknytnng til kommunedelplan med
tema motorferdseL.
7. Det skal leveres rapport for utført arbeid og plan for det som eventuelt gjenstår ved

sesongslutt. Et endelig krav fra Fauske kommune er at opprydding skal være endelig
ferdig innen 1. mai 2013.
Rett utskrft bekreftes
Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

~

FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Joakm Jaræs
Prinsens gt. 121

8005 BODØ

Saksbehandler: Am Kyrre Jakobsen - Telefon: 75604063 - Telefaks: 75604001
Vår ref.: 13/1338/AKJ

Deres ref.:

Dato: 15.02.2013

FRADRIFTSPLAN VEDRØRENDE TURISTANLEGG VED
STORTOPPEN/OTERVATN G.NR. 119 B.NR. 318
her hos oss
04.02.2013, med redegjørelse for
Viser til deres brev av 29.01.2013, stemplet inn
hva som er utført ihht gitt tilatelse til brennng og riving av tidligere tustanegg.

Viser videre til avsnitt i deres brev; "Vi har valgt å bare benyte oss av deler av tilatelsen" .
I bakgru av tidligere korrespondanse, og med tanke på ødeleggelsene uvær har gjort på hele

anlegget, og mangel på vedlikehold de siste år, er det erkjent at all bygningsmasse måtte
fjernes da anegget har vært karakterisert som rivningsobjekt flere år før søknad om riving ble
fremsatt, samt at området fremsto som forsøplet.

Anegget ligger i LNF-A område, med bygge- og deleforbud.
anlegget ikke har vært drftet de

Turstan1egget er nå bortregulert i dagens arealplan pga at

senere år. Det er vedtatt at det ike skal være bebyggelse ved StortoppeniOtervanet, og
kommunen ser derfor på rivningen/oppryddingen som positivt for området.
ansees av kommunen som
hovedombygging og er dermed i strid med planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel,
jvf. § 3.1 a) InnenfOr områder merket LNF-A tilates ikke andre tiltak enn de som er knytet til
En oppussing aV braker som beskrevet i deres brev

stedbunden næring, jfr. Plan- og Bygningslovens § 1 L -7 pun 5.
Ovennevnte ti/tok

er derfor søknadspliktig.

Tilaket som De skisserer i Deres brever ikke forenelig med kommunens planer for området,
og søknad om dispensasjon fra arealplanens bestemmelser vil derfor bli besvar med negativt
vedta. Det er ikke stor trafikk i området, således er det ike ansett som noe behov for
nødhyte i gjeldende område.
Henviser for øvrg til vedta gjort i planutvalget datert 15.02.2012, sak 035/12, pun 7:

utført arbeid og plan for det som eventuelt gjenstå ved
sesongslutt. Et endelig krav fra Fauske kommune er at oppryddingen skal være endelig ferdig

Det skal leveres rapport for

innen 1. mai 2013.

Postadr~sse: Postboks 938201 FAUSKE

Telefon Faks Bankgìro: 45550700348/89510700415

Besøksiiresse: Torggata 21

75 6040 00 75 6040 OL

E-post: postmottl!fauske.kommune.no

Org. nr: 972 418 021

Kommunen forutsetter at hele arbeidet med rivnng/opprydding i området fortsetter innen
01.05.2013 som planagt, og avsluttes ihht vedtak gjort i planutvalget.
Alternativt vil kommunen vudere pålegg om

riving og opprydding i området.

Med.hils / / \CFAUSK. E KOMMUN.ff

¿ cØ~ t1M~sdtpian/utviklig

Cd;dru Hagalinsdoir

Enhetsleder Plantvikling

Vedlegg:
Kopi av vedtak i PLUT, 15.02.13, sak 035/12

~;r1"" ") n+',,

FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR
JouralpostID: 13/305
Arkiv
sakID.: 13/73
I

I

I Saksbehandler: Frode Ramskiell

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg

II Sak nr.: 014/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I Dato: 26.02.2013

KOMMUNALE VEGER - OPPRUSTINGSPLAN 2013

Vedlegg: Karttsnitt Grønåsveien, Arsenalveien, Sjøgata vest, Fugleveien, Vassryggen, ((Stortingsgata)) og

Laksåbakveien

Sammendrag:
Det vises til investeringsbudsjett 2013 hvor Fauske kommunestyre har vedtatt å bevilge kr. 2,6
milL. til opprusting av kommunale veger. I tilegg er det avsatt kr. 3,4 mil. til ferdigstilelse av
parkeringsplasser i Sulitjelma; Kjelvanskrsset, Skihyta, Daja og Jakobsbaken nord og sør
samt opprusting av grusveg mellom Fv. 543 og innjørsel til Suliijelma Fjellandsby.

Innledning
I perioden 2006~2012 er det foretatt en omfattende opprusting aven rekke kommunale veger til
en totalkestnad av ca. 40 mil. Status i dag er at standarden på kommunens mange grusveier
totalt sett er betydelig forbedret. Standarden på de dårligste asfaltveiene er videre forbedret ved
at det er foretatt flere reasfalteringer i perioden. Mange veier er også nyasfalterte siste år
(Erikstad, Vestrnyra, Sulitjelma, Tortenli og i Hauan-området).

Opprustingsplan 2013

Følgende veger innenfor en kostnadsramme på kr. 2,6 milL. foreslås prioritert i 2013:

Utvidelse veg og etablering fortau Grønåsveien
Fauske kommune foretok i 2012 en breddeutvidelse av Grønåsveien mellom Hauan-kulverten og
innjøringen til Postterminalen. I tilegg ble det anlagt gatelys på denne streknngen. For 2013 er
det søkt om og innvilget trafkksikkerhetsrnidler (Aksjon skoleveg) ti å anlegge fortau på
streknngen. Det forventes at tildelte midler samt avsatte midler i budsjettet på kr. 200.000,- skal
dekke kostnadene til å ferdigstile utvidelse og asfaltere fortau og hovedveg.
Forslag til investering 2013:

kr. 1.105.500,-

Finansiering:

Fylkeskommunale trafikksikkerhetsrnidler:
Bevilget i investeringsbudsjett 2013:

kr. 905.000,-

Sum:

kr. 1.105.000,-

kr. 200.000,-

Reasfaltering Arsenalveien
Arsenalveien går fra RV80 og til Erikstad gravlund. Gravlunden benytes i stadig større grad i

forbindelse med begravelser. De første 160 meter (fra RV80) er i dårlig forfatning med nedslitt
asfalt og ujevn overflate. Reasfaltering var foreslått utført i 2012 men ble da utsatt pga pågående
arbeider med utvidelse av Erikstad gravlund.
150 meter a 5 m bredde a kr. 400,- =
Forslag til investering Arsenalveien:

kr. 0,30 mil.

Asfaltering Sjøgata vest
Rema 1000 etablerte høsten 2012 ny butikk på ((Lidl-tomtm). Utbygger etablerte da ny asfaltert
veg samt fortau langs østsiden av bygget ned til Sjøgata (vei 3). I tilegg antas det at Elkjøp vil
etablere seg i underetasjen i 2013. For å knyte sammen den nyetablerte atkomstveien til Rema
med Sjøgata ønsker rådmanen at Sjøgata asfalteres forbi denne innjøringen.

I forbindelse med bygging av det nye Rema-bygget har det vært stor slitasje på eksisterende
asfalt mellom Apotek

1

1

og enhet VV A. Det foreslås derfor åreasfaltere Sjøgata fra Apotek

og

til enhet VVA (ca. 50 m) samt nyasfaltere 50 meter forbi innjøringen til Rema (veg 3), se
vedlagte tegning. I tilegg foreslås det å anlegge fortau langs Sjøgata mellom veg 2 og vei 3,
merket rødt på vedlegg.
Asfalterifig Sjøgata: 100 meter a 6 ID bredde a kr. 350,-/m2 ==

kr. 210.000,-

Anlegging sandfang: RS =
Anlegging fortau: 30 meter a 3 m bredde a kr. 400,-/m2 =

kr. 20.000,-

U forutsett:

kr. 34.000,-

Sum:

kr. 300.000,-

Forslag til investering Sjøgata vest:

kr. 0,30 mil.

kr. 36.000,-

Reasfaltering Fugleveien, Vestmyra
Asfalten på Fugleveien fra E6 og rundt kurven på Vestrnyra er i dårlig forfatning.. Det foreslås
en full reasfaltering av strekningen mellom E6 og noe forbi innjøring til Sisikveien, se vedlagte
tegning. På trekningen planlegges det å bygge opp vegen på en streknng av ca. 50 meter langs
høyre side (sett fra E6) av veien med 20-30 cm ekstra asfalt. Dette for å minske sidefallet og

gjøre inn- og utkjøringen ti Hegreveien bedre. Enhet VV A har fått mange henvendelser på dette,
spesielt fra buss-sjåfører som daglig kjører skolebar til og fra Vestmyra-skola.
Lengde 200 m, bredde 7 m og m2-pris reasfaltering på kr. 500,./ m2. I tilegg må eksisterende
autovern fjernes og erstattes med nyt.

Videre foreslås det åreasfaltere kjøresporene (sporfyllng) fra krss Sisikveien og rudt kuen.
200 meter a 5 m bredde a kr. 350,-/ m2 = 350.000,-.

Forslag til investering Fugleveien:

kr. 1,05 milL.

Opprusting Vassryggveien, Kvitblik
Store deler av Vassryggveien ved Kvitblik er tidligere rustet opp. Det som gjenstår er siste 700
meter fram til grensen til Sørfold kommune. Det anses tilstrekkelig med utskifting av
stikkenner, grøfting og oppgrusing av vegen. 600 meter a kr. 500,-/m = 300.000,-

Forslag til investering Vassryggen:

kr. 0,30 milL.

Opprusting ((Stortingsgata)), Kvitblik
Veien benytes til lokaltrafikk i området samt er atkomstveg til en bolig. Vegen ble for få år
siden grøftet men toppdekket er svært dårlig. Det foreslås en oppgrusing av vegen på deler av
strekningen.
Forslag til investering:

kr. 0,05 mil.

Opprusting Laksåbakkeien
Store deler av Laksåbakveien er opprustet tidligere. Det gjenstår nå 450 meter samt snuplass.
Meterpris settes til

1300,-/ m.

Forslag til investering Laksåbakkveien:

kr. 0,60 milL.

INNSTILLING:
Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for
kommunale veger for 2013 innenfor en kostnadsrame på kr. 2,6 mil.

Even Ediassen
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

_ I Arkiv
sakD.:
Joui:alpostID:

13/515
13/128

I

I Saksbehand1t:r: Frode Ramskiell

Sluttbehandlede vedtaksInstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.:

015/13

I PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG

I Dato:

26.02.2013

OPPGRADERINGSPLAN GATELYS 2013
Vedlegg: Kart over Sulitjelma vI skole og kart over Nyveien

Sammendrag:
I årsbudsjettet for 2013 vedtok Fauske kommunestyre å bevilge kr. 1 milL. til oppgradering av

gatelys.

Målsètting for valg av tiltak
Rådmanen har hatt som målsetting å redusere de til dels betydelige strøm- og vedlikeholds-

kostnadene for å holde gamle og utslitte gatelysanlegg i drift.
Et anet mål er å utføre oppgradering på strekninger som i stor utstrekning benytes som

skoleveg og i dag har gammel, dårlig og kostbar belysning.

LED-belysning
~~

Fauske kommune anla i 2010 LED-belysning i det nye boligfeltet i Finneidlia. 12011 ble det
anagt 19 nye LED~lys langs Bjørkveien. 12012 ble det anlagt 29 nye LED-lys langs Rognveien

mellom Finneid skole og Kantlyngveien i Hauan, 8 nye LED-lys mellom Hauanulverten og
innjøring til Postterminalen, 1 LED-lys ved fotgjengerovergang på Hauanulverten, 9 LED-lys
på Nedre Leivset, 2 LED~lys ved Vestrnyra barehage samt at lysene langs Rognveien i
Hauanbaken (10 stk) ble skiftet ut til moderne LED-lys.

De nye gatelysene er utelukkende positivt mottatt blant kommunens innbyggere.

Etter avslutning av regnskapet for 2012 er det mottatt 3 faktuaer fra YlT som gjaldt arbeidene
som var utført i 2012. Disse fakturaene ble mottatt så sent at de ikke kunne belastes 2012regnskapet. Totalt kr. 46650,- må derfor belastes i 2013 og går derved i fratrekk på årets
bevilgning.
Investering 2013:

KR. 50.000,-

r- ------

Gatelys Nyveien
I likhet med fjorårets utskifting av gatelysene i Hauanbaken ble også gatelysene i Nyveien

anlagt på 70-tallet og er i dag passert sin levetid.

Situasjonen kan oppsumeres som følger:
· Nyveien benytes i høy grad av skoleelever til og fra Vestrnyra skolesenter.
. Lyseffekten på eksisterende gatelys er svært dårlig

· Årlige kostnader for skoging av busker og trær pga luftspenn

· Avstanden mellom eksisterende gatelys er svært variabeL. Dette medfører svak belysning
mellom punkene.

Med bakgru av ovennevnte foreslås det å prioritere utskifting av gatelysene langs Nyveien.
Totalt må 8 stk. gatelys skiftes ut.
Fauske kommune har inngått rameavtale med YlT på oppsetting av nye gatelys, jfr.
rammeavtale på gatelys datert 01.08.2012. Ut fra rameavtalens enhetspriser samt demontering

av eksisterende anlegg vil det kune settes opp moderne LED-belysning langs hele Nyveien, se
vedlagte kar.

Investering 2013:

kr. 450.000,-

Gatelys ((Øverveiem) i Sulitjelma

Fauske kommune bygger i disse dager en ny gruskole i Sulitjelma. Av same årsaker som
Nyveien/foreslås det å skifte ut eksisterende gatelys mellom stikkveien ved butikken og den nye
skolen i Sulitjelma. Totalt foreslås det å skifte ut 9 stk. gatelys, se vedlagte kar.
Investering 2013:

kr. 500.000,-

INNSTILLING:
Plan- og utviklingsutvalget vedtar å investere tildelte oppgraderingsmidler kr. 1 milL. i

2013 til demontering eksisterende anlegg og oppsetting av ny LED-belysning langs
Nyveien på Fauske samt langs ((Øverveiem) i området mellom butikken og Sulitjelma
skole.

Even Ediassen

Rådman
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR
JoumalpostID: 13/273 I
I

Arkiv sakID.: 12/162 I Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen

Sluttbehandlede vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR, KOSMOAsEN
Vedlegg: Områderegulering for Kosmoåsen (plankar med bestemmelser). Planbeskrivelser. ROS-analyse.
Notat fra landbruksansvarlig.

SaMmendrag:
1. gangs behandling.
Henr P. Tune og Bjørg M. Kosmo fremmer privat forslag til områderegulering av Kosmoåsen

ved Kosmo i Valnesfjord. Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Salten Kardata AS (SKD).
Planområdet omfatter areal tilhørende to landbruseiendommer, gnr. 62 bnr 115/40 og gn. 62
bnr. 8/43. Totalt areal for de to planområdene/landbruseiendommene er henholdsvis 929,5 da

og 460 da. Området ligger ca. 7 km nordøst for Strømsnes.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av inntil 14 boliger med tilhørende
lekeareal, atkomst, avløpsanlegg, landbrusareal
og friområder, samt vise eksisterende
veisystem.
Planorslaget inneholder følgende arealformå1:

1. Bebyggelse og anlegg: boligbebyggelse, avløpsanlegg og lekeplass.
2. Samferdselsanegg og teknisk infrastrutur: kjøreveg, felles atkoinst, anen veggrutekniske anlegg.

3. Grønnstruur: friområde

4. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift: landbrusformåL.

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 03.02.11.
Her er området avsatt til Lnf~B2, spredt boligbygging med inntil 14 boliger i planperioden og en
liten del i vest som Lnf-A, hvor bygging ikke er tilatt.
Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.
Med bakgru i oppstartmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av
SKD i Planbeskrvelsen.
Rådmanen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke yterligere

kommentaer direkte til disse.

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

folkehelserådgiver, landbruksansvarlig, representantene for miljø/friluft og VV A.

Internt notat med kommentarer fra landbruksansvarlig er vedlagt. Dette notatet er også sendt til

fylkesmanen.
Kommentar fra barnas representant er som følger: ((Har sett gjennom saken og har ingen
innvendinger mht barn og unges behov. Jegforutsetter at trafikksikkerhet ivaretas med tanke
pa skolevei etc.))
Rådmanen anšer at trafikksikkerheten angående skoleveg hovedsakelig ivaretas ved

busstransport.

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

offentlig ettersyn.

INNSTILLING:
Med hj emmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til områderegulering for
Kosmoåsen ut til offentlig ettersyn.

Forslag til nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien.

Even Ediassen

Rådman

\

TEGNFORKLARING
PSL. § 12 . REGULERINGSFORMAi
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr.1)
_El-ElCligbebyggel.eoganlegg
_ RA'Av"'",anlegg
~ lEK-le~epla.s

"" ~ /
'ì'j

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr.2)
c: FV_Kjot..veg,oIenUig
c: Vipeveien. Ele~~a.¡n",;en' Felles a\lom.~ privai
~ Arnenvegrunn.ie~n¡slæan~
GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12.5, nr.3)

~FRI-FOOråde

i

i

~~~BRRE~~5FlI~~1~~L ~lf ll.I~~~!SOMRADER
E: LI .larit.u~.f",mål
L1NJE- OG PUNKTSYMBOLER
-- Planensberensni"l
-Fomtål.grense
-- B)Yegren...
- - - Beb)ggelsesoforse"""fJO",,,i
~.Regu~rtsenierinj"
- - - - Frisi~t.inj"
-.- R"lu..nlænlkj"rell""
T ~~"::;~~i:i~:;~per",
_ Avkjørsel

J

O

BAKGRUNNSKART
-. Høi'.~uMl5 m
OElvlEekk
.. KeneVG,ø"
'-/ Eiend'g,eMe
'..- Grunnmu1

O

",tJ¿?

~ ::~=:~:t

(\

rJ
c:

'- Vegkant
'- Ei~..je
. SlCpe

'l

OOO¿j

O

O

,* .;~:::::i:51~OC_.
'D Fauske kommune

V

Plart:1IW1.201100
Kal\agFKB.FausIß
kom..ne(2012)
omrl'l'ulo'lrif",
K;i,GEOVST
Kosmoåsen
Karteler,.,UTM
soe33.Eurel89(flfl54)
SAKSBE",lD~I"GETTERPL1.OGBYGflINGSLOEH.
"0
Oppsl...møle
00.112011

K"""riomigngplnJeng
1.llbe""riinipWivalg

orlent;getrsynildsmmmet
2.Q"11behain Iplava'gl
C?er';gelrsynildsmmmel
VedUIb:mUfIl"1

O

:; ))
/

Reiar;"pia""n.;..pålæ~e1"'isamel.unl"ls_a
Be\em""\s~lplane'v..i;egdD'"""nl

~_ AJSSaltenKartdata
'",FauslJrm""o.BjergKOSogHeT""

-----c-==_

i
I.

?~

__________~~~~~~ž~

(

(~r--------

\ \

~

\,\
\\

\\

~

-~--_..-L___________
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

___I

-J

./././

/:::/

h::~--;::://::/

I;

I

'I

-------(
;;
--_t-r") w

QJÕJ,~è

JOv"CSê;
'!iC
,+1
,,;'ff'"
/"'f\\~.

~l r:r

i ,__~ 'Ç7 l,r. '-

Fauske kommune

PLANBESTEMMELSER
ti områderegulering for

Kosmoåsen
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Opp

starts

møte

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.

09.11.2011
08.12.2011

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

Planident: 1841 -20 11 006

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

/

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

~

Planbestemmelsene er utarbeidet 16.05.2012 av
AlS Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune, Bjørg Kosmo
og Henry Tune
Revidert:
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§ 1

GENERELT
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankrtet er vist med reguleringsgrense.
Området reguleres til følgende formål:
1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Avløpsanlegg, Lekeplass.

2. Samferdselsanlegg og teknsk infrastrr: Kjøreveg, Felles atkomst, Anen veggr - teknske
anlegg.
3. Grønnstruur: Friområde.

4. Landbru-, natur- og friluftsområder samt reindrift: LandbruformåL.

§2

BEBYGGELSE OG ANLEGG
Bygnnger skal
oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling
harmonerer med bebyggelsen omkng. Bygninger skal tilpasses terreng for å ungå større skjæriger,
fyllinger, murer 0.1. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utformg.

2.1 Boligbebyggelse, Bl-B14.

a) Bolighus kan oppføres med maksimal mønehøyde er 9,0 m målt fra gjennomsnittlig planert
terreng. Frittliggende garasje kan ha en grflate på inntil 70 m2 og skal tilpasses bolighuset

int. materialvalg, form og farge. Maksimal mønehøyde pågarasje er 5,5 m inåltfra
gjennomsnittlig planert terreng. Garasje med langside mot atkomstvei ka plasseres 1 m fra
formålsgrense vei

jf. ilustrasjon i planbeskrvelse av 16.05.2012 under pkt. 3.1.

b) Utformng/avgrensning av tointer i plankar er ku retnigsgivende og det kan bli indre
justeringer for tilpasning terreng. Det tilates fradeling av tomter på ca 1,5 daa samt
saienslåing av to og to tointer.

oppstillngsplasser pr. boenhet. Garasje kan

c) For enebolig må det anleggesminimui 2 bil

erstatte en biloppstilingsplass.

d) Det samlede bebygde areal (%-BY A) skal ike overstige 30 % av tomtens nettoareal,
inkudert parkeringsareaL.

2.2 Avløpsanlegg, RAI.

a) Det tilates oppføring av bygg/ygninger medmakimalmønehøyde er 5,0 m målt fra
gjennomsnittlig planert terreng. Det skal
legges vekt på estetikk ved valg av materialer og
benyttes matte naturfarger. Visning av bygg i plankar er ku retningsgivende.
b) Det samede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 15 % av tomtens nettoareal,
inkudert parkeringsareaL.

2.3 Lekeplass, LEKl-LEK2.

a) Inenfor området regulert til felles lekeplass, LEKI-LEK2 skal det ikke oppføres bygninger.
Området kan opparbeides til

lek med blant anet huskestativ, sandkasse, benker og bord, og

ellers benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven.
2

§3

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1 Kjøreveg, offentlig.
a) Fv. 530 og Fv. 531 kan opprettoldes og vedlikeholdes som tidligere.
3.2 Felles privat atkomst, Vipeveien og Bekkasinveien.

a) Vipeveien er privat felles atkomst til BI-B7.
b) Bekkasinveien er privat felles atkomst til B8-BI4.
3.3 Annen veggrunn - tekniske anlegg.

a) Inenfor nødvendig trafikkareal inngår anen veggr som grøfter, skjæringer/:tllinger,
plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veg.
3.4 Frisiktsone veg.
a) Inenfor frsiktssoner i krss tilates ikke sikthiildrende gjenstander eller vegetasjon med

høyde over 0,5 meter.

§4

GRØNNSTRUKTUR
4.1 Friområde, FRI1-FRI6.

a) Område FRII-FRI6 er avsatt til frområde for rekreasjon og opphold for allmenneten.
Bygnnger og andre teknske anlegg tilates ikke oppført.

b) Unntak er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknsk anlegg samt
trafo/fordelingskap. De skal tilpasses nætomtådet med hênsyi til utfort1ìg og bru.
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 og skogbruloven.

c) Det er ikke tilatt med motorisert ferdsel

§5
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅER SAMT REINDRIFT
5.1 Landbruksformål, LI.

landbruksformål skal nyttes til ordinær landbruksdrft og vegetasjonen
skal skjøttes på en skånsom måte. Områdene ka nyttes for framføring av lednnger for van,
avløp, elektriske kabler, telekabler og tv-kabler. Områdene er som landbruområde
tilgjengelig for beitende husdyr.

a) På område LI avsatt til

3

§6
DIVERSE BESTEMMELSER
6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser

a) Før det gis igangsettelsestilatelse for boligområde B I-B7 (Vipeveien) og boligområde B8~

B14 (Bekkasinveien) skal privat atkomst samt anlegg for vann, avløp og strøm på det enkelte
boligområde være ferdig opparbeidd/tilrettelagt.

b) Vedlagt byggesøknad for boliger skal det følge en situsjonsplan som viser bolig, garasje og
parkering. For hver boligtomt skal det også legges ved profiler av eksisterende og nytt terreng
med bygning inntegnet i same målestokk (1 :200).

c) Skulle det under arbeid i marken koine frem gjenstander eller levninger, for eksempel
ansaminger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet

i området, må arbeidet stanses og melding sendes kultunnemyndighetene omgående, jf.
Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturnner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varseL.
d) Avvik fra bestemmelsene vil kue føre til krav om detaljregulering.

6.2 Radon
a) Bygnnger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet
tiltak i byggegr som kan akiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften.

Nødvendige sikingstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad.
6.3 Tilgjengelighet

a) Uteområder samt atkomst til bygnnger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres

tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrft. Alle tiltak i pianområdet skal etterstrebe
universell utformng.

6.4 Energi

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

6.5 Støy
a) Alle boenheterlbygninger med støyfølsombru skal ha støyvå mindre enn Lden 55 dB på

uteplass og utenfor rom ti støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støyivå i natt
perioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt
med de krav tilluftskifte/ventiiasjon som følger av teknsk forskrft.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o
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16.05.2012

Plan

beskrivelse

1.0 Innledning

Oppdragsgivere

1.1

Fauske kommune, Pb.93, 8201 Fauske. Telefon 75600600, faks 75 600702 og e-post:

postmottak(ifauske.kommune.no. Bjørg Marit Kosmo, 8215 Valnesfjord, mob. 46677 156 og epost: bkosmo(ilive.no. Henry Petter Tune, 8215 Valnesfjord, mob. 404 08399 og e-post:
h.tune(ionline.no.
1.2 Eiendomsforhold

Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr Bnr

Hjemmelshaver
Bjørg Kosmo

62

5

61

8 Henry Tune

125

1

125

1

Nordland Fylkeskommune (eier)
Statens Vegvesen Region Nord (kontakt)

Adresse
Kosmo
Kosmo
Prinsensgt. 100
Postboks 1403

Poststed
8215
8215
8048
8002

Valnesfjord
Valnesfjord
Bodø
Bodø

1.3 Planlegger

AlS Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75402480. Org.nr. 943 551 413.
1.4 Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger med tilhørende lekeareal, atkomst,
og friområder samt vise eksisterende veisystem.
avløpsanlegg, landbruksareal
L.S Gjeldende planverk

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 03.02.201 1.
Her er området avsatt til Lnf-B2, spredt boligbygging med inntil 14 boliger i planperioden og en
liten del i vest som Lnf-A, hvor bygging ikke er tilatt.
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1.6 Konsekvenser plan

Planen medfører endring av atkomstvei til gnr. 62 bnr. 11, men ny atkomst vil ha en bedre
utforming og gir økt trafikksikkerhet enn dagens atkomst som går gjennom gårdstunet til gnr. 62
bnr. 86. Tiltaket vurderes å gi ubetydelige/ingen negative konsekvenser for tilgrensende
eiendommer.

Etter ønske fra kommunen er området vest for kanal på gnr. 62 bnr. 5 avsatt som LNF-område
med vekt på landbruk. Tiltak i plan vuderes å gi ubetydelige/ingen negative konsekvenser for
landbruk.

Tiltaket vil føre til at det blir flere tilrettelagte boligtomter i et område der det er stor etterspørsel
etter slike, men få ledige pr. i dag. Dette er positivt for Valnesfjord og Fauske som samfunn.

2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca 94,4 daa og omfatter gnr. 62 bnr. 5 og 8 samt gnr. 125 bnr. 1. Området
avgrenses av Fv. 530 i øst og elv i vest. Planområdet ligger litt over 7 km nordøst for Strømsnes.
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2.2 Eksisterende arealbruk

Området er ubebygd foruten eksisterende fylkesveier (Fv. 530 og Fv. 53 l) samt en intern
atkomstvei til gnr. 62 bnr. 1 L over gnr. 62 bnr. 86.

-1

Tomt Bl l, sett mot øst.

Tomt B4 og B5 sett mot vest.

2.3 Infrastruktur
Fv. 53 L går gjennom planområdet i vest med fartsgrense på 60 km/t. Fv. 530 ligger lengst øst i

planområdet med fartsgrense på 50 km/t, som lengst nord i området går over til 70 km/t. Det går
en lavspent gjennom området som sannsynligvis vil bli lagt i kabel i veg der det er behov. Dette
gjøres i samarbeid med Fauske Lysverk.

~

Avkjørsel, Bekkasinveien og Fv. 530, sett mot
nord.

Avkjørsel, Vipeveien og Fv. 530, sett mot nord.

~~
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Avkjørsel, Vipeveien og Fv. 530, sett mot sør.

2.4 Jord og skog

Etter ønske fra kommunen er boliger på gnr. 62 bnr. 5 er trukket så langt mot øst som mulig og
arealet vest for kanalen forbeholdes landbruk. Men etter grunneieres mening vil en befaring
avdekke at dette arealet dessverre ikke egner seg til formålet. Grunneier har tidligere prøvd å
landbruksformål uten helL. Området er svært fuktig og det er fjell i dagen
utnytte dette arealet til
flere steder. Det har vært forsøkt omfattende grøfting, men man har dessverre ikke lykkes med

dette. .

Eksisterende skog på gnr. 62 bnr. 8 er lite drivverdig og består av bjørk, svartor og rogn samt
noen spredte graner. Området med tettest skog berøres ikke av tiltak og det legges opp til uttak i
løpet aven L O års periode.
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2.5 Barnehage, skole og forretninger

Kosmo skole (l-4.kl) og barnehage ligger litt over 1 km fra tiltaket og det antas at det er tatt
høyde for flere boliger da området er avsatt til dette formålet allerede i 2001. Kosmo skole har et
flott nærmiljøområde. Det er ca 8 km til Strømsnes sentrum, som har skole opp til lO.kl,
barnehage, matbutikk, kiosk, bensin og post i butikk.
2.6 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det foreligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner av spesiell verdi innenfor
området.

Biologisk mangfold
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2.7 Energi
Områdets beliggenhet gjør at fjernvarme pr. i dag ikke er vurdert.
2.8 Grunnforhold

jord- og gruslag og området (LI)
Grunnen på gnr. 62 bnr. 5 består av fjell!berg i dagen, tynt
nærmest Fv. 53 L er svært fuktig. Grunnen på gnr. 62 bnr. 8 består av skogbunn, grus- og jordlag
og fjell i dagen. På bakgrunn av dette er det vurdert at det ikke er behov for egne
grunnundersøkelser.
2.9 Klimatiske forhold

Generelt er det en del snø i området, men utgjør ingen risiko.
2.10 Risiko- og sårbarhet (ROS)

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

3.0 Planfremstiling
3.1 Planforslag
Plannavn er Kosmoåsen og planid er 1841-2011006. Planforslaget består av:
. plankart av 16.05.2012, målestokk 1:1000 (vedlagt i Al)

. reguleringsbestemmelser av 16.05.2012

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er boliger, lekeplass, avløpsanlegg,
landbruksområde og friområder samt løsning kjøreveier/avkjørsler. Bestemmelsene er utformet i
henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter med tanke på størrelser til bygg,
uteoppholdsareal, gang- og kjøreatkomst, biloppstiling m.m.
Boliger
Det legges opp til henholdsvis 7 boligtomter på gnr. 62 bnr.
5 og 7 boligtomter på gnr. 62 bnr. 8. Maksimal mønehøyde
for bolig er satt til 9,0 m. For områder der bebygd areal er
vist som %-BY A inngår parkering. Garasje plassert
vinkelrett følger byggegrense i plankart for å få rom for en
biloppstilingsplass foran port. Garasje som plasseres med
langsiden mot hovedvei kan plasseres L m fra formålsgrense

for vei. Retning innkjøring er ilustrert på bilde til høyre.

På neste side er det bilder fra planområdet på gn. 62 bnr. 5.
8
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Veinavn
Det legges opp til to nye veier i planen og det er foreslått navn på disse: Vipeveien og
Bekkasinveien jf. plankart.
~¡
â
~
~ ;'
\1,

LEKI, Vipeveien, Bl og B2, sett mot sørøst.

t

Atkomst Vipeveien, B3 og B4 sett mot øst.

r- -- - -

Nedenfor og på neste side er det bilder fra planområdet på gnr. 62 bnr. 8.

Ende på Bekkasinveien og snuhammer, sett
mot sør.

Lekeområde, LEK2, sett mot nordvest.
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Tomt BIO. sett mot øst.

3.2 Avløp (renseanlegg)

Avløp fra gnr. 62 bnr. 8 vil gå over gn. 62 bnr. 9 og det legges vekt på at dette ikke skal komme i
konflkt med landbruksdrift på området. Denne går videre over på gnr. 62 bnr. 5 hvor avløp
knyttes sammen. Den vil så gå videre gjennom Fv. 531 på vestsiden ned mot planlagt renseanlegg
på nedsiden av veien mot Lakselva (del av det verna Valnesfjordvassdraget). Terrenget skrår mot
elva og det legges vekt på at bygget skal få en estetisk utforming og passe inn i området.

Område for renseanlegg, sett mot vest.
3.3 Avfallshåntering

Plassering av nødvendig renovasjonsanlegg gjøres i samarbeid med Fauske kommune og IRIS
(interkommunalt renovasj onsselskap).

io
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3.4 Arealoppgave

Planområdet er på ca 94,4 daa og det legges opp til 14 nye boliger. Ordinær arealoppgave følger
ved rekvisisjon av kartforetning. Nedenfor vises forhold mellom blant annet byggeområder og
friområder.
Boligareal
Renseanlegg
Friområder
Landbruksareal
Kjøreveg (fv.530/fv.53 1)
Annen veggrnn

Felles lekeareal
Felles atkomst

Sum

21,5
1,0

40,2
14,9
5,3
3,2
1,6

6,7
94,4

daa
daa
daa
daa
daa
daa
daa
daa
daa

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

Området har stort sett god tilgjengelighet og det ligger til rette for at boliger kan tilrettelegges for
blant annet bevegelseshemmede. Planområdet har en stigning opp til selve byggefeltet, men
innenfor boligområdene er det små høydeforskjeller. Universell utforming har ligget til grnn for
utforming av planforslaget.
3.7 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 store sammenhengende friområder.
3.8 Andre forhold

Det går i dag en lavspent gjennom de to boligfeltene og etter behov vil denne legges i kabel i
samråd med Fauske Lysverk.
3.9 TrafikkforholdIveinavn

Fv. 530 og Fv. 531 blir uforandret med unntak av to nye avkjørsler mot vest på Fv. 530 og en ny
avkjørsel mot vest på Fv. 531. Trafikken vil øke noe på Fv. 530, men nye avkjørsler er
oversiktlige og vil ikke redusere trafikksikkerheten i området. I plankartet forslås det to nye
veinavn: Vipeveien og Bekkasinveien.
3.10 Utbyggingsavtale

Kommunen krever utbyggingsavtale i forbindelse med renseanlegg for avløp.
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4.0 Planprosess og medvirkning
4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen.
4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 08.12.2011 og melding om planlegging
06.12.20 IL sendt til
offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.
4.3 Innkomne forhåndsmerknader
Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Sametinget, 20.12.2011

Kjenner ingen registrerte automatisk fredete samiske kulturminner. Ønsker nøyaktig
kartfesting av tiltak for å sikre kulturminner.
Vår kommentar: Sende over planforslag før kommunens behandling?
4.3.2 Fylkesmannen i Nordland, 06.01.2012
Lister opp bestemmelser i kommuneplan m.m. Mener kommunen bør vurdere om kvoten
på 14 boliger innenfor Lnf-B2 skal benyttes i en plan. Forslår at det ikke bygges vest for
veien mot Bringsli for å ivareta natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser langs vassdraget
Lakselva.

Minner om at risiko og sårbarhet skal vurderes tidlig i planprosessen og vises i
dokumentene.
12

16.05.2012

~/

MiI))

Plan beskrivelse

Planforslaget slik det framkommer i oppstartmeldingen vil kunne komme i konflikt med
flere nasjonale interesser, samt være i strid med overordnet plan. Varsler innsigelse ved
manglende hensyntaken.
V år kommentar:

Fauske kommune er planmyndighet. Jord- og skoghensyn samt hensyn verna vassdrag er
ivaretatt i planprosessen. Tiltak langs vassdrag vil ikke være til hinder for ferdseL. Når det
gjelder biologisk mangfold er det via fylkesmannen engasjert fagperson til å vurdere
området jf. pkt. 2.6. Konklusjonen er at tiltakene ikke kommer i konflikt med biologisk
mangfold i området.
4.3.3 NVE, 11.01.2012

Lakselva er verna vassdrag og en byggegrense på 50 m vil ikke forringe vassdragets
verneverdier. Ikke kjent med fare for flom, erosjon og skred i det omsøkte området, men
skal vurderes i prosessen jf. NVEs retningslinjer (2/20 11). Kraftinje planlegges lagt i
kabel og resterende kraftinje kan settes som hensynssone.
Vår kommentar: Ivaretas i plan.
4.3.4 Reindriftsforvaltningen i Nordland, 13.01.2012

Duokta reinbeitedistrikt har ingen merknader og det har heller ikke reindriftsforvaltningen
da området ikke berører viktige reindriftsinteresser.
Vår kommentar: Tas til etterretning.
4.3.5 Nordland fylkeskommune (Nfk), 16.01.2012
Planfaglig vurdering: Viser til fylkesplan, universell utforming, barn og unge, estetikk,
krav til medvirkning og naturmangfoldloven. Kulturminnefaglig vurdering: Der er funnet
en pilespiss på 62/8, men stammer sannsynligvis fra bortskutt pil og ikke en
steinalderboplass. Ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Gir endelig
uttalelse ved offentlig ettersyn.

Vår kommentar: Ivaretas i plan.
4.3.6 Statens vegvesen (SVV), 19.01.2012

Fv. 530 innenfor planområdet og det må tas stiling til avkjørsler på østsiden av vegen.
Dimensjoneres i hht. håndbok 017.
Vår kommentar: Ivaretas i plan.
4.3.7 NVE,

20.06.2012
Viser til uttalelse 11.01.2012 og at det er opplyst feil avstand i oppstartsmeldingen. Det
skulle vært 50 m fra vei og 30 m byggegrense fra avløpsrenseanlegg til Lakselva.
Området er allerede er utbygd med vei og bro og om oppgitt %-BYA=30 reduseres har
ikke NVE merknader til byggegrense mot Lakselva på 30 m.

Vår kommentar: Ivaretas i plan.
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Direkte berørte parter og naboer
Ingen innspill.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 09.11.2011 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen.

5.0 Vedlegg

L. Plankart i Al, Ml: 1000
2. Plan vist på ortofoto i A3, M 1 :2500

3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste

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

14

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 kune 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 arealbruken.

Nyttig bakgrsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB L 994)

. "Retningslinjer for Fylkesmannens bru av innsigelse i plansaker etter plan- og
bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)

. Rundskriv GS-l/Ol - "Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)
. Rundskriv T~5/97 - "Area1p1anlegging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

$jekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:
_ _ .. _ ..~I!!aae!~~~I.!ri!l~_f~~ Kp~ni_o..å~~n,_~ê!l!S_k.!.. _ _ __
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SJEKKLISTE RISIKO OG SARBARHET

J ord-/leire-/løsmasseskred

Nei

Kvikkleire, ustadi ennforhold

Nei

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

N ei Kommer ikke i konflkt med tiltak.

oppdrettsanlegg m.m.

-7 vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.
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Brannleksplos'on ved industrianlegg

Nei

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning

Nei

Olje-/gassanlegg

Nei

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

Nei

Høyspentledninger

Nei

Anlegg for deponering og destruksjon av
farlig avfall

Nei

Strålin sfare fra div. installas'oner

Nei

Gamle fyllplasser

Nei

Forurenset grnn og sjøsedimenter, endret

Nei

bruk av gamle industritomter

Militære og sivile skyefelt

Nei

Dumpeområder i sjø

Nei

Side 3 av 4

16.05.2012
SJEKKLISTE RISIKO OG SARBARHET

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 veger

Nei

Støysoner ved infrastruktur

Nei

Skole/barnehage

Nei

Flyplass

Nei

Viktig veiljernbane

Nei

J embanestasjon/ussterminal

Nei

Havn

Nei

Vannverk/kraftverk

Nei

Undervannsledninger/kabler

Nei

Bru/Demnin

Nei
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FAUSKE KOMM

PLANlUING
NOTAT MED OPPFØLGING
Til:

A vd.ingeniør Jan Enk

Johansen

Dato: 24.09.2012

JoumalpotID: 12/8207

FORSLAG TIL OMREREGULERIG FOR KOSMOÁSEN LANDBRUKSMESSIG VURDERING

Det er fremmet forslag til områderegulering av Kosmoåsen ved Kosmo i Valnesfjord.
Planforslaget legger til rette for etablenng av 14 boligtomter hVèr på 1,5 dekar samt en god del
friareal
og en dellandbruksoinråde. Planforslaget omfatter areal tilhørende to
landbrukseiendommer, gn 62, bnr 1,5,40 og gnr 62, bnr 8 og 43.1 følgende tabell er det satt opp
oversikt over areal for disse to eiendommene før den foreslåtte regulenng.
Oversikt over nåværende areal til berørte landbrukseiendommer:
Arealtýpe
.

Eiendom,gnr 62/1,5,40
da

Eiendom gnr 62/8,43

da

92,2

9,8

SUlifuÏÍdyrki jord

92,2

9,8

Oyerfatetlyrkajord

3,1
14,7
17,8

12,1
12,1

Fi.Ildvrket lèttbrûkt ìord
rvintlrelettbIl .tIldyrka jord
FlIUdYrka turgbr\lkt jord

Irarksbeite
Sììm oytrlIiiíteiJY"Ii/innmar~beite
Skog, såirs høg bonitet

Skgg, høg bor¡itet

r

Skog, nüØdel.šbwitet
Skog, låv bonitet
Sum prodìiktiv skog
Uproduktîv skog
Myr
Annen ìorddekt tastmark
Grulei\tareal/fjeIl i dagen

170
'290,7

102,6
5633
168,3
64,5
14,9
8,5

162
115,2
33,3
310,5
26,7
94,7
5,1
1,1

Ike klassifisert
SUIi ììpr9dliktive areal
Totàlt areal

256,2
929,5

127,6
460

På disse to landbrukseiendommene er det også etablert en del granskog, på gnr 62/1,5,40 er det i
følge kulturstatistikken plantet gran på 531 dekar og på gnr 62/8,43 på i97 dekar.

Ingen av brukene er i drift. Gnr 62/1,5,40 la ned melkeproduksjonen for noen år siden.
om disse to brukene ikke er i jordbruksmessig drift i dag vil det kunne bli drift igjen senere,
for eksempel på gnr 62/1,5,40 hvor det kan etableres et større bruk med innleie/kjøp av
tileggsjord. Arealene, da spesielt jordbruksarealene bør i størst mulig grad kunne brues til
jordbruksformål i fremtiden hvis det blir behov for det.
Selv

r----..-----~--~--

i

Området som det er foreslått områderegulering for er i kommuneplanen lagt ut til LNF-B2, dvs.
område hvor det er tilatt med spredt boligbygging, i dette tilfellet med inntil 14 boliger. I dette
området for spredt boligbygging kan ikke boligtomtene i utgangspunktet legges ut hvor som
helst. Tomtene må plasseres i samsvar med kriteriene som er satt opp for spredt bebyggelse,
bL.a. kreves det:

L. Tomtene skal ikke være større enn 1 dekar
2. Spredt bebyggelse skal ikke danne siluett i terrenget (koller eller åsrygger)
3. Tomter skal ikke legges ut i skogplantefelt
4. Tomter må ikke legges ut slik at det blir dårlig arrondering for landbruket

5. Boliger/fritidsbebyggelse skal ha en avstand på min. 15 meter til dyrka mark
6. Adkomst til spredt bebyggelse skal ikke legges over dyrka mark
7. Spredt bebyggelse må ikke komme i konflkt med vikige trekkleierlfytleier for
reindrift

Den foreslåtte områdereguleringen synes klart å brye med pkt. 1,4, 5 og 6 og kan muligens
også vise seg å bryte med pkt. 2.
Tomtene skal være på 1,5 dekar og altså større enn det som det er lagt opp til i kommuneplanens
arealdeL. Bekksinveien vil dele et innarksbeiteareal og slik gi dårligere arrondering.
Boligtomtene 1-6 omfatter dels overflatedyrket og dels fulldyrka jord og boligene vil da ligge
nærmere dyrka jord enn 15 meter. Bekkasinveien er planlagt bygd over fulldyrka jord.
For å skåne landbruksinteressene og landbruksarealene mest mulig vil

jeg foreslå at

Bekkaslnveien legges lenger mot sør langs grensen til gnr 62/86 og deretter runder rundt
planlagt tomt BlI og deretter går som planlagt. Man unngår da å skape en dårligere arrondering
for jordbruksareal

og veien vil dessuten gå et kortere stykke over jordbruksareaL. I tilegg bør

FRi6 og mesteparten av FRI4 i tegti1erÙlgsplaiien legges ut SOm landbruksområde og ikke
friområde. Kun et smalt belte av FRI

4 bør beholdes som FR"'område rundt boligområdet

B8-B14.

Tointene Bl, B2 og B3 og størstedelen av FRI2 bør vurderes tatt ut av planen idet disse
områdene i særlig grad legger beslag på overflatedyrket og fulldyrka mark. LEKI må da
plasseres på et annet stedi for eksempel rett sør for B6 langs den andre siden av den foreslåtte
Vipeveien. En slik endring vil for øvrig også medføre àt det fortsatt kan bygges 3 boliger andre
steder i det ganske store LNF- B2-området i kommuneplanens arealdeL.

(lfk-4~~

Wilhe;" ~enern
Skogb~e¡

FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR
13/1205
sakD.:
13/292
I Arkiv
JouialpostID:
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan-og utviklingsutvalget

Sak nr.:

018/13

I

I Saksbehandler: Hilde Holtan

I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I Dato:

26.02.2013

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN MED TEMA
MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG FOR ELGBEITETAKSERING OG
ELGTELLING
Vedlegg:

. Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om ferdsel i utmark og vassdrag for
elgbeitetaksering og elgtelling
. Kar over området
. Uttalelse fra Fylkesmannen datert 12.02.2013

Saksopplysninger:
Det søkes om dispensasjon fra kommunedelplan med tema motorferdsel i utmark og vassdrag for
Fauske kommune i forbindelse med elgbeitetaksering og elgtellng i området til

NedrevanØvrevan bestandsplanområde.
i samarbeid med viltforvaltningen i kommunen skal det utføres gransking av vinterbeite for elg
samt elgtellng hovedsakelig i Lakså - Nordaldalføret til og med øvrevatnet, pluss området
utover inkludert Stifjell samt Sjønstå - Tveråmo/Skofferdalen.
For å kunne ta mest mulig riktige beslutninger i elgforva1tningen i kommunen er vi avhengige av
å ha så mange data som mulig tilgjengelige. I tilegg til Sett Elg opplysninger (gitt av jegerne
under jakta), observasjoner gjen.om åreti meldinger om skader etc. er det også viktig å reise ut i

felten og se hvordan beitesituasjonen er vinterstid og også foreta en tellng av elg innimellom.
granskingen er
det behov for tilatelse /dispensasjon for 3 snøscootere pr. dag og for elgtellingen 8 - 10
så stort område som dette.
snøscootere for å kunne utføre arbeidet over et

Det beregnes 1 - 2 dager for beitegranskingen og 1 dag for elgtellngen. Ved beite

Tiltakene tenkes gjennomført i tidsrommet 27 februar ~ 24 mars 2013.
Det vil bli innentet grueieres tilatelse før tiltakene gjennomføres.

Søknaden er sendt på høring til Fylkesmanen, Fylkeskommunen og Reindriftsforvaltningen i
Nordland.

Saksbehandlers vurdering:

Kommunen anser det som viktig å ha så mye data som mulig tilgjengelig for at jaktrettshaverne
og kommunen kan ta de rette beslutningene når det gjelder forvaltningen av elgstamen i
kommunen. Det er derfor viktig å både reise ut og granske vinterbeitene og å foreta en telling av

elgstamen.
I søknaden fra bestandsplanområdet er det antydet behov for kjøring med 4 - 5 snøscootere til
tellng av elg. Kommunens viltforvaltning er imidlertid av den formening at hvis en skal få en
god nok registrering over hele det omsøkte området så trengs det inntil 10 snøscootere i sving
samtidig.
I bestemmelsene i tilknytning til Kommunedelplan for motorferdsel i utmark og vassdrag i
Fauske kommune § 4 heter det at kommunens planutvalg kan gi dispensasjon når særlige
gruer foreligger,
jfr. Plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 19-2.
Dispensasjonssøknaden omfatter for det meste C-områder, men også noen områder betegnet som
A eller B.

Registreringer av dette slag (beitegransking og elgtellng)er foreteelser som bør gjøres med
jevne mellomrom og som er viktige å få utført for elgforvaltningen i kommunen.
Vurderingsprinsippene i Naturangfoldlovens §§ 8,9, 10, 11 og 12 er med å dane grulag for

saksbehandlers vudering. Med grulag i de data som er registrert i Naturbasen og
Arsdatabanken og den kunskap saksbehandler selv har, synes omsøkte dispensasjon for
motorferdsel i utmark ikke å komme i konflikt med verdifulle natuyper og/eller tødlistearter.

INNSTILLING:
hjemmel i Plan. og bygnìngslovens § 19.1 og 2 innvilges NedrevanØvrevan
i Fauske søknad om dispensasjon fra
bestandsplanområde og Viltforvaltningen
Med

bestemmelsene for motorferdsel i utmark og vassdrag for elgbeitegransking og elgtellng,
med inntil

2 dager /3 snøscootere pr. dag for beitegransking og 1 dag med inntil

10

snøscootere for elgtellng, gjennomført i tidsrommet 27 februar ~ 24 mars 2013, i h.h.t §
4 i bestemmelsene for motorferdsel i utmark og vassdrag i Fauske kommune.
Det settes følgende vilkår for tilatelsen:
· grueierne må ha gitt samtykke før motorferdselen kan finne sted
. det lages en plan for hvordan beiteregistreringen og elgtellngen skal foregå og

tegnes inn på kart hvor kjøringen skal skje.

Even Ediassen

rådman

i

Holtan

I. Hilde

PEDËR.opedstroe(gonline,no ::

Fra:

Sendt:

11. februar201317:27

Til:

Hilde Holtan

Emne:

BEITET

Fw:S0KNAD ELG

AKSERING OG ELGTELUNG

From~ PEDER .
Sent:Monday¡ Februàry. 1 li 2013 3: 19 PM .

TO:Iill.gHOLTAN .... . .
Sijbj~a: SØKNAD ELGBEITETAKSERINGOG E.LGTELLING

PLAN

KOMMUNE,

FAUSKE

OG UTVIKLINGSUTVALGET
l

ferdsel

Søknad om dispensasjon frabestemmølser om

utmark og vassdrag i

Fauske kommune

Bestandplån elgNedrevann/Ø"røvannsøkerornati samrådmed\liltforvaltningen i
kOl1munen,gjem nomføreselgbeitetakseringog .elgtelling~

Områdetforbeitetaksering bHr i Laksâog. Nordaleri(tilogmed Nedrevannet).
Elgtellngenblir påjaktfelt21.EnganIStifjell, jaktfelt22. Lakså/Gamsletten, jaktfelt
Nordalen ogjaktfelt24. Sjønstå/Tveråmo
2013.
23.

27

Tidsrom

februar - 24 mars

til elgteHing.
bruk av snøskuter både under beitetakseringog elgtelling.
Underbeitetakseringen blir dèt behov. for3snøscutere, og vedelgtellingentrenges det
med en dag m beitetakseringog. en dag

Detniå. regnes
Ën legger

opp

til

4..5 Sn øscutere.
På

grunn av

de

store

o

rnråde

ne det her

er snakk om

så

greier en ikkeelgtellngog

beitetaksering øåsammedag.
MvhPeder Strømnie, leder

Bestandølan Nedrevanh/Øvrevann

'! ,

-t
~~",-'
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FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Nordland Fylkeskommune
Seksjon for plan og miljø
Fylkeshuset
8048 BODØ

Saksbehandler: Hilde Holtan - Telefon: 75604062 - Telefaks: 75604001

Vårref.: 13/1206/HHO

Deres ref.:

Dato: 11.02.2013

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA

KOMMUNEDELPLAN MED TEMA MOTORFERDSEL I UTMA
OG VASSDRAG I FAUSKE KOMMUNE I FORBINDELSE MED

ELGBEITEGRASKING OG ELGTELLING
Viser ti søknad om dispensasjon frai kommunedelplan med tema motorferdsel i utmark og
vassdrag i Fauske kommune i forbindelse med elgbeitegransking og elgtellng.
NedrevanØvrevan bestandsplanområde for elgforvaltning skal i samarbeid med

viltforvaltnngen i komnunen foreta gransking av vinterbeite for elg samt foreta en elgtellng
i området. Dette tenkes gjort i løpet av 1 dag for elgtellngen og 1 - 2 dager for

beitegranskigen, i tidsrommet 27/2 - 24/32013.

For å kune utføre disse to tiltakene er det nødvendig å ta i bru 3 snøscootere pr. dag for
beitegranskingen og 8 - 10 snøscootere for elgtellngen for å kune rekke over alt.
avhengige
å kune ta
mest mulig riktige beslutninger i elgforvaltningen i kommunen er vi
av å ha så mange data som mulig tilgjengelige. I tilegg til Sett Elg (gitt av jegerne under
jakta), observasjoner gjennom året, meldinger om skader etc. er det også viktig å sjekke
beitetilstanden vinterstid og foreta tellng av elg innmellom.
For

P.g.a kort frist til møte i Plan- og utviklingsutvalget ber vi om uttalelse

fra dere innen 22/2

2013.
Med

hilsen

~îJi~~Vi
Hilde Holtan
Viltansvarlig
¥edlegg: søknad

om dispensasjon fra Peder Strømme (NedrevanØvrevan
bestadspIanområde )
kar over området

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: p.ostmOtt(?fauske.kQinune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510100415
75604000 75604001
nr: 972418021
arg.

Hilde Holtan
Fra:

Hilde Holtan

Sendt:

12. februar 2013 10:10
'fauske.post(g rei ndrift.no'

Til:

Emne:

Vedlegg:

Vedrørende søknad om dispensasjon for motorferdsel i Fauske kommune
0485_001.pdf

Hei!

Viser til telefonsamtale med Sylvi Brandsæther i dag.
Dette er en hastesak og ber om at dere gir uttalelse raskt.

/I Vennlig hilsen Hilde Holtan
Viltansvarlig, FAUSKE KOMMUNE

+4775604062/1 +47 917 83 826
hilde.holtancmfauske. kommune.no

Fra: skriver(§fauske. kommune. no (maiito :skriver(§fauske. kommune. no J
Sendt: 12. februar 2013 09:45

Til: Hilde Holtan
Emne: disp. motorferdsel reindrift

i
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FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

~

Reindriftsforvaltningen i Nordland
Sjøgata 78
8200 FAUSKE

Saksbehandler: Hilde Holtan - Telefon: 75604062 - Telefaks: 756040 OJ
Vår ref.: 13/1206/HHO

Deres ref.:

Dato: 11.02.2013

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
KOMMUNEDELPLAN MED TEMA MOTORFERDSEL I UTMARK
OG VASSDRAG I FAUSKE KOMMUNE I FORBINDELSE MED
ELGBEITEGRANSKING OG ELGTELLING
Viser til søknad om dispensasjon frai kommunedelplan med tema motorferdsel i utmark og
vassdrag i Fauske kommune i forbindelse med elgbeitegransking og elgtelling.
NedrevannØvrevann bestandsplanområde for elgforvaltning skal i samarbeid med

viltforvaltningen i kommunen foreta gransking av vinterbeite for elg samt foreta en elgtelling
i området. Dette tenkes gjort i løpet av 1 dag for elgtellingen og 1 - 2 dager for
beitegranskingen, i tidsrommet 27/2 - 24/32013.

For å kunne utføre disse to tiltakene er det nødvendig å ta i bruk 3 snøscootere pr. dag for
beitegranskingen og 8 - 10 snøscootere for elgtellingen for å kunne rekke over alt.

For å kunne ta mest mulig riktige beslutninger i elgforvaltningen i kommunen er vi avhengige
av å ha så mange data som mulig tilgjengelige. I tilegg til Sett Elg (gitt av jegerne under
jakta), observasjoner gjennom året, meldinger om skader etc. er det også viktig å sjekke
beitetilstanden vinterstid og foreta telling av elg innimellom.
P .g.a kort frist til møte i Plan- og utviklingsutvalget ber vi om uttalelse fra dere innen 22/2
2013.

Med hilsen

+- lc1-+o l ~vt
Hilde Holtan
Viltansvarlig

Vedlegg: søknad om dispensasjon fra Peder Strømme (NedrevannØvrevann
bestandsplanområde )

kart over området

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE

Telefon Faks

Besøksadresse: Torggata 21

75604000 75604001

E-post: postmottak(ffauske.kommune.no

Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415

Org. nr: 972418021

Hilde Holtan
Fra:

Hilde Holtan

Sendt:

12. februar 2013 10:05

Til:

'fm no ha h (gfyl kesma n nen. no'

Emne:

Vedrørende søknad om dispensasjon for motorferdsel-Fauske kommune

Vedlegg:

0484_00L.pdf

Hei!

Viser til telefonsamtale i går vedrørende søknad om dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med elgtelling og
beitegransking i Nedrevann/Øvrevanns bestandsplanområde i Fauske kommune.

Sender høringsuttalelsen på epost siden dette er en hastesak og håper du kan se på den raskt.

/I Vennlig hilsen Hilde Holtan
Viltansvarlig, FAUSKE KOMMUNE

+4775604062/1 +47 917 83 826
hilde.holtan(iauske. kommune.

no

1
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FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Fylkesmannen i Nordland
v/ Hanne Hansen
Milj øvernavdelingen

8002 BODØ

Saksbehandler: Hilde Holtan - Telefon: 75604062 - Telefaks: 756040 OL

Deres ref.:

Vår ref.: 13112061HHO

Dato: 11.02.2013

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
KOMMUNEDELPLAN MED TEMA MOTORFERDSEL I UTMARK
OG VASSDRAG I FAUSKE KOMMUNE I FORBINDELSE MED
ELGBEITEGRANSKING OG ELGTELLING
Viser til søknad om dispensasjon frai kommunedelplan med tema motorferdsel i utmark og
vassdrag i Fauske kommune i forbindelse med elgbeitegransking og elgtelling.
NedrevannØvrevann bestandsplanområde for elgforvaltning skal i samarbeid med

viltforvaltningen i kommunen foreta gransking av vinterbeite for elg samt foreta en elgtellng
i området. Dette tenkes gjort i løpet av L dag for elgtellingen og L - 2 dager for
beitegranskingen, i tidsrommet 27/2 - 24/32013.

For å kunne utføre disse to tiltakene er det nødvendig å ta i bruk 3 snøscootere pr. dag for
beitegranskingen og 8 - 10 snøscootere for elgtellngen for å kunne rekke over alt.

For å kunne ta mest mulig riktige beslutninger i elgforvaltningen i kommunen er vi avhengige
av å ha så mange data som mulig tilgjengelige. I tilegg til Sett Elg (gitt av jegerne under
jakta), observasjoner gjennom året, meldinger om skader etc. er det også viktig å sjekke
beitetilstanden vinterstid og foreta tellng av elg innimellom.
P .g.a kort frist til møte i Plan- og utviklingsutvalget ber vi om uttalelse fra dere innen 22/2
2013.

Med hilsen

lf teL ~ iliV\

Hilde Holtan
Viltansvarlig

Vedlegg: søknad om dispensasjon fra Peder Strømme (NedrevannØvrevann
bestandsplanområde )

kart over området

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE

Telefon Faks

Besøksadresse: Torggata 2 L

75604000 75604001

E-post: postmottak~fauske.kommune.no

Bankgiro: 4555 0700348/8951 07004 L 5

Org. nr: 972 418021

r

~

Rir~8tÑH

~.vw.k 1V~..~
Saksb.: HanneM. KHanssen

Fauske kommune

e-post: fmriohah~fylkesmannen.no

postmottak~fauske.kommune. no

. Tlf: 75531554

Vår ref: 2013/1299
Deres

ref:

12.02.2013

Vår dato:

Deres dato: 12.02.2013
Arkivkode: 444

Høringsuttalelse.. Motorferdsel ifo.rbindelse medelgbeitegransking
og elgteUing - Nedrevann/Øvrevann bestandsplanområde ..Fauske

kommune
Vi viset til kommunensoversendelsedatert11. februar 2013.
Søknaden

elg

gjelder motorferdsel i forbindelse med elgtellng og gransking av vinterpeite for

ifølge vedlagt kartskjeibådeA-,

B~og C-områder, . . .
itidsrommet27. februar tiI24.marsi013. Ferdselen skal

Søknadenrnå vurderesutfraplan~ og bygningsloven§19-2. Dispensasjon kànikkè gis
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispensereSfra,eller. hensynene
i lovens
formålsbestemmelse, blir vesentli9tilsidesatt.1 tilegg må fordelene.ved ågidispensasjon
klart større enn ulempene etter

være

Fylkesmanhen forutsetter

en

at

samlet vurdering.

hvor rnange snøscootere

kommunen foretareh vurdering av

i forbindelse medelgtelling.DettesærHgi.og med atdetJ søknaden er
oppgitt behov
for 4-5 snøscootere, mens detikommunensoversendelsehiterantydet8-1 O
snøscootere. Også når det gjelderantall dagermed.n;òtorfèrdsel for elgbeitegrarisking,er
som

det en

nødvendig

er

viss uoverensstemmelse melloni søknäden oS

Kommunen .

kommunens oversendelse.

at detforutfor kjøringen, og helstførdispensasjcm gis, foreligger en plan
som viser nærmere hvorkjøringskàl skje,herunderhvor en skal starte.
bør

ogsàsørge

for

Fylkesmannen har

ikke kjennskap tir atdeU

områdèUinnes

arter ellernaturtypersom det er

nødvendigátaspesielthensyntil når detgjeldèr motorferdsel

i den her

periode; .Vi

aktuelle

for å unngå.

forutsetterliansettateventueUmotbrferdsel må foregàaktsomtog hensynsfullt

skade og. ulempe for naturrniljø09 mennesker,

Kornmunen må påse at prinsippene i ni;turmangfoldloven §§8tilt2Ieggestil grunn ved.
jf. naturman9foldloven§ 7.
avvedtaket,

vurderingen.av saken,ogatvurderingen fremgâr

Med hilsen
Tore

Vatne

(e,f.)

seksjonSleder

. Hanne M. KHanssen
seniorrâdgiver
har derfor ikke underskrift.

Dette brevet er gòdkjent elektronisk og
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