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Sak nr.:

053/13

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

GODKJENNING AV MØTEBOK
Vedlegg:

Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

Møtebok nr. 5/2013

Sammendrag:
Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING :
Vedlagte møtebok nr. 5/2013 godkjennes.

Dato: 28.08.2013

Fauske Kommune

Møteprotokoll

PLAN- OG UTV I KLI NGSUTV ALG
Møtedato:
Møte nr:

19.06.2013
5/2013

Fra kl. 08:00
Til kl. 18:00

Til behandling: Sakene 042/13 - 052/13
Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ M ØTET:
M edlemmer:

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebr
ekke, Linn Normann Godtfredsen, Kathrine Moan Larsen,
Erling Palmar, Kjetil Sørbott
en, Ari Tollånes.
Varamedlemmer:

Svein Roger Bådsvik, Tore Stemland.
Andre:

Rådmann, kommunalsjef,nhetsleder
e
plan- og utvikling, formannskapssekretær, presse.
UNDERSKRIFTER:
Vi bekreftermed våre underskrifter at
møteboken er ført i sa
msvarmed det so
m ble beste
mt påmøtet:
Fauske 19.06
.13
Berit Vestvann Johnsen
formannskapsse
kretær

Ottar Skjellhaug
utvalgsleder

representant

Protokollen er godkjent av plan-goutviklingsutvalget imøtenr
Hovedutskriftsendes:
Ordfører- Rådmann - Ko
mmunalsjefer - Per
sonalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene
Lokal presse
Politiske partier
Gruppeledere

representant
den

Utskrift er foretatt den19.06.13

MERK NADER:
Det varingen merknader ltiinnkalling og dagsorden.
Informasjon fra utvalgsleder:
 «Sentralskola» – sikring av bygg. Kommunen har hatt møte med gger.
utby De har en
avtale med et selskap som skal sikre
gget.
by I første styremøte skal de ta opp rivingv a
bygget.

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring
i forbindelse med konsesjonssaker vannkraft. I tillegg
deltok:
Blåfall AS
Tove Marcussen
Suliskraft AS
Lars Johansen
Harald Andrea
s Simonse
n
Synnva Ullensvang
Per Sivertsen (Statskog Energi)
Nord Norsk Småkraft AS Blir representert ved Suliskraft AS
Småkraft AS
Kommer ikke
Fjellkraft AS
Kommer ikke
Statskog
Harald Rundha
ug
HeleneHolmvik
Vannområde Salten
Torstein Kristiansen
Fra adm.
Wilhelm Morgenstierne
Jan Erik Johansen
Før befaringen ble det holdt en orientering
av rådmannen og utbyggerne.
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MOTORKJØRETØYER I UTMA RK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG
SAMT INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I FORSØKSORDNING
MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER

051/13

SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

052/13

KLAGE PÅ FAUSKE KOMMUNES VEDTAK OM INNVILGELSE AV
DISPENSASJON FOR LØYPEKJØRING TIL NORDLAND SKIKRETS

042/13: GODKJENNING AV M ØTEBOK
INNSTILLIN G :
Vedlagte møtebok nr
. 4/2013 godkjennes.

PLUT-042/13 VEDTAK- 19.06.2013
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

043/13: DELEGERT E SAKER I PERIODEN
INNSTILLIN G :
Delegerte saker tas til orientering.

PLUT-043/13 VEDTAK- 19.06.2013
Kjetil Sørbotten (FL) foreslo:
PLUT viser til kommunest
yrevedtak 114/12 og formannskapssak 87/12.
Vedtakene forutsetter at det er ungdomsboliger som skal
ygges
b på dette området.
PLUT ber om at kontrollutvalget undersøker om vedtake
t (DPLU 051/13) er i råd
t
med tidligere vedtak i komm
unestyre og formannskap.
Kathrine Moan Larsen stilte spørsmål med egen habilitet.
Larsen ble enstemmig erklært inhabil ved avstemming over FL’s forslag.
FL’s forslag ble forkastet med 7 mot 1 stemme.
Innstillingen ble enstem
mig vedtatt.
VEDTAK:
Delegerte saker tas til orientering.

044/13: REFERATSAKER I PERIODEN
INNSTILLIN G :
Refererte dokumenterstatil orientering.

PLUT-044/13 VEDTAK- 19.06.2013

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

045/13: FORSLAG TIL OMRÅDE REGULERING FOR SOLBAKK GÅR D, 56/3
RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og ygningsloven
b
§ 12-12, godkjenner Fauske kommunest
yre
det fremlagte forslag til område
regulering for Solbakk gård, 56/3.
Revidert planka
rt av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser
av 07.05.2013godkjennes.
Nye vegnavn innenfor planområdet erkkeløkka
Ly
ogSkoleveien.

PLUT-045/13 VEDTAK- 19.06.2013
Rådmannens forslag til innstilling blenstemmig
e
vedtatt.
INNSTILLING TIL KOMMUN ESTYRET:
Med hjemmel i plan- og ygningsloven
b
§ 12-12, godkjenner Fauske kommunest
yre
det fremlagte forslag til område
regulering for Solbakk gård, 56/3.
Revidert planka
rt av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser
av 07.05.2013godkjennes.
Nye vegnavn innenfor planområdet erkkeløkka
Ly
ogSkoleveien.

046/13: LEIF LINDSTRØM - SØKNAD OM KJØP AV TI LLEGGSTOMT TI L
EIENDOMMEN GNR 102 BNR 471
RÅDMAN NENS FORSLAG TIL V EDTAK :
Fauske kommune finner ikke å kunne innvilge søknad fra Leif Linds
trøm om kjøp av 0,5
dekar fra eiendommen gnr 102 bnr 320 som tilleggstomt til eiendommen
bolig
gnr 102
bnr 471.

PLUT-046/13 VEDTAK- 19.06.2013
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig
dtatt.
ve
VEDTAK:
Fauske kommune finner ikke å kunne innvilgeknad
sø fra Leif Lindstrøm om kjøp av
0,5 dekar fra eiendommen gnr 102 bnr 320 som tilleggstomt til boligeiendommen gnr
102 bnr 471.

047/13: DAHL-BYG G AS - SØKNAD OM KJØP AV TOMTEOMRÅDE B15 I
SJÅHEIA
RÅDMAN NENS FORSLAG TIL V EDTAK :
Fauske kommune finner
ikke å kunne imøtekomme søknad fra Dahl-By
gg AS om kjøp
av tomtegrunn på kommunalt område.

PLUT-047/13 VEDTAK- 19.06.2013
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo nytt pkt. 2:
Kommunen setter i ga
ng arbeid med å klargjøre området mellom Greply
ngveien og
Finneidlia for boligbygging.
Rådmannens forslag til vedtak med AP’s forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Fauske kommune finner ikke å kunne imøtekomme søknad fra Dahl-B
ygg AS om
kjøp av tomteg
runn på komm
unalt område.
2. Kommunen setter i ga
ng arbeid med å argjøre
kl
området mellom Greplyngveien
og Finneidlia forboligbygging.

048/13: STIG SØRENSEN - SØKNAD OM KJØP AV TILL EGGSAREAL HOS
FAUSKE KOMMUNE
RÅDMAN NENS FORSLAG TIL V EDTAK :
Fauske kommune finner ikke å kunne imøtekomme søknad fra Stig
nsen
Søre
om kjøp av
parsell til atkomstevei på Finneid.

PLUT-048/13 VEDTAK- 19.06.2013
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig
dtatt.
ve
VEDTAK:
Fauske kommune finner ikke å kunne imøtekomme søknad fra Stig
nsen
Søre
om kjøp
av parsell til atkomstevei på Finneid.

049/13: AMUNDSEN EIENDOM AS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGST OMT
HOS FAUSKE KOMMUNE
RÅDMAN NENS FORSLAG TIL I NNSTILLING :

Amundsen Eiendom AS innvilge
s erverv av ca 3,0 dekar av eiendommen gnr 103, bnr 11
på de vilkår/retningslinjer som er gitt i K-sak 061/09.
Prisen settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksreg
ulert fram til
ervervsdato.
Kjøper bære
r alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

PLUT-049/13 VEDTAK- 19.06.2013
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig
vedtatt.
INNSTILLING TIL FORMAN NSKAPET:
Amundsen Eiendom AS innvilge
s erverv av ca 3,0 dekar av eiendommen gnr 103, bnr
11 på de vilkår/retningslinjer som er gitt i K-sak 061/09.
Prisen settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksreg
ulert fram
til ervervsdato.
Kjøper bære
r alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

050/13: HØRING AV FORSLAG ENDRIN GER I FORSKRIFT FOR BRUK AV
MOTORKJØR ETØYER I U TMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG SAMT
INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I FORSØKSORDNI NG MED
ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYP ER
RÅDMAN NENS FORSLAG TIL I NNSTILLING :
1) Fauske kommune søker deltakelseytti nkommunalt forsøk med snøscooterløy
per i
perioden 2014 til 2018.
2) Arbeidet med kommunedelplan med tema motorferdsel stilles
beroi inntil videre.

PLUT-050/13 VEDTAK- 19.06.2013
Ari Tollånes (H) fremmet forslag på vegne avog
APH:
3. Kommunest
yret slutter segtil høringsuttalelsen fra USS.
4. Kommunest
yret vedtar følgende uttalelse vedrørende høring av forslag endring i
forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann:
Fauske kommune er en av 7 komm
uner som deltar i nåværende
forsøksordning med
bruk av motorkjøre
tøy i utmark /etablering va scooterløyper.
Fauske kommune har i den forbindelse utarbeidet en egen plan for dette formålet,
motorferdse
lsplan, som tilrettelegger for scooterlø
yper etter bestemte
traseer til
fritidsbebyggelse.

I den forbindelse harylkesmann,
f
etter vedtak i komm
unestyre, åpnet for å anleggen e
turist/tilknytningsløype til det Svenske løypenett. Fauske ernegrense kommune og
denne tilknytningsløypa er forholdsvis kort og det er godt sama
rbeid om dette med
nabokommunen på Svensk side.
Denne ordningen har kommunen
odgerfaring med, og motorferdsel har blittbegrenset
til en liten del av kommunens friluftsarealer
.
Inneværende ordning har ikke vært evaluert fra direktoratet siden 2006, det burde vært
tatt en nøy
e evaluering av forsøksordnin
gen for å få med noen erfaringer inn i deneny
forsøksordninge
n.
1. Fornøyelseskjøring med scooter i næringsø
yemed bør tilrettelegge
s etter bestemte
løypetraseer der det også er mulig å kjøre
debå
i grupper og enslig scooter
.
Dette vil føretil at næringer kan leie
ut scooter til enke
lt personer som kan ferdes i
oppmerket trase inntegnet på kart.
Tilførselsløype fra reiselivsbedrifter som ligger i nærheten til
ype
lø lagt etter
bestemmelse i 1.ledd må kommunene legge inn i sine planer. Dette
jøres
måslik
g at
bedrifter slipper å søke disp
ensasjon ogdet blir enmer forutsigbar ordning for
reiselivsbedriftene som vil beny
tte seg av denne ordningen Fauske kommune
r god
ha
erfaring med ne slik ordning tilrettelagt i turistlø
ypa.
2.I forslaget foreslår departementet at kryssing av grensen til Sverige skal skje ved
offentlig vei.
Dette vanskeliggjør og i enkelte tilfeller utelukker, innlandskommuner som grenser til
Sverige, for å tilrettelegge for tilførselslø
ype til Svensk løy
penett da det er langt
mellom offentligvei mellom disse to land, og
dessuten viløypene
l
bli uforholdsmessig
lang.
Det må derfor i forskriften ikke settes krav tilyssing
kr
av grensen ved offentlig vei .
3.I forskriften må det ydelig
t
fremkomme kommunens mulighe
t gjennom plan å legge
til rette for scootertraseer som i arealplan er avsatt ytter
til h og annen
fritidsbebyggelse.
4. Det må remkomme
f
av forskriften kommunenes selvråderett til å planlegg
e
motorferdse
l i utmark innenfor kommunens frilufts/utmarksarealer med formål å
kanalisere scooterkjøring til bestemte trasee
r, somi vare tar alle former for friluftsliv.
5. Kommunen forutsette
r at den nye forsøksordningen avløser uten opphold
inneværende ordning. Det vil for de 7 kommunene som deltar i innevære
nde ordning
være en god videreføring avt de
som kommunene har deltatt i.
AP/H’s forslag pkt. 3 og 4 og rådmannens forslag til innstilling ble enstemmigvedtatt.
INNSTILLING TIL KOMMUN ESTYRET:
1) Fauske kommune søker deltakelseytti nkommunalt forsøk med snøscooterløy
per i
perioden 2014 til 2018.
2) Arbeidet med kommunedelplan med tema motorferdsel stilles i bero inntil .videre
3) Kommunestyret slutter seg til høringsuttalelsen fra USS.

4) Kommunestyret vedtar følgende uttalelse vedrørende høring av forslag endring i
forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islag
te vann:
Fauske kommune er en av 7 komm
uner som deltar i nåværende
forsøksordning
med bruk a
v motorkjøretøy i utmark /etablering av scooterlø
yper.
Fauske kommune har i den forbindelse utarbeidet en egen plan for dette formålet,
motorferdse
lsplan, som tilrettelegger for scoo
terløyper etter bestemte tra
seer til
fritidsbebyggelse.
I den forbindelse harylkesmann,
f
etter vedtak i komm
unestyre, åpnet for å anlegge
en turist/tilknytningsløype til det Svenske løypenett. Fauskeer en grense
kommune ogdenne tilknytningsløypa er forholdsvis kort og det er godt samarbeid
om dette med nabokommunen på Svensk side.
Denne ordningen har kommunen
odgerfaring med, og motorferdsel har
blittbegrenset til en liten del av kommunens friluftsarea
ler.
Inneværende ordning har ikke vært evaluert fra direktoratet siden 2006, det burde
vært tatt en nøy
e evaluering av forsøksordningen for å få med noen erfaringer inn i
den nye forsøksordningen.
1. Fornøyelseskjøring med scooter i næring
søyemed bør tilrettelegges etter
bestemte løy
petraseer der det også er mulig å kjøre både i grupper og enslig
scooter.
Dette vil føretil at næringer kan leie
ut scooter til enke
lt personer som kan ferdes i
oppmerket trase inntegnet på kart.
Tilførselsløype fra reiselivsbedrifter som ligger i nærheten til
ype
lø lagt etter
bestemmelse i 1.ledd må kommunene legge inn i sine planer. Dette må gjøres slik
at bedrifter slipper å søke dispensasjon og det blir en mer forutsigbar ordning for
reiselivsbedriftene som vil beny
tte seg av denne ordningen Fauske kommune
r ha
god erfaring med en slik ordning tilrettelagt i turistlø
ypa.
2. I forslaget foreslår departementet at kryssing av grensen til Sverige skal skje ved
offentlig vei.
Dette vanskeliggjør og i enkelte tilfeller ute
lukker, innlandskommuner som
grenser til Sverige, for å tilrettelegge for tilførselsløy
pe til Svensk løypenett da tde
er langt mellom offentligvei mellom disse to land, og dessuten vil
ypene
lø bli
uforholdsmessiglang.
Det må derfor i forskriften ikke settes krav til kry
ssing av grensen ved offentlig vei
3. I forskriften må det ydelig
t
fremkomme kommunens mulighe
t gjennom plan å
legge til rette or
f scootertraseer som i arealplan er avsatt tter
til hyog annen
fritidsbebyggelse.
4. Det må remkomme
f
av forskriften kommunenes selvråderett til å planlegge
motorferdse
l i utmark innenfor kommunens frilufts/utmarksarealer med
rmål
fo å
kanalisere scooterkjøring til bestemte trasee
r, somi vare tar alle former for
friluftsliv.
5. Kommunen forutsette
r at den nye forsøksordningen avløser uten opphold
inneværende ordning. Det vil for de 7 kommunene som deltar i innevære
nde
ordning være en god videreføring av det som kommunene har deltatt i.

051/13: SØKNAD OM MOTO RFERDSEL I UTMARK
RÅDMAN NENS FORSLAG TIL V EDTAK :
Med hjemmel i plan- og ygningslovens
b
§ 19-3 nvilges
in
dispensasjon for
kjøring med
borevogn fra pa
rkeringsplassen v/S
kihytta i Sulitjelma og til Åge Jørgensens hytte (gnr
119/1/134). Dispensasjonen
jelder
g i tidsrommet 01.10.2013 til 31.12.2013. Det settes
følgende vilkår:
1) Kjøringen må skje på snødekt mark.
2) Det skal beny
ttes samme trase som Fauskesverk
Ly har ben
yttet i forbindelse med
nedgraving av strømkabel i området, jfr. kartutsnitt.
3) Kjøringen må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00.
4) Grunneiers tillatelse må foreligger før kjøring kan finne sted.
5) Ved eventuelle terrengskader, lska
søker utbedre disse
, eventuelt dekke de kostnader
det medfører å utbedre skadene.

PLUT-051/13 VEDTAK- 19.06.2013
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig
dtatt.
ve
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og ygningslovens
b
§ 19-3 nvilges
in
dispensasjon for
kjøring
med borevogn fra parkeringsplassen v/Skih
ytta i Sulitjelma og til Åge Jørgensens
hytte (gnr 119/1/134). iD
spensasjonen gjelder i tidsrommet 01.10.2013 til 31.12.2013.
Det settesølgende
f
vilkår:
1) Kjøringen må skje på snødekt mark.
2) Det skal beny
ttes samme trase som Fauske Lysverk haryttet
beni forbindelse med
nedgraving av strømkabel i området, jfr. kartutsnitt.
3) Kjøringen må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00.
4) Grunneiers tillatelse må foreligger før kjøring kan finne sted.
5) Ved eventuelle terrengskader, skal søker utbedre disse, eventuelt dekke de
kostnader de
t medfører å utbedre skadene.

052/13: KLAGE PÅ FAUSKE KOMM UNES VEDTAK OM INN VILGELSE A V
DISPENSASJON FOR LØYPEKJØRING TIL NORDLA ND SKIKRETS
RÅDMAN NENS FORSLAG TIL V EDTAK :
Klagen tas ikke til følge. Saken oversendes Klagenemnda til endelig
behandling.

PLUT-052/13 VEDTAK- 19.06.2013
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig
dtatt.
ve
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PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Dato: 28.08.2013

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:
DPLU. 052/13: FAUSKE LYSVERK AS - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRADELING AV SMÅ TOMTER FOR NETTSTASJONER PÅ
EIENDOMMENE GNR 104/4 OG GNR 104/92 VED ERIKSTAD OG GNR 46/25, GNR
46/11, GNR 47/4 OG GNR 47/6 VED VENSET/HUNDHOLMEN

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutrednngen og gir med hjemmel i jordlovens § 9 og § 12
tillatelse til henholsvis omdisponering og fradeling av 0,005 dekar dyrka mark/dyrkbar
mark for hver av tomtene 1 (gnr104/4), 4 (gnr 46/11), 5 (gnr 47/4) og 6 (gnr 47/6). For
tomtene 2 (gnr 104/92) og 3 (gnr 46/25) er det ikke nødvendig med slik tillatelse etter
jordloven.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av 0,005
dekar for hver av tomtene 1 (gnr 104/4), 2 (gnr 104/92), 3 (gnr 46/25), 4 (gnr 46/11), 5
(gnr 47/4) og 6 (gnr 47/6). Som betingelse settes at det for hver av tomtene tinglyses
adkomstrett samtidig med at tomtene tinglyses.

DPLU. 057/13: 58/30 - SWENOR AS - SØKNAD OM FRADELING AV 4
BOLIGTOMTER I SAMSVAR MED GODKJENT BOLIGREGULERINGSPLAN VED
HAGENESHAUGEN I VALNESFJORD. ERVERVER: SWENOR AS

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av 4 boligtomter ved Hageneshaugen i Valnesfjord
(tomt nr 1 (1195 m2), nr 6 (790 m2) , nr 7 (955 m2) og nr 8 (1010 m2) angitt på kartkopi
vedlagt søknaden).

DPLU. 058/13: 102/674 DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN,
OPPFØRING AV ENEBOLIG I 2 ETASJER MED BRA = 66 M2 I HVER ETASJE, LA =
121 M2, MED CARPORT OG SPORTSBOD, 24 M2, SOM TILBYGG PÅ FRADELT
TOMT I GREPLYNGVEIEN 3, FAUSKE

VEDTAK :
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles byggetillatelse for enebolig i 2
plan i Greplyngveien 3, G.nr. 102/674, som omsøkt.
Søknad om ansvarsrett fra Dahl Bygg AS, Dahl Maskin AS og Rørleggermester Bringsli
AS godkjennes.
Ansvarsrett for foretak som skal utføre uavhengig kontroll må innsendes kommunen.

DPLU. 059/13: 108/69 - ØYSTEIN MEGÅRD - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK - RIVING AV EKSISTERENDE TILBYGG BRA 15 M2 OG OPPFØRING AV
NYTT TILBYGG OVER TO PLAN BRA 94 M2, LA 88 M2 TIL EKSISTERENDE
ENEBOLIG TOTALT BLIR BRA 176 M2, LA 170 M2, GRØNÅS, FAUSKE

VEDTAK :
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av
tilbygg til enebolig på Grønås, Fauske gnr.108 bnr.69 som omsøkt.
Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra SaltenBygg AS, Edgar Kristian Storli og
Arne Rørdal godkjennes.
Søknad om ansvarsrett fra Grønås Bygg AS og Fauske Drogeri og Fargehandel AS
godkjennes.
Rivingsavfall må leveres til godkjent mottak.

DPLU. 060/13: 90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM FRADELILNG
AV TO HYTTETOMTER VED SJØNSTÅDAL. ERVERVER: GISLAUG SELSTAD

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse
til omsøkte fradeling av 2 hyttetomter, hver på 1 dekar. Tomtene kan plasseres på to av
de tre omsøkte parsellene etter søkers ønske.

DPLU. 061/13: 103/1187 ICO EIENDOM AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK,TILBYGG (BRA : 465 M2) TIL EKSISTERENDE FORRETNINGSLOKALE
(BRA: 805 M2) I INDUSTRIVEIEN 18, FAUSKE

VEDTAK :
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles tillatelse til oppføring av tilbygg
på butikklokalet til Ico AS i Industriveien 18, G.nr. 103/1187, som omsøkt.
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-1 meddeles dispensasjon fra
reguleringsplanen for Søbbesva angående utnyttelsesgrad på 34 %.
Søknad om ansvarsrett fra Byggsøk Norge AS, Veidekke Entreprenør AS, Larssen
Maskin AS, Multi Luft AS.
Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Fauske Elektro AS og Finneid Sveis AS
godkjennes.

DPLU. 062/13: FELLINGSTILLATELSE FOR ELG FOR JAKTA 2013 - LAKSÅ
VESTRE

VEDTAK :
Fauske kommune godkjenner for 2013 et tellende areal på 5.150 dekar for elgvaldet
Lakså Vestre. Minsteareal pr. dyr er 3.000 dekar.
For jaktåret 2013 tildeles 1 kalv. Fellingstillatelsen er gitt i henhold til Forskrift om
forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012, §§ 9 og 21.

DPLU. 063/13: 76/273 JØRN ANSGAR INGVALDSEN - SØKNAD OM TILLATELSE
TIL TILTAK - GODKJENNING AV KJELLERETASJE MED BRA: 86 M2 OG LA: 50
M2, PÅ ALLEREDE OPPFØRT ENEBOLIG I BERGLIA 8, VALNESFJORD

VEDTAK :
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 d og 20-2 d, godkjennes kjellerarealene i
Berglia 8, Valnesfjord, G.nr. 76/273, som omsøkt.
I medhold av byggesaksforskriftens § 6-8 godkjennes søknad om ansvarsrett fra Jørn
Ansgar Ingvaldsen som selvbygger.

DPLU. 064/13: SØKNAD OM OMDISPONERING AV DYRKA JORD - GNR. 52/4

VEDTAK :

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og i medhold av Jordlovens § 9
samt delegasjon, gis Kim Børge Johansen tillatelse til omdisponering av ca. 200 m2
fulldyrka jord til oppføring av plasthall for redskaper og utstyr på gnr. 52/4, som omsøkt.

DPLU. 065/13: 104/619 LARSSEN MASKIN AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK - RIVING AV REKKEHUS I TAREVEIEN 18. BYGNINGSNR. 188931340

VEDTAK :
I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 29-8 jvf. TEK10 § 9-6 meddeles
rivningstillatelse av 3-leilighetshus i Tareveien 18 som omsøkt.
Fraksjonsrapport må innleveres til kommunen etter endt riving.
Søknad om ansvarsrett for funksjonene SØK, PRO og UTF for hele tiltaket, fra
Larssen Maskin AS, godkjennes.

DPLU. 066/13: 103/1160, 1176 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 3. I
FORB. MED GJENOPPBYGGING AV INDUSTRIBYGG I INDUSTRIVEIEN 5,
FAUSKE, AMUNDSEN EIENDOM AS.

VEDTAK :
I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 21-2 meddeles igangsettingstillatelse
for el, varme, sanitær og luftbehandling samt løfteutstyr, under forutsetning av
arbeidstilsynets samtykke.
Ansvarsretter gitt til Consto AS, Bodø VVS J. Willumsen AS, Ingeniørfirmaet L. S.
Solland AS og Fauske Elektro AS videreføres fra tidligere godkjenning i sak 032/13,
datert 15.04.2013.
Viser for øvrig til rammetillatelse gitt 31.01.2013 i sak 011/13, og igangsettingstillatelser
datert 26.02.2013 i sak 020/13, og 15.04.2013 i sak 032/13.

DPLU. 067/13: 116/1 - SOLVEIG HOLMEGÅRD - SØKNAD OM FRADELING AV
TOMT FOR BOLIGHUS OG UTHUS I TILKNYTNING TIL FREMTIDIG SALG AV
RESTAREALET SOM TILLEGGSJORD TIL LANDBRUKSEIENDOM. ERVERVER:
TROND HOLMEGÅRD

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse
til omsøkte fradeling av tomt på ca 3 dekar tunområde for eiendommens våningshus med
uthus.

Som betingelse for fradelingen settes at fradelte tomt ikke skal omfatte annen del av
gårdsveien en den delen som svinger inn til våningshuset.
Det er også en forutsetning for vedtaket at salget av eiendommens restareal som
tilleggsjord må tinglyses på eier av annen landbrukseiendom på gården Tortenli samtidig
med tinglysningen av fradelt tomt for våningshuset.
Det gis tillatelse med hjemmel i plan- og bygninglovens § 20-1 til fradeling av tomt på ca
3 dekar for eiendommens våningshus som nevnt foran. Som betingelse for dette vedtaket
settes at den fradelte tomten for våningshus får tinglyst adkomst langs eksisterende
gårdsvei.

DPLU. 068/13: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - STEMMARKVEIEN
VED GRØNÅS (TYNGRE TRAKTORVEI)

VEDTAK :
1

Skogbrukssjefen gir med hjemmel i forskrift til "Skogbruksloven", § 25, tillatelse til at
skogsvei (tyngre traktorvei) med betegnelsen Stemmarkveien ved Grønås i Fauske
kommune, bygges i samsvar med de fremlagte planer og det som er anført i
skogbrukssjefens vurdering.
Hvis det under arbeidet med veien skulle dukke opp eldre kulturminner (gjenstander,
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner), må veiarbeidet
straks stoppes og funnet meldes til kulturminnemyndighetene. 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
2018.
Straks veianlegget er ferdig bygget, må det gis beskjed om dette til skogbrukssjefen slik
at han kan gjennomføre nødvendig kontroll.

DPLU. 069/13: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR. 108/18,35,52,76 FRITAK FRA BOPLIKTEN

VEDTAK :
Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og i medhold av Konsesjonsloven
av 28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Lennart Hansen og Solveig Johanne
1

Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål med hjemmel i § 25 i lov
av 27 mai 2005 om skogbruk (skogbruksloven).

Wilhelmsen konsesjon med fritak fra boplikten ved erverv av gnr. 108/18, 35, 52, 76 i
Fauske Kommune.

DPLU. 070/13: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
BÅNDTVANGSBESTEMMELSENE, FOR TAKSERING AV LIRYPE MED STÅENDE
FUGLEHUND I TIDSROMMET 01.08.13 - 20.08.13 I FAUSKE KOMMUNE

VEDTAK :
Fauske kommune gir i medhold av Lov om hundehold av 04.07.2003, §§ 9 og 6, Statskog
SF dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for taksering av lirype med stående
fuglehund på statsgrunn i Sulitjelmaområdet i tidsrommet 1. – 20. august 2013.

DPLU. 071/13: 105/6 - CARINA FAULI M.FL. - KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT
VEDTAK I SAK 039/13 VEDR. FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE BOLIG
VED LUND. ERVERVERE: CARINA FAULI, TORE FAULI OG RUNAR W.
SIMONSEN

VEDTAK :
Klagen tas til følge.
Det gis med hjemmel i § 9 i jordloven tillatelse til omdisponering av ca 0,35 dekar med
dyrka mark.
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse
til fradeling av boligtomt på 1,5 dekar som omsøkt.
Som betingelse settes at tomtearealet ikke skal omfatte deler av gårdsveien eller de
nærmest liggende utbedringsareal for gårdsveien.
Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel § 2.1 a) og § 3.1 a) for fradeling av tomt på 1,5 dekar for
eksisterende våningshus nr 2.
Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse til fradeling av boligtomt
på 1,5 dekar for våningshus nr 2. Som betingelse for dette settes at det samtidig med at
fradelingen tinglyses blir tinglyst adkomst på gårdveien for boligtomten.

DPLU. 072/13: KLAGEBEHANDLING VEDRØRENDE FELLINGSTILLATELSE FOR
ELG 2013 - VALD NR. 103 LAKSÅ VESTRE - FAUSKE KOMMUNE

UTTALELSE :

Kommunen viser til saksutredningen, og finner ikke at det er grunnlag for å endre
fellingstillatelsen på elg, som ble gitt til vald nr. 103 Lakså vestre i sak DPLU 062/13.
Kommunen vil derfor fastholde sitt vedtak der Lakså vestre gis fellingstillatelse på 1
elgkalv for jakta 2013.
Saken sendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse

DPLU. 073/13: 119/1 STATSKOG SF - REKVISISJON AV
OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR
EKSISTERENDE HYTTE MED PUNKTFESTE NR 119/1/105 VEST FOR SKIHYTTA I
SULITJELMA. ERVERVER: MAGNUS HOLLA SIVERTSEN

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 19-2 dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.1 a) for fradeling av omsøkte tomt på 1
dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/105.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av
tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/105 vest for Skihytta i
Sulitjelma.

DPLU. 074/13: SØKNAD OM OMDISPONERING AV DYRKA JORD TIL
BOLIGFORMÅL - GNR. 108/13 I FAUSKE KOMMUNE

VEDTAK :
Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Jordlovens § 9,
samt delegasjon, gis Mona og Remi Steensen tillatelse til omdisponering av inntil 2,5
dekar dyrka jord til boligformål og adkomst.

DPLU. 075/13: 119/1 STATSKOG SF - REKVISISJON AV
OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV TOMT FOR GARASJE VED
GLASTUNES I SULITJELMA. ERVERVERE: GUNN OG EVEN MATHISEN

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i kommuneplanens
arealdel § 2.1 b) og plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av
tomt på 0,85 dekar for nybygging av garasje ved Glastunes i Sulitjelma.

Som forutsetning for fradelingstillatelsen settes at det gis avkjørselstillatelse til
kommunal vei.

DPLU. 076/13: SØKNAD OM FRAVIKELSE AV MINSTEAREAL VED ELGJAKTA
2013 - VALD NR. 5 LAKSÅ M.FL. I FAUSKE KOMMUNE

VEDTAK :
Viltforvaltningen i Fauske kommune fraviker minstearealet ved jakt på elg med inntil 50
% for vald nr. 5 Lakså m.fl. for elgjakta 2013, jfr. § 9 i Forskrift om forvaltning av
hjortevilt av 15.02.2012.
Det gis tillatelse til felling av 18 frie dyr i tillegg til ordinær kvote for vald nr. 5 for
elgjakta 2013.

DPLU. 077/13: 93/5 - SIGMUND HILLSTAD - SØKNAD OM DELING AV
GRUNNEIENDOM - TILLEGGSJORD TIL NABOEIENDOM GNR 93/2 VED LAKSÅ.
ERVERVER: PEDER STRØMME OG EVELYN HANSEN

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse
til omsøkte fradeling av skogteig på ca 70 dekar fra eiendommen gnr 93/5 som
tilleggsjord til eiendommen gnr 93/2.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av ca 70
dekar fra eiendommen gnr 93/5 som tilleggsjord.

DPLU. 078/13: SØKNAD OM FRAVIKELSE AV MINSTEAREAL VED ELGJAKTA
2013 - VALD NR. 3 VATNBYGDA M.FL. I FAUSKE KOMMUNE

VEDTAK :
Viltforvaltningen i Fauske kommune fraviker minstearealet ved jakt på elg med inntil 50
% for vald nr. 3 Vatnbygda m.fl. for elgjakta 2013, jfr. § 9 i Forskrift om forvaltning av
hjortevilt av 15.02.2012.
Det gis tillatelse til felling av 7 frie dyr i tillegg til ordinær kvote for vald nr. 3 for
elgjakta 2013.

DPLU. 080/13: 102/687 RUNE BORØY, GREPLYNGVN. 27 - SØKNAD OM
TILLATELSE I ETT TRINN, OPPFØRING AV NY ENEBOLIG I 1,5 ETASJE MED

HEMS PÅ SÅLEFUNDAMENT. OG CARPORT (BRA: 30 M2) SOM TILBYGG. BRA :
139 M2 OG LA: 101 M2.

VEDTAK :
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 24-1 samt SAK10 § 6-8 meddeles
byggetillatelse for enebolig med carport i Greplyngveien 27 som omsøkt.
Søknader om ansvarsrett fra Overhalla Industrier AS, Rørleggermester Bringsli AS,
Fauske Drogeri & Farvehandel AS, Brødrene Palmesen ANS godkjennes.
Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Åge Løkås & Sønner godkjennes.
Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Rune Borøy godkjennes.
Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales (Regning vil bli tilsendt).
Adkomstvei som inntegnet på situasjonskart godkjennes.

DPLU. 081/13: SØKNAD OM HELIKOPTERTRANSPORT

VEDTAK :
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra
kommunedelplan med tema motorferdsel:
Bygg Team Fauske as, på vegne av Elin Forfang, Bodø, innvilges dispensasjon for inntil
25 turer/løft med helikopter for transport av byggematerialer til råbygg til hytte fra
parkeringsplassen v/Skihytta og korteste vei til hyttetomt beliggende ved Kjelvatn i
Sulitjelma, jfr. vedlagte kartutsnitt. Det settes følgende vilkår:
1. Flygingen må foretas innen utgangen av september 2013
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 20.00
3. Søker må innhente tillatelse til flygingen fra grunneier (Statskog), samt informere
Balvatn Reinbeitedistrikt og naboer om når flygingen skal finne sted.

DPLU. 082/13: 103/1562 - ENDRING AV ANSVARSRETTER SAMT ENDRING AV
RØMNINGSVEIER I 2. ETASJE PÅ FAUSKE HANDELSPARK I FORBINDELSE MED
INNDELING AV LEIEAREALER

VEDTAK :
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 f og 23-3 meddeles ansvarsrett for
funksjonene ansvarlig søker og ansvarsrett for PRO/KPR for bygninger og installasjoner
til Norconsult AS som omsøkt.
Endring av rømningsveier i 2. etasje godkjennes.

DPLU. 083/13: 119/1 - HYTTETOMTNR 9485 - STATSKOG SF - SØKNAD OM
DELING OG OPPMÅLING - FRADELING AV HYTTETOMT VED SØRVESTSIDEN
AV KJELVATN I SULITJELMA. ERVERVER: HARALD MELLERUD

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av 1 dekar for eksisterende hytte med tomtenr 9485.

DPLU. 084/13: 107/32 - HILDE RØDÅS JOHNSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK, OPPFØRING AV HYTTE MED HEMS, BRA 45 M2, RØDÅS, FAUSKE

VEDTAK :
I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av hytte
med hems på fradelt hyttetomt på Rødås, Fauske gnr.107 bnr.32 som omsøkt.
Søknad om ansvarsrett som selvbygger for Hilde Rødås Johnsen godkjennes, jvf. SAK 10
§ 6-8.

DPLU. 085/13: 104/80 STATENS VEGVESEN - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT
TRINN, RIVING AV BOLIG FOR Å GI PLASS FOR NY GANG OG SYKKELVEI
LANGS RV 80 , STRANDA - KLUNGSET. BYGN.NR. 188924484

VEDTAK :
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 31-6, jvf. SAK 9-1 meddeles
rivningstillatelse av bolig på Klungset, G.nr. 104/80 med bygningsnummer 188924484,
som omsøkt.
Søknad om ansvarsrett for SØK, PRO/UTF fro hele tiltaket, fra SA Anlegg AS
godkjennes.
Avfallsplan og sluttrapport må innsendes kommunen etter endt riving.

DPLU. 086/13: 103/1507 - STADSSALG EIENDOM AS - SØKNAD OM
IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR INNREDNING AV FORRETNINGSLOKALENR
I UNDERETASJEN SAMT SKILTING PÅ FASADER PÅ FORRETNINGSBYGG I
SJØGATA 45

VEDTAK :
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og 21-4 meddeles igangsettingstillatelse for
innredningsarbeidene i byggets underetasje som omsøkt.

Utvendig skilting for Elkjøp godkjennes.
Søknad om ansvarsrett fra Caverion Norge AS og Snekkern Bodø godkjennes.
Ventilasjonsplan for Elkjøp-butikken må sendes til Arbeidstilsynet og godkjennes
for samtykke før installasjon starter.

DPLU. 087/13: 76/8 - SVERRE OLSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE BOLIGHUS VED
FURNES

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1a) for fradeling av omsøkte tomt
på 2,5 dekar for eksisterende bolighus.
Med hjemmel plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av
tomt på 2,5 dekar for eksisterende bolighus.

DPLU. 088/13: FAUSKE LYSVERK AS - SØKNAD OM DELING AV
GRUNNEIENDOM - FRADELING AV SMÅ TOMTER FOR NETTSTASJONER PÅ
EIENDOMMENE GNR 103/1160 VED SØBBESVA OG GNR 118/10 VED KLUNGSET
VESTRE

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse
til fradeling av 0,005 dekar produktiv skogsmark mark for tomt 2 (gnr118/10). For tomt 1
(gnr 103/1160) er det ikke nødvendig med slik tillatelse etter jordloven.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av 0,005
dekar for
hver av tomtene 1 (gnr 103/1160) og 2 (gnr 118/10).
Som betingelse settes at det for hver av tomtene tinglyses adkomstrett samtidig med
at tomtene tinglyses.

INNSTILLING :
Delegerte saker tas til orientering.
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58/30 - SWENOR AS - SØKNAD OM FRADELING AV 4 BOLIGTOMTER I SAMSVAR
MED GODKJENT BOLIGREGULERINGSPLAN VED HAGENESHAUGEN I
VALNESFJORD. ERVERVER: SWENOR AS

Saksutredning:
Eiendom:
Kommune

Gnr.

Bnr.

Fauske

58

30

Eier/selger:
Navn
Swenor AS

Kjøper/erverver:
Navn
Swenor AS

Fnr.

Snr.

ID andel

Eiendomsnavn

Adresse
Lars Bergsvei 12, 8019 Bodø

Adresse
Lars Bergsvei 12, 8019 Bodø

Det søkes om fradeling av 4 boligtomter (tomt nr 1 (1195 m2), nr 6 (790 m2), nr 7 (955 m2) og
nr 8 (1010 m2) ved Hageneshaugen i samsvar med godkjent boligreguleringsplan som omfatter
området.
Fradelingssøknaden trenger kun å behandles etter plan- og bygningsloven, ikke etter jordlovens
bestemmelser.
Det synes ikke å være noe til hinder for å godkjenne omsøkte fradelinger.
Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til reguleringsbestemmelsene for berørte
reguleringsplan ikke er tillatt å bebygge noen tomt innenfor planområdet før nødvendig
opparbeiding av vei, vannforsyning og kloakkavløp har funnet sted.

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av 4 boligtomter ved Hageneshaugen i Valnesfjord
(tomt nr 1 (1195 m2), nr 6 (790 m2) , nr 7 (955 m2) og nr 8 (1010 m2) angitt på kartkopi
vedlagt søknaden).
Fauske, 07.06.2013

Wilhelm Morgenstierne
skogbrukssjef

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

058/13

13/4814
13/952

Saksbehandler :

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Arn Kyrre Jakobsen

Dato: 06.06.2013

102/674 DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN, OPPFØRING
AV ENEBOLIG I 2 ETASJER MED BRA = 66 M2 I HVER ETASJE, LA = 121 M2, MED
CARPORT OG SPORTSBOD, 24 M2, SOM TILBYGG PÅ FRADELT TOMT I
GREPLYNGVEIEN 3, FAUSKE

Saksutredning:
Søknaden er mottatt 03.05.2013. Nabovarsel er sendt ut, ingen merknader er mottatt.
Dahl Bygg AS søker om tillatelse til oppføring av enebolig i 2 etasjer med carport og sportsbod
som tilbygg i Greplyngveien 3.
Tiltaket ligger i regulert område, og er i tråd med reguleringsbestemmelsene for
reguleringsplanen Sjåheia Vestre.
Vann og avløp skal tilkobles kommunale ledninger. VVA-avdelingen vil ansvise
påkoblingspunkt ved forespørsel.
Ansvarsforhold:
Dahl Bygg AS søker om ansvarsrett for SØK, PRO/UTF av elementbygg og betongplate.
Dahl Maskin AS søker om ansvarsrett for UTF av grunnarbeidene og landskapsutforming.
Rørleggermester Bringsli AS søker om ansvarsrett for PRO/UTF for bunn- og stikkledninger
og innvendig sanitær.
Samtlige foretak innehar sentral godkjenning innenfor omsøkte fagområder og tiltaksklasse.
Foretak for uavhengig kontroll er enda ikke valgt.

VEDTAK :
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles byggetillatelse for enebolig i 2
plan i Greplyngveien 3, G.nr. 102/674, som omsøkt.
Søknad om ansvarsrett fra Dahl Bygg AS, Dahl Maskin AS og Rørleggermester Bringsli
AS godkjennes.
Ansvarsrett for foretak som skal utføre uavhengig kontroll må innsendes kommunen.
Arn Kyrre Jakobsen
Byggesaksbehandler

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

059/13

13/5021
13/1095

Saksbehandler :

Janne Bjørnbakk

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Dato: 12.06.2013

108/69 - ØYSTEIN MEGÅRD - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RIVING AV
EKSISTERENDE TILBYGG BRA 15 M2 OG OPPFØRING AV NYTT TILBYGG OVER
TO PLAN BRA 94 M2, LA 88 M2 TIL EKSISTERENDE ENEBOLIG TOTALT BLIR
BRA 176 M2, LA 170 M2, GRØNÅS, FAUSKE

Saksutredning:
Søknad er mottatt 27.05.2013. Nabovarsel er utstedt 10.05.2013. Samtlige naboer har samtykket
i tiltaket.
Øystein Megård ved ansvarlig søker SaltenBygg AS, søker om tillatelse til riving av eksisterende
tilbygg og oppføring av nytt tilbygg over to plan til eksisterende enebolig på Grønås, Fauske.
Det må tas hensyn til eget strøminntak og egne vann- og avløpsledninger.
Ansvarsforhold:
SaltenBygg AS, Straumen, søker om lokal godkjenning og ansvarsrett som SØK, UTF/KUT for
mur- og betongarbeid, tømrerarbeid, KONT uavhengig kontroll våtromsarbeid.
Edgar Kristian Storli, Fauske, søker om lokal godkjenning og ansvarsrett for PRO/KPR for
arkitektur og byggteknisk prosjektering.
Grønås Bygg AS, Fauske, søker på bakgrunn av sentral godkjenning om ansvarsrett for UTF
for gravearbeid.
Fauske Drogeri og Fargehandel AS, Fauske, søker på bakgrunn av sentral godkjenning om
ansvarsrett for UTF for våtroms-/membranarbeider.
Arne Rørdal, Fauske, søker om lokal godkjenning og ansvarsrett som PRO/UTF for
rørleggerarbeider.

VEDTAK :
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av
tilbygg til enebolig på Grønås, Fauske gnr.108 bnr.69 som omsøkt.
Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra SaltenBygg AS, Edgar Kristian Storli og
Arne Rørdal godkjennes.
Søknad om ansvarsrett fra Grønås Bygg AS og Fauske Drogeri og Fargehandel AS
godkjennes.
Rivingsavfall må leveres til godkjent mottak.
Janne Bjørnbakk
Byggesaksbehandler

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

060/13

13/5022
13/1229

Saksbehandler :

Wilhelm Morgenstierne

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Dato: 12.06.2013

90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM FRADELILNG AV TO
HYTTETOMTER VED SJØNSTÅDAL. ERVERVER: GISLAUG SELSTAD

Saksutredning:
Eiendom:
Kommune

Gnr.

Bnr.

Fauske
Fauske
Fauske

90
90
90

2
5
6

Fnr.

Eier/selger:
Navn

Snr.

ID andel

Eiendomsnavn

Adresse

Bjørn Robert Jensen
Liv Sivertsen
May Larsen
Gislaug Selstad

Myrveien 13, 8230 Sulitjelma
Reitanveien 3, 8210 Fauske
Helsetunet 11, 8200 Fauske
Fjordvangveien 4, 1450 Nesoddtangen

Kjøper/erverver:
Navn

Adresse

Gislaug Selstad

Fjordvangveien 4, 1450 Nesoddtangen

Saksforhold (Parsell 1):
Bebygd (j/n)
Adkomst dyrka jord (j/n)
Adkomst gjennom tunet (j/n)
Flere våningshus (j/n)
Grenser bolig / hytte (j/n)
Grenser dyrka jord(j/n)

N
N
N
N
N
N

Samsvar med godkjent plan (j/n)
Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n)
Avstand tun, meter
Adkomst gårdsvei (j/n)
Vernskog (j/n)

N
J
300
J
J

N
N
N
N
N
N

Samsvar med godkjent plan (j/n)
Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n)
Avstand tun, meter
Adkomst gårdsvei (j/n)
Vernskog (j/n)

N
J
300
J
J

Saksforhold (Parsell 2):
Bebygd (j/n)
Adkomst dyrka jord (j/n)
Adkomst gjennom tunet (j/n)
Flere våningshus (j/n)
Grenser bolig / hytte (j/n)
Grenser dyrka jord(j/n)

Saksforhold (alternativ Parsell 3):
Bebygd (j/n)
Adkomst dyrka jord (j/n)
Adkomst gjennom tunet (j/n)
Flere våningshus (j/n)
Grenser bolig / hytte (j/n)
Grenser dyrka jord(j/n)

N
N
N
N
N
N

Samsvar med godkjent plan (j/n)
Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n)
Avstand tun, meter
Adkomst gårdsvei (j/n)
Vernskog (j/n)

N
J
250
J
J

Det søkes om fradeling av to hyttetomter (parsell 1 og parsell 2), hver på 1 dekar, i et område
som ligger ca 110 meter o.h. Det søkes også om en alternativ tomt (parsell 3) i samme område.
Parsell 1 ligger på en liten bergrygg som er bevokst med litt lauv og furuskog på uproduktiv
skogsmark. Parsell 2 er bevokst med glissen lauvskog på mest lav skogbonitet og alternativ
parsell 3 er bevokst med lauvskog på lav til middels skogbonitet.
Eiendommen er ikke bebodd av noen av de fire sameierne og er heller ikke i jordbruksmessig
drift. Det synes å være ubetydelig med skogsdrift på eiendommen.
Omsøkte hyttetomter ligger i et område som i kommuneplanen er lagt ut som område for spredt
hyttebygging med mulighet for å bygge to hytter i planperioden. Det er i planperioden foreløpig
ikke bygd noen hytter i området.
Omsøkte hyttetomter ligger på sørsiden av Langvasselva. For å komme til hyttetomtene og
eiendommens arealer her, må man gå over ei bru som synes å ha en noe dårlig kvalitet. Det kan
neppe kjøres over med vanlig jordbrukstraktor. Arealene ligger slik sett noe vanskelig til med
henblikk på fremtidig skogsdrift.
Oversikt over areal til landbrukseiendommen og omsøkte parseller:
Arealtype
Fulldyrket lettbrukt jord
Mindre lettbrukt fulldyrka jord
Fulldyrka tungbrukt jord
Sum fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Sum overflaltedyrka/innmarksbeite
Skog, særs høg bonitet
Skog, høg bonitet
Skog, middels bonitet
Skog, lav bonitet
Sum produktiv skog
Uproduktiv skog
Myr
Annen jorddekt fastmark
Grunnlendt areal/fjell i dagen
Ikke klassifisert
Sum uproduktive areal
Totalt areal

Eiendommens areal
da

Areal omsøkte parseller
Parsell 1, da
Parsell 2, da

Parsell 3, da

6,8
6,8
82,1
1102,7
2208,6
3393,4
1542,6
384
401,6
1292
3620,2
7020,4

1
1

1
1

1

1

1

1
1

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne
grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og
Artdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradelinger ikke å
komme i konflikt med verdifulle naturtyper, rødlistearter eller naturvernede områder.

Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller
skogbruk uten samtykke fra landbruksmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om
eiendommen har flere gnr/bnr og etter landbruksmyndighetens skjønn må regnes som en
driftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbruksmyndigheten kan gi tillatelse til deling dersom
samfunnsinteresser 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 landbruket i området. Det skal også tas
hensyn til godkjente planer for arealbruken med grunnlag i plan- og bygningsloven samt
hensynet til kulturlandskapet.
Det er ikke samfunnsinteresser av større vekt som taler for at det gis tillatelse til omsøkte
fradeling.
Ingen av de omsøkte tomtene har skogbonitet som har så god bonitet som middels eller bedre. I
tillegg skaper Langvasselva et visst adkomstproblem i tilknytning til skogsdrift, særlig tyngre
skogsdrift. Med grunnlag i dette kan omsøkte fradeling av to hyttetomter anses som forsvarlig
med hensyn til eiendommens avkastning. Ingen av de tre omsøkte parsellene synes å ville
medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning for jord- og skogbruket.

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse
til omsøkte fradeling av 2 hyttetomter, hver på 1 dekar. Tomtene kan plasseres på to av
de tre omsøkte parsellene etter søkers ønske.
Fauske, 12.06.2013

Wilhelm Morgenstierne
skogbrukssjef

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

061/13

13/5023
13/671

Saksbehandler :

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Arn Kyrre Jakobsen

Dato: 12.06.2013

103/1187 ICO EIENDOM AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK,TILBYGG
(BRA : 465 M2) TIL EKSISTERENDE FORRETNINGSLOKALE (BRA: 805 M2) I
INDUSTRIVEIEN 18, FAUSKE

Saksutredning:
Søknaden er mottatt 05.04.2013. Nabovarsel er sendt ut, og ingen merknader er mottatt.
Saken har vært stilt i bero i påvente av Arbeidstilsynets samtykke.
Byggsøk Norge AS søker, på vegne av Ico Eiendom AS, om tillatelse til oppføring av tilbygg til
forretningslokalene til Ico AS. Lokalene skal benyttes til nye salgslokaler og oppføres i 1 etasje.
Eier av nabotomt, 103/1269, Fauskebygg, har i erklæring gitt tillatelse til oppføring av
butikklokalet 2 meter fra felles grense.
Grunnforhold:
Det er utført prøvegraving for å kartlegge grunnforholdene. Tomten ligger på Søbbesva, ca 580
meter fra registrert kvikkleireområde. Gjeldende tomt ligger på flatt areal. Prøvegravingen
avdekket bærekraftig leire, og Geir Grimstad ved Rambøll AS har gjort en vurdering av
grunnforholdene og konkludert med hvilken fundamentering som må prosjekteres.
Topografi i omkringliggende område, samt ovennevnte avstand til registrerte kvikkleirelommer,
tilsier det ikke at det kan stilles strengere krav vedrørende grunnundersøkelser og geotekniske
vurderinger.
Parkering:
Ico AS har i utgangspunktet flere parkeringsplasser enn gjeldende krav i utgangspunktet.
Etter utbygging innehar Ico AS fremdeles det foreskrevne antall parkeringsplasser.
Gjeldende forskrifter utløser, etter utbygging, krav om 13 parkeringsplasser.
Dispensasjon:
Ico AS søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens krav om 30 % utnyttelsesgrad.
Tiltakshaver søker om utvidelse av utnyttelsesgraden til 34 %.
Dette begrunnes som nødvendig for å kunne opprettholde dagens salg, da behovet for mer
utstillingsplass og lager må utvides for å imøtekomme kundenes behov.
Tiltaket vil ikke medføre til forringelse av området.
Flere eiendommer i området har i tillegg tidligere fått innvilget utnyttelsesgrad på opp mot 35 %.
Dispensasjonssøknaden er vedlagt nabovarslene, og ingen merknader på denne er innkommet.
Kommunen finner å dispensere fra bestemmelsene i bakgrunn av ovennevnte begrunnelser.

Ansvarsforhold:
Byggsøk Norge AS søker om ansvarsrett for søkefunksjon.
Veidekke Entreprenør AS søker om ansvarsrett for PRO av grunn- og terrengarbeider, mur- og
betongarbeider og stålkonstruksjoner samt UTF av mur- og betongarbeider, innvendig
trekonstruksjon mot eksisterende bygg.
Larssen Maskin AS søker om ansvarsrett for UTF av grunnfundamentering og terrengarbeider.
Multi Luft AS søker om ansvarsrett for PRO/UTF av luftbehandlingsanlegg.
Samtlige foretak har sentral godkjenning innenfor omsøkte ansvarsområder.
Fauske Elektro AS søker om lokal godkjenning og ansvarsrett for PRO/UTF av nød- og ledelys.
Finneid Sveis AS søker om lokal godkjenning og ansvarsrett for UTF av stålarbeider.

VEDTAK :
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles tillatelse til oppføring av tilbygg
på butikklokalet til Ico AS i Industriveien 18, G.nr. 103/1187, som omsøkt.
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-1 meddeles dispensasjon fra
reguleringsplanen for Søbbesva angående utnyttelsesgrad på 34 %.
Søknad om ansvarsrett fra Byggsøk Norge AS, Veidekke Entreprenør AS, Larssen
Maskin AS, Multi Luft AS.
Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Fauske Elektro AS og Finneid Sveis AS
godkjennes.

Arn Kyrre Jakobsen
Byggesaksbehandler

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

062/13

13/5095
13/838

Saksbehandler :

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Hilde Holtan

Dato: 13.06.2013

FELLINGSTILLATELSE FOR ELG FOR JAKTA 2013 - LAKSÅ VESTRE

Saksutredning:
Elgvaldet Lakså Vestre ligger i Lakså, på vestsiden av Laksåga og strekker seg fra grensen mot
Stifjell i sør til grensen mot Nordal i nord. Valdet har et tellende areal på 5.150 dekar.
Alt hjortevilt bør som hovedregel forvaltes etter plan. For å få godkjent en bestandsplan er et av
kravene at valdet etter bestandsplanområdet må disponere et areal på minimum 20 ganger
minstearealet. Hvis så ikke er tilfelle skal fellingstillatelsen gis etter bestemmelsene i § 21
(målrettet avskyting) i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012.
Tildeling av antall dyr fellingstillatelsen skal inneholde skjer på bakgrunn av minstearealet samt
kommunens målsettinger. Kommunen har anledning til å fravike minstearealet med inntil 50 %
hvis spesielle forhold skulle tilsi det, enten som ordinær tildeling eller ved ekstratildeling etter
jaktas start.
Kommunen satte ned minstearealet for området der Lakså Vestre ligger fra 4000 til 3000 dekar
pr. dyr i 2012. Det endrede minstearealet gjelder også for nabovaldene Engan/Stifjell m.fl. og
Leivset/Moen m.fl (disse to utgjør bestandsplanområde Nedrevann/Øvrevann). For hele området
fra Nordal til og med Leivset vil dette utgjøre en økning i fellingskvoten på 8 dyr pr. år i en 3-års
periode f.o.m. 2012. Dette vil jo også påvirke Lakså Vestre da det er mye av den samme elgen
som holder til i Lakså Vestre sitt vald som i resten av området.
Lakså har et tellende areal på 5.150 dekar og med et minsteareal for området på 3000 dekar
tilsier dette fellingstillatele for 1 dyr. Hvis det registreres spesielle enkeltdyr som f.eks utøver
skade på skog etc. kan dette være en grunn for enten å benytte 50 %-regelen for fravikelse av
minstearealet eller at enkeltdyr tas ut av kommunens egne jegere som skadefelling. Det er
grunneiers/ jaktrettshavers ansvar å melde fra til kommunen om eventuelle skadetilfeller.
Valdleder har tidligere meldt fra til kommunen om skade på yngre plantefelt der det
sannsynligvis har vært ei spesiell ku med kalv som har beitet på granplantene. Kua har holdt seg
i området i lengre tid. Kommunen vurderte det slik i 2012 at det da var grunn til å fravike
minstearealet og gi tillatelse til ett ekstra dyr. Kommunen henstilte til Lakså Vestre at det
aktuelle «skadedyret», ku med kalv, som har hatt tilhold i plantefeltet på gnr. 93/1 skulle
førsøkes felt. Dette ble ikke forsøkt imøtekommet da det på jaktas første dag ble felt ei ku i et
helt annet område av valdet i 2012. Det er ikke etter dette meldt inn nye skader.

I mars 2013 ble det gjennomført en elgtelling fra snøscooter i Nedrevann/ Øvrevann
bestandsplanområde. Det ble også gjort observasjoner av elg i Lakså Vestres vald. Det ble utfra
denne tellingen samt gransking av elgbeiter/ elgskader på yngre plantefelt konkludert at
elgstammen bør tas noe ned for området.
Lakså Vestre er et lite vald som er utenfor plansamarbeidet men ligger geografisk inne i området
til Nedrevann / Øvrevann bestandsplanområde. Arealmessig utgjør valdet i underkant av 5 % av
totalarealet for området til bestandsplanområdet. Hovedansvaret for den praktiske utførelsen av
forvaltningen av elgstammen i området vil være tillagt Nedrevann/ Øvrevann
bestandsplanområde.
Lakså Vestre har de fire siste årene, 2009 – 2012, fått fellingstillatelser på til sammen 7 dyr,
hvorav 4 voksne og 2 kalver. De tre siste årene har kommunen fraviket minstearealet og gitt
ekstra fellingstillatelser på 3 ekstra dyr. Ved tildeling av fellingstillatelse skal kommunen påse at
det gis en jevn tildeling av de ulike kategoriene. Ut fra dette og tidligere års tildelinger vil
kommunen for 2013 tildele 1 kalv for Lakså Vestre.

VEDTAK :
Fauske kommune godkjenner for 2013 et tellende areal på 5.150 dekar for elgvaldet
Lakså Vestre. Minsteareal pr. dyr er 3.000 dekar.
For jaktåret 2013 tildeles 1 kalv. Fellingstillatelsen er gitt i henhold til Forskrift om
forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012, §§ 9 og 21.

Fauske, 14.06.2013

Hilde Holtan
Viltansvarlig

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

063/13

13/5258
13/1255

Saksbehandler :

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Arn Kyrre Jakobsen

Dato: 19.06.2013

76/273 JØRN ANSGAR INGVALDSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GODKJENNING AV KJELLERETASJE MED BRA: 86 M2 OG LA: 50 M2, PÅ
ALLEREDE OPPFØRT ENEBOLIG I BERGLIA 8, VALNESFJORD

Saksutredning:
Søknaden er mottatt 14.06.2013. Nabovarsel er ikke utsendt da det ikke er krav om dette.
Tiltakshaver Jørn Ansgar Ingvaldsen fikk, den 19.10.95, ansvarsrett som selvbygger for egen
bolig, for hele tiltaket; grunn-, betong- og bygningsarbeidene.
Tiltakshaver søker nå om godkjenning for kjellerarealer bestående av stue, 1 soverom, gang og
boder. Grunnmuren ble, i full etasjehøyde, oppført allerede under oppføringen av eneboligen,
men ikke tatt i bruk.
Ansvarsrett for etableringen av kjellerarealet videreføres derfor fra tidligere gitt tillatelse, da
prosjektering og utførelse ble gitt tiltakshaver og det ikke er gjort senere endringer på
grunnmuren. Godkjente rømningsvinduer er montert i stue og soverom. Ansvarsrett for
innredningsarbeider i kjelleren kan tilkjennes tiltakshaver da alt arealet benyttes til eget bruk.

VEDTAK :
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 d og 20-2 d, godkjennes kjellerarealene i
Berglia 8, Valnesfjord, G.nr. 76/273, som omsøkt.
I medhold av byggesaksforskriftens § 6-8 godkjennes søknad om ansvarsrett fra Jørn
Ansgar Ingvaldsen som selvbygger.

Arn Kyrre Jakobsen
Byggesaksbehandler

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

064/13

13/5523
13/1324

Saksbehandler :

Hilde Holtan

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Dato: 27.06.2013

SØKNAD OM OMDISPONERING AV DYRKA JORD - GNR. 52/4

Saksutredning:
Det er den 25.06.2013 søkt om omdisponering av dyrka jord på gnr. 52/4 i forbindelse med
oppføring av en plasthall for oppbevaring av redskaper og utstyr.
Gnr. 52/4 består av til sammen ca. 496 dekar som fordeler seg på 168 dekar fulldyrka jord, 137
dekar produktiv skog og 126 dekar annet areal.
Eiendommen er i drift og driftsopplegget er kjøttproduksjon på storfe med et omfang på 85 storfe
pr. januar 2013.
Arealet, på ca. 200 m2, som ønskes omdisponert, ligger ca. 20 – 30 m bak den ene
driftsbygningen og ca. 16 m fra bunn av bekkedal, og består av fulldyrka jord. Deler av arealet
har vært høstet maskinelt mens noe har vært benyttet som beite.
Etter å ha vært på befaring på eiendommen kan en konstatere at det vil være vanskelig å plassere
redskapshallen nærmere driftsbygningen, bla. pga pumpekum for husdyrgjødsla. Det vurderes
også at en plassering nærmere bekkedalen vil være vanskelig da det er bratte kanter som kan rase
ut ved stor belastning.
Eiendommen har behov for lagerlokale for redskaper og utstyr i forbindelse med gårdsdrifta.
Etter en helhetsvurdering, der eiendommens dyrka areal reduseres med ca. 200 m2, finner en at
fordelene ved tiltaket er større enn ulempene dette medfører for bruket.

VEDTAK :
Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og i medhold av Jordlovens § 9
samt delegasjon, gis Kim Børge Johansen tillatelse til omdisponering av ca. 200 m2
fulldyrka jord til oppføring av plasthall for redskaper og utstyr på gnr. 52/4, som omsøkt.
Fauske, 27.06.2013
Hilde Holtan
Fagkonsulent jordbruk
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104/619 LARSSEN MASKIN AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RIVING
AV REKKEHUS I TAREVEIEN 18. BYGNINGSNR. 188931340

Saksutredning:
Søknaden er mottatt 14.06.2013. Nabovarsel er ansett som ikke relevant da tiltaket gjelder riving
av rekkehus.
Larssen Maskin AS søker, på vegne av Fauske kommune v/Georg De Besche, om tillatelse til a
rive kommunens 3-leilighetshus i Tareveien 18.
Miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet av Molab AS. Foretaket er sentralt godkjent for
prosjektering av miljøsanering. Østbø AS er underentreprenør i tiltaket, og skal motta
rivningsavfallet. Østbø AS innehar sentral godkjenning innenfor prosjektering og utførelse for
miljøsanering og riving. Larssen Maskin AS har hatt lignende oppdrag tidligere, dog uten
funksjonene som ansvarlig søker og prosjekterende.
Ansvarsforhold:
Larssen Maskin AS søker om ansvarsrett for hele tiltaket med ansvarsrett for alle fagområdene.
Larssen Maskin AS har sentral godkjenning for prosjektering av vannforsynings- avløps- og
fjernvarmeanlegg, samt utførende av grunnarbeid og landskapsutforming.
I bakgrunn av miljøsaneringsbeskrivelsen fra Molab AS, og samarbeid med Østbø AS under hele
tiltaket, finner kommunen å godkjenne søknaden om ansvarsrett.

VEDTAK :
I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 29-8 jvf. TEK10 § 9-6 meddeles
rivningstillatelse av 3-leilighetshus i Tareveien 18 som omsøkt.
Fraksjonsrapport må innleveres til kommunen etter endt riving.
Søknad om ansvarsrett for funksjonene SØK, PRO og UTF for hele tiltaket, fra
Larssen Maskin AS, godkjennes.

Arn Kyrre Jakobsen
Byggesaksbehandler
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103/1160, 1176 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 3. I FORB. MED
GJENOPPBYGGING AV INDUSTRIBYGG I INDUSTRIVEIEN 5, FAUSKE,
AMUNDSEN EIENDOM AS.

Saksutredning:
Søknaden er mottatt 20.06.2013. Consto AS søker, på vegne av Amundsen Eiendom AS, om
igangsettingstillatelse nr. 3 for tekniske anlegg for el, varme, sanitær og luftbehandling samt
løfteutstyr (traverskran).
Det er tidligere gitt tillatelse for oppstart av grunnarbeider/ringmur i sak 020/13, datert
26.02.2013, og råbygg/bunnledninger i sak 032/13, datert 15.04.2013.
Arbeidstilsynets samtykke for luftbehandlingsanlegget er innsendt av ansvarlig søker, men
samtykket er enda ikke mottatt hos kommunen.
På grunn av kommende ferieavvikling meddeles vedtak på vilkår, før mottatt samtykke.
Ansvarsforhold:
Ansvarsretter for prosjektering og utførelse angående tekniske anlegg; el, varme, sanitær og
luftbehandling samt løfteutstyr ble gitt i igangsettingstillatelse av 15.04.2013 i sak 032/13.

VEDTAK :
I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 21-2 meddeles igangsettingstillatelse
for el, varme, sanitær og luftbehandling samt løfteutstyr, under forutsetning av
arbeidstilsynets samtykke.
Ansvarsretter gitt til Consto AS, Bodø VVS J. Willumsen AS, Ingeniørfirmaet L. S.
Solland AS og Fauske Elektro AS videreføres fra tidligere godkjenning i sak 032/13,
datert 15.04.2013.
Viser for øvrig til rammetillatelse gitt 31.01.2013 i sak 011/13, og igangsettingstillatelser
datert 26.02.2013 i sak 020/13, og 15.04.2013 i sak 032/13.

Arn Kyrre Jakobsen
Byggesaksbehandler
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116/1 - SOLVEIG HOLMEGÅRD - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR
BOLIGHUS OG UTHUS I TILKNYTNING TIL FREMTIDIG SALG AV
RESTAREALET SOM TILLEGGSJORD TIL LANDBRUKSEIENDOM. ERVERVER:
TROND HOLMEGÅRD

Saksutredning:
Eiendom:
Kommune

Gnr.

Bnr.

Fauske

116

1

Fnr.

Eier/selger:
Navn

Snr.

ID andel

Eiendomsnavn

Adresse

Solveig Holmegå rd

Selbergveien 1, 8200 Fauske

Kjøper/erverver:
Navn

Adresse

Trond Holmegå rd

Helskog, 8215 Valnesfjord

Saksforhold:
Bebygd (j/n)
Adkomst dyrka jord (j/n)
Adkomst gjennom tunet (j/n)
Flere våningshus (j/n)
Grenser bolig / hytte (j/n)
Grenser dyrka jord(j/n)

J
N
N
N
N
J

Samsvar med godkjent plan (j/n)
Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n)
Avstand tun, meter
Adkomst gårdsvei (j/n)
Vernskog (j/n)

J
J
0
J
N

Det søkes om fradeling av tomt på ca 3 dekar anna mark (tunareal) for eiendommens våningshus
og uthus i tilknytning til at resten av landbrukseiendommen med driftsbygningen skal selges som
tilleggsjord til annet landbrukseiendom på gården Tortenli. Det synes å kunne være aktuelt at en
av to naboeiendommer i fremtiden erverver restarealet som tilleggsjord.
Eiendommen er ikke i drift men høstes av annet bruk i drift.
Eier bebor ikke eiendommen.
Søker har innhentet tillatelse fra Statens vegvesen om utvidet avkjørsel i tilknytning til en
eventuell fradeling av tomt for våningshuset.

Søknaden må anses som et rasjonaliseringstiltak i landbruket.
Oversikt over areal til landbrukseiendommen gnr 116/1 og omsøkte parseller:
Arealtype
Fulldyrket lettbrukt jord
Mindre lettbrukt fulldyrka jord
Fulldyrka tungbrukt jord
Sum fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Sum overflaltedyrka/innmarksbeite
Skog, særs høg bonitet
Skog, høg bonitet
Skog, middels bonitet
Skog, lav bonitet
Sum produktiv skog
Uproduktiv skog
Myr
Annen jorddekt fastmark
Grunnlendt areal/fjell i dagen
Ikke klassifisert
Sum uproduktive areal
Totalt areal

Eiendommens areal
da
51,6

Areal omsøkte parseller
Parsell 1, da
Parsell 2, da

Parsell 3, da

51,6

98
63,8
35,9
197,7
33,5
9,9
18,3
6,1
67,8
317,1

3

3
3

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne
grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og
Artdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke å komme i
konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter eller områder som er naturfredet.
Jordlovens § 12 lyder: «Deling av eigedom som er nytte eller kan nyttast til jordbruk eller
skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpaktning, tomtefeste og liknande
leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikke kan
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein og rettar som ligg til eigedomen og
partar i sameige.
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord
takast i bruk slik at ho ikke vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling
ikke givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til
rette for ein teneleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna
omsynet til vern av arealressursane, om deling fører til ei driftsmessig god løysing, og om
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast
vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.
Sjølv om det etter tredje ledd ikke ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast
dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til de føremåla som
lova skal fremja.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har flere registernemninga når eigedomen
eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei
driftseining.

Samtykke tilldeling er ikke nødvendig når særskild registrert del av eigdom vert seld på
tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela
eigdom.
Dersom deling ikke er rekvirert inna tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.
Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i
samband med grensejustering etter matrikkellova.»
Berørte landbrukseiendom er ikke så stor. Slik sett vil det være positivt for å kunne få til en drift
av arealene på en større eiendom ved at restarealene (jord og skog) og driftsbygningen går som
tilleggsjord til annen landbrukseiendom på gården.
Adkomsten til omsøkte våningshus på tomt vil måtte være langs den eksisterende gårdsveien
forbi driftsbygningen og ikke gjennom tunarealet til driftsbygningen. Våningshusets bruk av
gårdveien vil slik sett ikke medføre så stor ulempe for bruken av driftsbygningen.
Omsøkte fradeling synes ikke å ville medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning
for jord- og skogbruket.

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse
til omsøkte fradeling av tomt på ca 3 dekar tunområde for eiendommens våningshus med
uthus.
Som betingelse for fradelingen settes at fradelte tomt ikke skal omfatte annen del av
gårdsveien en den delen som svinger inn til våningshuset.
Det er også en forutsetning for vedtaket at salget av eiendommens restareal som
tilleggsjord må tinglyses på eier av annen landbrukseiendom på gården Tortenli samtidig
med tinglysningen av fradelt tomt for våningshuset.
Det gis tillatelse med hjemmel i plan- og bygninglovens § 20-1 til fradeling av tomt på ca
3 dekar for eiendommens våningshus som nevnt foran. Som betingelse for dette vedtaket
settes at den fradelte tomten for våningshus får tinglyst adkomst langs eksisterende
gårdsvei.
Fauske, 01.07.2013

Wilhelm Morgenstierne
skogbrukssjef
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SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - STEMMARKVEIEN VED GRØNÅS
(TYNGRE TRAKTORVEI)

Saksutredning:
Beskrivelse av vei- og skogbruksforhold:
Veien er planlagt med en lengde av 1190 meter med veibredde 4 meter. Anlegget skal dekke et
nytteområde med 523 dekar produktiv skogsmark.
Berørte område har ikke spesielle kvaliteter som skogbrukssjefen kjenner til når det gjelder
kulturminner.
Omsøkte veianlegg er planlagt bygd som tyngre traktorvei (veiklasse 7). En stor del av veien må
bygges på forholdsvis grunnlendt mark. Ingen større bekker må krysses.
Omsøkte veiprosjekt synes ikke å ville berøre verna vassdrag eller naturvernområder og heller
ikke særskilt verdifulle arter eller naturtyper. Ingen såkalte inngrepsfrie areal av noen kategori
vil få redusert areal hvis omsøkte vei bygges. Område synes ikke å være så mye nyttet til
friluftsliv utover lokalbefolkningens friluftsferdsel i området.
En stor del av omsøkte veianleggs nytteområde er bevokst med plantet gran. I tillegg omfatter
nytteområdet også en del lauvskog.
Ved starten av veianlegget er det en ganske kort strekning med tykk havavsetning. Dette arealet
er allerede fra før opparbeidet som vei/lagerplass og trenger bare mindre massejusteringer. For
øvrig består løsmassene av tynt humus-/torvdekke, tynn morene og muligens over en ganske kort
strekning tynn havavsetning. Veien er planlagt bygd i en høyde av mellom 70 og 100 meter o.h.
Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland:
I skriv fra Reindriftsforvaltningen i Nordland, datert 29.04.2013, uttrykkes det at
Reindriftsforvaltningen ikke har merknader til saken så lenge det bare er snakk om en traktorvei
som kun skal nyttes til skogsdrift.

Uttalelse fra Samtinget:
I uttalelse fra Sametinget, datert 25.03.2013, fremkommer det at Sametinget ikke har merknader
til skogsveiprosjektet.
Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland:
I skriv datert 04.04.2013 fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland fremkommer
det ingen merknader til veiplanen.
Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen:
I skriv datert 25.04.2013 uttaler fylkesmannen i Nordland: «Fylkesmannen kan pr. dato ikke
registrere verneområder, friluftsområder, eller biologisk mangfold i det forvaltningsmessige
kunnskapsgrunnlag, til hinder for bygging av vei i omsøkte trasé.
Veiens planlagte beliggenhet vil ikkje medføre mulig tap av INON-soner.»
Statens vegvesen, Region nord:
Statens vegvesen har i skriv til veiformann Anne Irene Jensen gitt avkjørselstillatelse for
traktoveianlegget.
NVE Region Nord:
I sin uttalelse datert 23.04.2013 peker NVE Region Nord på at det er nevnt at veianlegget vil
berøre områder med marine avsetninger deriblant tykke havavsetninger. NVE viser i den
samanheng til at det kan være kvikkleireområder selv om de ikke er blitt fanget opp ved
kvikkleirekartleggingen som er foretatt ved Fauske. Dette skyldes at skredfarlige områder med
høydeforskjeller mindre enn 10 meter ikke fanges opp ved en slik kartlegging.
Skogbrukssjefens vurdering:
Vurderingsprinsippene i naturmangfoldsloven (§8 - § 12) er med å danne grunnlag for
skogbrukssjefens vurdering. Med grunnlag i naturdatabasen og artsdatabanken og
saksbehandlers egen kunnskap synes ikke viktige naturtyper, sårbare arter eller
naturvernområder å bli berørt av omsøkte veianlegg.
I tilknytning til NVE sin uttalelse vedrørende evt fare for kvikkleireskred, må det understrekes at
det ikke skal utføres gravearbeid av noen betydning på den ca 40 meter korte strekningen (like
ved gårdstunet) hvor det er tykkere forekomst av havavsetning. Det skal heller ikke kjøres på
noen masser for veibygging her. Det må også påpekes at det i den lange skråningen fra gårdtunet
og nedover hvor det er klart større høydeforskjeller enn 10 meter ikke er kartlagt skredfarlig
område sjølv om grunnen her består av tykke havavsetninger. I tilknytning til en kort strekning
lenger oppe i skogen vil veianlegget muligens berøre en kort strekning med tynn havavsetning.
Her synes det svært lite sannsynlig med leirskred idet det som først og fremst preger området er
at det er grunt på fjell, noe som forøvrig er typisk for en stor del av veiens nytteområde, både der
det er tynne havavsetninger og der det er tynn morene eller tynt humus-/torvdekke.
Det har ikke fremkommet forhold i tilknytning til den vurderte veiplan som gjør at den bør
endres eller nektes gjennomført.
Når veien bygges, må det tas hensyn til naturen omkring slik at veianlegget blir mest mulig
tilpasset landskapet og at veianlegget som helhet i minst mulig grad bryter med det estetiske.
Bl.a. tillates det ikke at trerøtter, jordhauger og steinblokker på skjemmende vis blir liggende
langsmed veien.

Veiskråninger/skjæringer skal gis stabil helling og samtidig være slettet på skikkelig vis. Store
groper og ikke lukkede massetak må ikke forekomme når veien er ferdig.

VEDTAK :
1

Skogbrukssjefen gir med hjemmel i forskrift til "Skogbruksloven", § 25, tillatelse til at
skogsvei (tyngre traktorvei) med betegnelsen Stemmarkveien ved Grønås i Fauske
kommune, bygges i samsvar med de fremlagte planer og det som er anført i
skogbrukssjefens vurdering.
Hvis det under arbeidet med veien skulle dukke opp eldre kulturminner (gjenstander,
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner), må veiarbeidet
straks stoppes og funnet meldes til kulturminnemyndighetene. 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
2018.
Straks veianlegget er ferdig bygget, må det gis beskjed om dette til skogbrukssjefen slik
at han kan gjennomføre nødvendig kontroll.

1

Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål med hjemmel i § 25 i lov
av 27 mai 2005 om skogbruk (skogbruksloven).

Fauske, 02.07.2013

Wilhelm Morgenstierne
Skogbrukssjef
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SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR. 108/18,35,52,76 - FRITAK FRA
BOPLIKTEN

Saksutredning:
Søkere: Lennart Hansen, Furuveien 8, 8209 Fauske
Solveig Johanne Wilhelmsen, Ankjellveien 14, 8200 Fauske
Det søkes om konsesjon ved erverv av fast eiendom fra nær slekt der søkerne ikke ønsker å
oppfylle boplikten. Søkerne fikk hjemmel til eiendommen 27/2 2013 og hadde 1 år på seg til
enten å tilflytte eller søke konsesjon.
Eiendommen:
Eiendommen ligger i Grønås, ca. 8 – 9 km nord for Fauske sentrum. Den består av 5 teiger på til
sammen 658 dekar som ligger spredt fra Stemmarka i nord til Holtan i sør. I følge Skog &
landskaps arealtall består eiendommen av 47,7 dekar fulldyrka jord, 18,1 dekar innmarksbeite,
448 dekar produktiv skog, 14 dekar myr og 40,6 dekar annet areal.
Det er relativt gode driftsforhold i det meste av den produktive skogen på eiendommen. Ca. 109
dekar av arealet er tilplantet med gran, der det eldste feltet er fra 1942, og senere fra 1950 og
1960-tallet og til sist i 1986. Resten av den produktive skogen består hovedsakelig av lauvskog.
Dyrkajorda ligger samlet på heimteigen i Grønås, og den er bortleid på langsiktig kontrakt til et
melkeproduksjonsbruk i nabobygda Rødås. Jorda er oppdelt av gårdsveier og bygdevei.
Eiendommens bygninger:
Eldre våningshus («Mariahuset»)
Eldre driftsbygning
Eldre våningshus («Hildahuset»)
Uthus
Driftsbygning
Uthus

bygd 1912
« 1912
« 1935
« 1937
« 1954
« 1958

grunnfl.
«
«
«
«
«

50 m2 1 ½ etg.
98 m2
23 m2
21 m2
87 m2
40 m2

dårlig stand
dårlig stand
dårlig stand
dårlig stand
dårlig stand
dårlig stand

I tillegg til disse bygningene har søkerne overtatt bolighuset som foreldrene bodde i, og som var
bygd i 1956 og bebodd til begynnelsen av 2000-tallet. Dette bolighuset står på egen fradelt tomt,
gnr. 108/52, og kan ikke regnes sammen med resten av eiendommen når en skal vurdere
boplikten.

Begge våningshusene på eiendommen er av en slik beskaffenhet og elde at de ikke kan regnes
som beboelige etter dagens standard. Selv med omfattende restaurering vil en neppe oppnå
tilfredstillende planløsning og standard for øvrig som helårsbolig. «Mariahuset»
har bl.a ikke innlagt toalett og bad, og har lav takhøyde. Huset ble fraflyttet i 1974.
«Hildahuset» er svært lite og er skadet innvendig av brann.
Driftsbygningen fra 1954 har støpt fjøsrom for husdyr med fraukjeller under og låve i andre
etasje. Den er ikke egnet til husdyrhold i dag og kan kun benyttes som uthus.
Søkerne:
Lennart Hansen og Solveig J. Wilhelmsen er søsken og henholdsvis 48 og 62 år gamle. De er
begge bosatt på Fauske sammens med sine familier. I skiftet etter sine foreldre overtok de også
en tredje part i eiendommen som ble arvet av barna til deres avdøde bror.
Hansen og Wilhelmsen ønsker å benytte eiendommen som feriested for familiene og er i gang
med å restaurere «Mariahuset» til fritidshus. Skogen blir drevet av dem selv og dyrkajorda er
leid bort på langsiktig kontrakt.
Vurdering:
Boplikt oppstår ved erverv av landbrukseiendom innen nær slekt dersom eiendommen har
bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig, og eiendommen består av mer enn 25
dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog, jfr.
Konsesjonslovens § 5 første ledd nr. 1 og 2.
Den lovbestemte boplikten er en betingelse for at odelsberettigede eller nær slekt kan erverve
landbrukseiendom konsesjonsfritt. Den som ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen må
følgelig søke konsesjon.
Boplikten kan oppfylles enten ved at erververen benytter bolighuset som helårsbolig eller at den
leies ut til andre som bosetter seg der., jfr. Konsesjonslovens § 7
Ved avgjørelsen av konsesjonsspørsmålet er det en del momenter som skal vurderes og
vektlegges, bl.a. hensynet til bosettingen i området, driftsmessig løsning, hensyn til helhetlig
ressursforvaltning og kulturlandskapet. I tillegg skal det også ses på eiendommens størrelse,
husforhold, søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon, jfr. Konsesjonslovens
§ 9.
Eiendommen ligger i Grønås der det har vært ei stabil bosetting gjennom flere år.
Hensynet til kulturlandskapet blir ivaretatt gjennom bortleie drift av det meste av de dyrka
arealene på eiendommen. Skogen ivaretas ved eget bruk.
Eiendommen har 2 eldre driftsbygninger som ikke egner seg til husdyrhold. Det fins 2 eldre
våningshus på eiendommen som er av en slik karakter at de ikke egner seg som helårsboliger i
dag selv med en viss restaurering.
Begge søkerne er født og oppvokst i Grønås og har nær tilknytning til eiendommen. De bor
begge på Fauske, 8 – 9 km ifra eiendommen og kan ivareta et visst vedlikehold og tilsyn med
eiendommen derfra.

Med hensyn til søkernes livssituasjon og nære tilknytning til eiendommen, samt at det ikke fins
våningshus som kan bebos som helårsbolig på eiendommen, anses det som rimelig å innvilge
fritak fra boplikten ved erverv av eiendommen.

VEDTAK :
Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og i medhold av Konsesjonsloven
av 28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Lennart Hansen og Solveig Johanne
Wilhelmsen konsesjon med fritak fra boplikten ved erverv av gnr. 108/18, 35, 52, 76 i
Fauske Kommune.
Fauske, 04.07.2013

Hilde Holtan
Fagkonsulent jordbruk
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BÅNDTVANGSBESTEMMELSENE, FOR
TAKSERING AV LIRYPE MED STÅENDE FUGLEHUND I TIDSROMMET 01.08.13 20.08.13 I FAUSKE KOMMUNE

Saksutredning:
Statskog SF i Nordland søker om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for taksering av
lirype med stående fuglehund i tidsrommet 1. – 20. august 2013. Takseringen skal foregå i flere
kommuner i Nordland. I Fauske kommune skal takseringen foregå på statsgrunn i
Sulitjelmaområdet.. Takseringen vil foregå med veldresserte, gode jakthunder som ikke viser
interesse for verken sau eller rein. Takseringen vil foregå av et takstlag med 2 personer og 1 – 2
hunder. Takstlagene vil bringe med seg identifikasjonspapirer og kopi av kommunalt
dispensasjonsbrev.
Statskog mener at kunnskapsgrunnlaget en skaffer ved rypetakseringen er avgjørende for å
kunne vurdere hvor stort uttak som er bærekraftig hvert enkelt år.

Vurdering:
Statskog SF forvalter statens grunn i Nordland og har som et av hovedmålene å tilrettelegge for
allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv. De vil drive en bærekraftig småviltforvaltning
hvor de høster av et overskudd, og ressursforvaltningen skal baseres på innsamling og analyse av
stedfestet informasjon.
Det anses som bra at Statskog, som er en stor grunneier i Fauske, baserer forvaltningen av
småvilt på best mulig data og kunnskap om viltbestanden. Takseringen av lirypebestanden vil
foregå med lokalkjente taksatorer som er kurset for oppgaven.
Fauske kommune vil gjerne ha rapport om resultatet av takseringen i kommunen

VEDTAK :
Fauske kommune gir i medhold av Lov om hundehold av 04.07.2003, §§ 9 og 6, Statskog
SF dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for taksering av lirype med stående
fuglehund på statsgrunn i Sulitjelmaområdet i tidsrommet 1. – 20. august 2013.

Fauske, 04.07.2013

Hilde Holtan
Viltansvarlig
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105/6 - CARINA FAULI M.FL. - KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK
039/13 VEDR. FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE BOLIG VED LUND.
ERVERVERE: CARINA FAULI, TORE FAULI OG RUNAR W. SIMONSEN

Saksutredning:
Det ble søkt om fradeling av tomt på 1,5 dekar for eksisterende bolighus nr 2 på eiendommen.
Det ble ikke gitt tillatelse til fradeling av en så stor tomt som omsøkt, men likevel gitt tillatelse til
en tomt på 1 dekar slik det fremgår av sakens vedtak som er gjengitt i det følgende.
Vedtak i administrativ sak nr 039/13:
«Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 ikke tillatelse til
fradeling av boligtomt på 1,5 dekar som omsøkt idet en slik fradeling ikke anses som forsvarlig
med hensyn til eiendommens avkastning og samtidig vil medføre driftsmessige ulemper for
driften av eiendommen. Den forannevnte begrunnelse understøttes av det forhold at omsøkte
tomt ligger i et LNF-A-område i kommuneplanens arealdel hvor det ikke er tillatt med tiltak som
ikke er knyttet til stedbunden næring.
Det gis med hjemmel i § 9 i jordloven ikke tillatelse til omdisponering av ca 0,3 dekar med dyrka
mark idet landbrukseiendommen med sine forholdsvis små areal har behov for all sin dyrka
mark. Den forannevnte begrunnelse understøttes av det forhold at omsøkte tomt ligger i et LNFA-område i kommuneplanens arealdel.
Skogbrukssjefen gir derimot med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse til fradeling av tomt på 1
dekar for våningshus nr 2 idet dette anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens
avkastning. Som betingelse settes at tomtearealet ikke skal omfatte dyrka mark og heller ikke
deler av gårdsveien eller de nærmest liggende utbedringsareal for gårdsveien.
Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel § 2.1 a) og § 3.1 a) for fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende våningshus nr 2.
Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse til fradeling av boligtomt på 1
dekar for våningshus nr 2. Som betingelse for dette settes at det samtidig med at fradelingen
tinglyses blir tinglyst adkomst på gårdveien for boligtomten.
Saksbehandler skal være tilstede ved kartforretningen i marken.»

Det klages på at det kun ble gitt tillatelse til fradeling av 1 dekar og ikke 1,5 dekar for
eksisterende bolighus. Klager hevder det har vært andre tilfeller i kommunen hvor større tomter
har blitt fradelt og kan ikke se at det omsøkte arealet vil gi driftsmessige ulemper for
eiendommens avkastning.

Saksbehandlers vurdering:
Klagen bringer ikke nye momenter av betydning inn i saken.
Det er riktig at det flere ganger i den senere tid har blitt tillatt fradelt større tomter enn 1 dekar
for eksisterende bolighus. For eksempel i tilknytning til eiendomsrasjonalisering i landbruket
hvor det avstås tilleggsjord til andre landbrukseiendommer i området mot at det gis tillatelse til
fradeling av tomt for eiendommens gårdstun med våningshus, driftsbygning m.m.. Dette regnes
imidlertid som et tiltak i tilknytning til stedbunden næring og vil normalt kreve større tomter.
Angjeldende klagesak gjelder derimot ikke en sak som kan regnes som tiltak i tilknytning til
stedbunden næring.
Det kan også ha vært tilfeller med fradeling av tomter for eksisterende bolighus hvor den
aktuelle situasjonen har gjort det helt nødvendig med noe større tomt enn 1 dekar. Det synes ikke
å være tilfelle i denne saken.
Saksbehandler har med utgangspunkt i klagen på nytt foretatt en vurdering og gjennomgang av
saken i forhold til jordlovens § 9 hvor det fremgår at det i utgangspunktet er forbud mot
omdisponering av dyrka og dyrkbar mark. I landbruks- og matdepartementets veiledning til
jordlovens § 9 fremgår det at: «En forutsetning for at forbudet kommer til anvendelse er
imidlertid at det areal som søkes omdisponert, enten alene eller sammen med annet
jordbruksareal på eiendommen, kan gi grunnlag for jordbruksproduksjon. Det må objektivt sett
ligge til rette for jordbruksproduksjon. Produksjonen må samtidig være av et visst omfang, enten
for salg eller for eget bruk. Områdets karakter vil spille en viss rolle. Det er relevant å trekke inn
i vurderingen om eiendommen ligger i et typisk jordbruksområde.»
Saksbehandler ser at han her har lagt for lite vekt på at det kun er dyrka og dyrkbar mark på den
aktuelle eiendom som skal vurderes i en slik sammenheng som dette. Med det som utgangspunkt
blir saksbehandlers vurdering at det er svært lite sannsynlig at eiendommens jordbruksareal kan
gi grunnlag for jordbruksproduksjon. Forbudet mot omdisponering av dyrkamark kommer
dermed ikke til anvendelse slik at tillatelse til omdisponering av dyrkamark i denne saken likevel
kan gis.
Når det gjelder jordlovens § 12, så har denne nylig blitt endret med ikrafttreden fra og med 1. juli
2013 for alle saker som ennå ikke er endelig avgjort. Etter den nye § 12 er det bl.a. ikke lenger i
utgangspunktet forbud mot fradelinger av areal fra landbrukseiendommer, men det må innhentes
tillatelse til deling fra kommunen. I det følgende er den nye § 12 i jordloven gjengitt.
Jordlovens § 12. Deling
«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige
eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til
eigedomen og partar i sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal
dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan
samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under
formålet i jordlova.
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei
føremåla som lova skal fremja.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt
skjønn må reknast som ei driftseining.
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert
seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er
nødvendig å dela eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell
samtykket bort.
Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan
godkjenning i samband med grensejustering etter matrikkellova.»

Det synes ikke som omsøkte fradeling av 1,5 dekar vil medføre problem med hensyn til
bruksstruktur, arealressurser eller driftsmessige løsninger. Omsøkte fradeling synes ikke å ville
medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning for jord- og skogbruket.

VEDTAK :
Klagen tas til følge.
Det gis med hjemmel i § 9 i jordloven tillatelse til omdisponering av ca 0,35 dekar med
dyrka mark.
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse
til fradeling av boligtomt på 1,5 dekar som omsøkt.
Som betingelse settes at tomtearealet ikke skal omfatte deler av gårdsveien eller de
nærmest liggende utbedringsareal for gårdsveien.

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel § 2.1 a) og § 3.1 a) for fradeling av tomt på 1,5 dekar for
eksisterende våningshus nr 2.
Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse til fradeling av boligtomt
på 1,5 dekar for våningshus nr 2. Som betingelse for dette settes at det samtidig med at
fradelingen tinglyses blir tinglyst adkomst på gårdveien for boligtomten.
Fauske, 08.07.2013

Wilhelm Morgenstierne
skogbrukssjef
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KLAGEBEHANDLING VEDRØRENDE FELLINGSTILLATELSE FOR ELG 2013 VALD NR. 103 LAKSÅ VESTRE - FAUSKE KOMMUNE

Saksutredning:
Lakså Vestre elgvald v/ Per-Arnt Nilsen klager, i brev av 01.07.2013, på tildeling av
fellingstillatelse for elg jaktåret 2013 i kommunens sak DPLU 062/13. Det ønskes felt 3 voksne
dyr.
Lakså vestre er et enkeltstående elgvald som får tildelt fellingstillatelse etter bestemmelsene i §
21, Målrettet avskyting, i forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2013. Lakså vestre fikk
av kommunen tildelt 1 kalv for jakta 2013.
Saksutredning i Sak DPLU 062/13:
Elgvaldet Lakså Vestre ligger i Lakså, på vestsiden av Laksåga og strekker seg fra grensen mot
Stifjell i sør til grensen mot Nordal i nord. Valdet har et tellende areal på 5.150 dekar.
Alt hjortevilt bør som hovedregel forvaltes etter plan. For å få godkjent en bestandsplan er et av
kravene at valdet eller bestandsplanområdet må disponere et areal på minimum 20 ganger
minstearealet. Hvis så ikke er tilfelle skal fellingstillatelsen gis etter bestemmelsene i § 21
(målrettet avskyting) i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012.
Tildeling av antall dyr fellingstillatelsen skal inneholde skjer på bakgrunn av minstearealet samt
kommunens målsettinger. Kommunen har anledning til å fravike minstearealet med inntil 50 %
hvis spesielle forhold skulle tilsi det, enten som ordinær tildeling eller ved ekstratildeling etter
jaktas start.
Kommunen satte ned minstearealet for området der Lakså Vestre ligger fra 4000 til 3000 dekar
pr. dyr i 2012. Det endrede minstearealet gjelder også for nabovaldene Engan/Stifjell m.fl. og
Leivset/Moen m.fl (disse to utgjør bestandsplanområde Nedrevann/Øvrevann). For hele området
fra Nordal til og med Leivset vil dette utgjøre en økning i fellingskvoten på 8 dyr pr. år i en 3-års
periode f.o.m. 2012. Dette vil jo også påvirke Lakså Vestre da det er mye av den samme elgen
som holder til i Lakså Vestre sitt vald som i resten av området.
Lakså har et tellende areal på 5.150 dekar og med et minsteareal for området på 3000 dekar
tilsier dette fellingstillatele for 1 dyr. Hvis det registreres spesielle enkeltdyr som f.eks utøver
skade på skog etc. kan dette være en grunn for enten å benytte 50 %-regelen for fravikelse av

minstearealet eller at enkeltdyr tas ut av kommunens egne jegere som skadefelling. Det er
grunneiers/ jaktrettshavers ansvar å melde fra til kommunen om eventuelle skadetilfeller.
Valdleder har tidligere meldt fra til kommunen om skade på yngre plantefelt der det
sannsynligvis har vært ei spesiell ku med kalv som har beitet på granplantene. Kua har holdt seg
i området i lengre tid. Kommunen vurderte det slik i 2012 at det da var grunn til å fravike
minstearealet og gi tillatelse til ett ekstra dyr. Kommunen henstilte til Lakså Vestre at det
aktuelle «skadedyret», ku med kalv, som har hatt tilhold i plantefeltet på gnr. 93/1 skulle
førsøkes felt. Dette ble ikke forsøkt imøtekommet da det på jaktas første dag ble felt ei ku i et
helt annet område av valdet i 2012. Det er ikke etter dette meldt inn nye skader.
I mars 2013 ble det gjennomført en elgtelling fra snøscooter i Nedrevann/ Øvrevann
bestandsplanområde. Det ble også gjort observasjoner av elg i Lakså Vestres vald. Det ble utfra
denne tellingen samt gransking av elgbeiter/ elgskader på yngre plantefelt konkludert at
elgstammen bør tas noe ned for området.
Lakså Vestre er et lite vald som er utenfor plansamarbeidet men ligger geografisk inne i området
til Nedrevann / Øvrevann bestandsplanområde. Arealmessig utgjør valdet i underkant av 5 % av
totalarealet for området til bestandsplanområdet. Hovedansvaret for den praktiske utførelsen av
forvaltningen av elgstammen i området vil være tillagt Nedrevann/ Øvrevann
bestandsplanområde.
Lakså Vestre har de fire siste årene, 2009 – 2012, fått fellingstillatelser på til sammen 7 dyr,
hvorav 4 voksne og 2 kalver er felt. De tre siste årene har kommunen fraviket minstearealet og
gitt ekstra fellingstillatelser på 3 ekstra dyr. Ved tildeling av fellingstillatelse skal kommunen
påse at det gis en jevn tildeling av de ulike kategoriene. Ut fra dette og tidligere års tildelinger vil
kommunen for 2013 tildele 1 kalv for Lakså Vestre.
Klagebehandling:
I sin klage mener Per-Arnt Nilsen at tildelingen på 1 kalv for valdet, som har 5150 da tellende
areal, er i strid med både skogloven og viltloven med bakgrunn i økende beiteskader på
granplantefelt både på nyplanting og stående tømmer. Minsteareal for området er 3000 da.
Nilsen mener at det ikke i tilstrekkelig grad blir tatt hensyn til beiteskadene på skogen og han har
siden 2009 påpekt at elgbestanden er for stor og at beitetrykket er slik at det ikke er mulig å
reprodusere granplantefeltene ved sluttavvirkning.
Nilsen er uenig i at skade på granplantefelt kan være relatert til enkeltdyr og mener at det er
overbeiting generelt som er årsak til at det blir beitet på nyplanting og stående tømmer.
I 2011 la Nilsen fram en rapport som viste beiteskader på granplantefelt på hans eiendom i
Laksåområdet. Det ble også foretatt beitegranskinger i området som viste hard beiting på ROSartene. Etter dette ble det gitt tillatelse til ekstra fellinger ved å fravike minstearealet inntil 50 %
både for Lakså vestre og for bestandsplanområdet i samme område (Nordal – Stifjell m.fl.) I
2012 ble minstearealet senket fra 4000 da til 3000 da noe som økte avskytingen av elg
ytterligere. Nilsen har ikke etter dette meldt fra om nye skader til kommunens viltforvaltning.
I 2013 ble det foretatt elgtelling i Nedrevann/ Øvrevann bestandsplanområdes område på
jaktfeltene Nordal, Lakså, Sjønstå og Stifjell/Engan. I tillegg ble det også gjort observasjoner på

Lakså vestres vald. Utfra bl.a. denne tellingen, som viste en stor bestand av elg samt hard
beiting, har kommunen besluttet, som et ekstraordinært tiltak for i år, å fravike minstearealet for
Nedrevann/ Øvrevann bestandsplanområdet slik at det gis en dobling av fellingstillatelsen fra 18
til 36 elg, bare for strekningen Engan – via Sjønstå – til Nordalen. I tillegg økes også
avskytingen i resten av planområdet med 7 ekstra dyr.
Kommunen vurderer det slik at den praktiske forvaltningen av elgstammen best kan ivaretas av
et samarbeid mellom jaktrettshaverene, slik som i et bestandsplanområde, der en kan se
elgstammen i en helhet over et større geografisk område. Lakså Vestre, som ikke er med i noe
jaktsamarbeid (trakk seg ut av bestandsplanområdet i 2009) ligger som en liten «øy» i dette
geografiske området og vil følgelig merke virkningene av denne økte avskytingen med at det
forhåpentligvis også vil bli langt mindre elg som vil beite og gjøre skade på skogen her. Hvis
dette tiltaket ikke skulle vise seg å være tilstrekkelig vil kommunen måtte vurdere nye tiltak på
sikt.
Nilsen avviser at enkeltdyr kan være årsak til skader på granplantefelt. Den mest sannsynlige
årsaken til skader er nok et generelt hardt beitetrykk, men en kan likevel ikke utelukke at
enkeltdyr kan beite på gran selv med andre treslag til stede.
Kommunen mener med dette å ivareta hensynet til både skogloven og viltloven. Med økt
avskyting i bestandsplanområdet vil en prøve å ta ned vinterstammen av elg for hele området slik
at beitetrykket blir vesentlig redusert og faren for nye skader på plantefelt minsket.
Utfra tidligere års fellingstillatelser mener kommunen at det er riktig å tildele Lakså vestre 1 kalv
for 2013 da det de foregående årene er tildelt og felt flere voksne dyr enn kalver.

UTTALELSE :
Kommunen viser til saksutredningen, og finner ikke at det er grunnlag for å endre
fellingstillatelsen på elg, som ble gitt til vald nr. 103 Lakså vestre i sak DPLU 062/13.
Kommunen vil derfor fastholde sitt vedtak der Lakså vestre gis fellingstillatelse på 1
elgkalv for jakta 2013.
Saken sendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse
Fauske, 08.07.2013
Hilde Holtan
Viltansvarlig
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119/1 STATSKOG SF - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD
OM FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE HYTTE MED PUNKTFESTE NR
119/1/105 VEST FOR SKIHYTTA I SULITJELMA. ERVERVER: MAGNUS HOLLA
SIVERTSEN

Saksutredning:
Eiendom:
Kommune

Gnr.

Bnr.

Fauske

119

1

Eier/selger:
Navn
Statskog SF

Kjøper/erverver:
Navn
Magnus Holla Sivertsen

Fnr.

Snr.

ID andel

Eiendomsnavn

Adresse
Postboks 174, 2402 Elverum

Adresse
Hokkåsflata 19, 8028 Bodø

Det søkes om fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/105 i
området vest for Skihytta i Sulitjelma. Omsøkte tomt er omfattet av byggeområde for fritidshus i
kommunedelplan Daja/Jakobsbakken.
Siden omsøkte tomt ligger i kommunedelplanens byggeområde for fritidshus, er det ikke
nødvendig å behandle søknaden med hjemmel i jordlovens bestemmelser.
For fradeling av tomt for fritidsbebyggelse i byggeområde for fritidsbebyggelse er det etter
bestemmelsene i kommunedelplanen krav om først å foreta en regulering av berørte område.
Siden det her er snakk om fradeling av tomt for eksisterende hytte, vil det imidlertid ikke være
aktuelt å kreve at det utarbeides reguleringsplan før omsøkte fradeling kan gjennomføres.
Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne
grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og
Artdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke å komme i
konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter.
Det synes ikke å være andre forhold til hinder for at omsøkte fradeling kan gjennomføres.

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 19-2 dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.1 a) for fradeling av omsøkte tomt på 1
dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/105.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av
tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/105 vest for Skihytta i
Sulitjelma.
Fauske, 09.07.2013

Wilhelm Morgenstierne
skogbrukssjef

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

074/13

13/6093
13/1332

Saksbehandler :

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Hilde Holtan

Dato: 09.07.2013

SØKNAD OM OMDISPONERING AV DYRKA JORD TIL BOLIGFORMÅL - GNR.
108/13 I FAUSKE KOMMUNE

Saksutredning:
Søkere: Mona og Remi Steensen, Slettliveien 5, 8226 Straumen
Det søkes om omdisponering av dyrka jord for oppføring av bolighus på egen eiendom, gnr.
108/13 i Grønås i Fauske kommune.
Søkerne kjøpte eiendommen og fikk innvilget konsesjon tidligere i år. De skal benytte
eiendommen til bosted. Totalt areal er på 31,5 dekar der 2,5 dekar er dyrka jord og resten utmark
og produktiv skog.
Det står et gammelt falleferdig hus på eiendommen. Det er vil være naturlig å trekke ny bolig et
stykke unna og inn på det som er betegnet som dyrka jord. Jorda har ikke vært i drift på mange
tiår og er i dag uegnet til jordbruksdrift. Adkomst til eiendommen tenkes tatt etter en gammel
kjerrevei over naboeiendommen. Dette har også vært den opprinnelige adkomsten.
I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen innenfor området som er betegnet som LNF-B8
der det er tillatt med spredt boligbygging.
Vurdering:
Eiendommen er liten og det meste av arealene er bratte og uegnede for bygging av bolighus slik
at det er kun dyrkajorda som kan tas i bruk til boligformål. Jordressursene er svært begrenset og
det vil aldri kunne påregnes jordbruksdrift på eiendommen. Det anses imidlertid meget positivt
at eiendommen igjen vil bli tatt i bruk som bosted. Utfra en samlet vurdering vil en gi tillatelse til
omdisponering av dyrka jord til boligformål og adkomst.

VEDTAK :
Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Jordlovens § 9,
samt delegasjon, gis Mona og Remi Steensen tillatelse til omdisponering av inntil 2,5
dekar dyrka jord til boligformål og adkomst.
Fauske, 09.07.2013
Hilde Holtan
Fagkonsulent jordbruk

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

075/13

13/6101
13/920

Saksbehandler :

Wilhelm Morgenstierne

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Dato: 10.07.2013

119/1 STATSKOG SF - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING FRADELING AV TOMT FOR GARASJE VED GLASTUNES I SULITJELMA.
ERVERVERE: GUNN OG EVEN MATHISEN

Saksutredning:
Eiendom:
Kommune

Gnr.

Bnr.

Fauske

119

1

Eier/selger:
Navn
Statskog SF

Kjøper/erverver:
Navn
Gunn og Even Mathisen

Fnr.

Snr.

ID andel

Eiendomsnavn

Adresse
Postboks 174, 2402 Elverum

Adresse
Glastunes 1 A, 8230 Sulitjelma

Det søkes om fradeling av tomt på 0,85 dekar for bygging av ny garasje ved Glastunes i
Sulitjelma. Den omsøkte tomt ligger i et område som i kommunedelplan Langvatn 1 er lagt ut
som byggeområde for bolig.
Omsøkte tomt skal være garasjetomt for eksisterende bolig like i nærheten av omsøkte tomt.
Det er søkt om avkjørselstillatelse til kommunal vei.
Siden fradelingen gjelder tomt i byggeområde, er det ikke nødvendig med tillatelse etter
jordlovens bestemmelser.
Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne
grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og
Artdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke å komme i
konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter.

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i kommuneplanens
arealdel § 2.1 b) og plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av
tomt på 0,85 dekar for nybygging av garasje ved Glastunes i Sulitjelma.
Som forutsetning for fradelingstillatelsen settes at det gis avkjørselstillatelse til
kommunal vei.
Fauske, 10.07.2013

Wilhelm Morgenstierne
skogbrukssjef

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

076/13

13/6115
13/838

Saksbehandler :

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Hilde Holtan

Dato: 10.07.2013

SØKNAD OM FRAVIKELSE AV MINSTEAREAL VED ELGJAKTA 2013 - VALD NR.
5 LAKSÅ M.FL. I FAUSKE KOMMUNE

Saksutredning:
Det vises til søknad fra elgvald nr. 5 v / John Strøm, om fravikelse av minsteareal ved elgjakta i
2013. Elgvald nr. 5 danner, sammen med elgvald nr. 3, Nedrevann / Øvrevann
bestandsplanområde med et totalt areal på 107 350 dekar tellende areal.
Minsteareal for felling av elg i området er 3000 dekar pr. dyr.
Vald nr. 5 består av jaktfelt nr. 21 Engan / Stifjell, nr. 22 Lakså / Gamsletten, nr. 23 Nordal og
nr. 24 Sjønstå / Tveråmo.
Tellende areal i valdet utgjør ca. 54.500 dekar. I avskytingsavtalen med kommunen skal det
felles 54 dyr fordelt på årene 2012 – 2013 – 2014. I 2012 ble det felt 17 dyr i valdet.
Kommunen har fastsatt et minsteareal for elg og tildelingen er gjort utfra dette. Kommunen kan
med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, datert 22.03.02, § 6, fravike minstearealet
for jakt på elg med inntil 50 %. Dette kan gjøres for særskildte vald og for et begrenset tidsrom.
Det har vært foretatt beitegranskinger i området som har vist hard beiting på ROS – artene og
noe skader på unge granplantefelt. Det har gjennom flere år vært konstatert en økende elgbestand
og vært gitt tillatelse til felling av ekstra dyr gjennom å fravike minstearealet. Minstearealet ble
imidlertid i 2012 satt ned fra 4000 til 3000 dekar for å øke avskytingen ytterligere.
I vinter ble det i tillegg utført telling av elg i området fra Engan/Stifjell via Lakså og Sjønstå til
øverst i Nordalen. Tellingen viste en meget høg vinterbestand av elg og i tillegg kunne en
konstatere en fortsatt hard beiting i området. Dette gjør at en må sette inn nye ekstraordinære
tiltak for å få ned elgbestanden og ivareta skogbruksinteressene på en forsvarlig måte.
Kommunen vil av ovennevnte grunner fravike minstearealet for felling av elg for vald 5 med 50
% noe som vil si at det for elgjakta 2013 blir et minsteareal på 1500 dekar pr. dyr. Tildelingen
skjer i form av frie dyr der valdet får avgjøre kjønn og alder på de dyr som skal felles.
Kommunen vil likevel henstille til at det tas ut en overvekt av kalver og unge dyr.

VEDTAK :
Viltforvaltningen i Fauske kommune fraviker minstearealet ved jakt på elg med inntil 50
% for vald nr. 5 Lakså m.fl. for elgjakta 2013, jfr. § 9 i Forskrift om forvaltning av
hjortevilt av 15.02.2012.
Det gis tillatelse til felling av 18 frie dyr i tillegg til ordinær kvote for vald nr. 5 for
elgjakta 2013.
Fauske, 10.07.2013
Hilde Holtan
Viltansvarlig

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

077/13

13/6118
13/1160

Saksbehandler :

Wilhelm Morgenstierne

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Dato: 10.07.2013

93/5 - SIGMUND HILLSTAD - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM TILLEGGSJORD TIL NABOEIENDOM GNR 93/2 VED LAKSÅ. ERVERVER: PEDER
STRØMME OG EVELYN HANSEN

Saksutredning:
Eiendom:
Kommune

Gnr.

Bnr.

Fauske

93

5

Fnr.

Eier/selger:
Navn

Snr.

ID andel

Eiendomsnavn

Adresse

Sigmund Hillstad

Finneidgate 35 C, 8210 Fauske

Kjøper/erverver:
Navn

Adresse

P eder Strømme
Evelyn Hansen

Balmigate 6, 8208 Fauske
Langstrand, 8226 Straumen

Saksforhold:
Bebygd (j/n)
Adkomst dyrka jord (j/n)
Adkomst gjennom tunet (j/n)
Flere våningshus (j/n)
Grenser bolig / hytte (j/n)
Grenser dyrka jord(j/n)

N
N
N
N
N
N

Samsvar med godkjent plan (j/n)
Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n)
Avstand tun, meter
Adkomst gårdsvei (j/n)
Vernskog (j/n)

J
J
N
J

Det søkes om fradeling av tilleggsjord på ca 70 dekar fra gnr 93/5 til gnr 93/2. Ingen av
eiendommene er i jordbruksmessig drift og ingen av eierne er bosatt på eiendommene.
I søknaden er det omsøkte areal oppgitt til 60 dekar, men måling av omsøkte teig viser at arealet
er på ca 70 dekar.
Eiendom gnr 93/5 ligger hovedsakelig på vest og nordvestsiden av La ksåga med unntak av den
teigen som søkes fradelt som tilleggsjord til gnr 93/2 som hovedsakelig ligger på øst og
sørøstsiden av L aksåga.
Eiendommen, gnr 93/2, som det skal erverves tilleggsjord til har et samlet areal på 1610 dekar
hvorav 9 dekar er fulldyrka, 5 dekar innmarksbeite og 724,3 dekar produktiv skogsmar k.

Laksåområdet har ikke bilveiforbindelse med omverden. Det må kjøres med båt 5- 6 km for å
komme til Lakså. Dette medfører at verdien av skog blir forholdsvis lav i området. Det vil bl.a.
være vanskelig å drive lauvskogdrift med overskudd.
Oversikt over areal til landbrukseiendommen og omsøkte parseller:
Arealtype
Fulldyrket lettbrukt jord
Mindre lettbrukt fulldyrka jord
Fulldyrka tungbrukt jord
Sum fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Sum overflaltedyrka/innmarksbeite
Skog, særs høg bonitet
Skog, høg bonitet
Skog, middels bonitet
Skog, lav bonitet
Sum produktiv skog
Uproduktiv skog
Myr
Annen jorddekt fastmark
Grunnlendt areal/fjell i dagen
Ikke klassifisert
Sum uproduktive areal
Totalt areal

Eiendommens areal
da
6,2

Areal omsøkte parseller
Parsell 1, da
Parsell 2, da

Parsell 3, da

6,2
22,7
22,7
73,9
240,6
43,6
358,1
64,2
5,6
107,5
134,7
6,3
318,3
705,3

2,8
56
58,8
9,8
1,6

11,4
70,2

Omsøkte fradeling må ha tillatelse med hjemmel i jordlovens § 12 som er gjengitt i det følgende.
Jordlovens § 12. Deling
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige
eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til
eigedomen og partar i sameige.
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal
dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan
samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under
formålet i jordlova.
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei
føremåla som lova skal fremja.

Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt
skjønn må reknast som ei driftseining.
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert
seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er
nødvendig å dela eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell
samtykket bort.
Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan
godkjenning i samband med grensejustering etter matrikkellova.
Omsøkte fradeling av tilleggsjord vil medføre at den ene skogeiendommen blir noe mindre og
den andre skogeiendommen tilsvarende noe større. Begge skogeiendommene vil fortsatt ha en
størrelse som neppe medføre noen reduksjon eller økning i samlet skogsdriftsaktivitet på
eiendommene på et sted som Lakså. Fradeling av omsøkte tilleggsareal vil imidlertid føre til en
noe bedre driftsmessig løsning for det fradelte arealet siden eiendommen det legges til ligger på
samme side av elva.
Omsøkte fradeling synes ikke å ville medføre noen drifts- og/eller mijømessige ulemper for
landbruket i området.

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse
til omsøkte fradeling av skogteig på ca 70 dekar fra eiendommen gnr 93/5 som
tilleggsjord til eiendommen gnr 93/2.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av ca 70
dekar fra eiendommen gnr 93/5 som tilleggsjord.
Fauske, 10.07.2013

Wilhelm Morgenstierne
skogbrukssjef

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

078/13

13/6123
13/838

Saksbehandler :

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Hilde Holtan

Dato: 10.07.2013

SØKNAD OM FRAVIKELSE AV MINSTEAREAL VED ELGJAKTA 2013 - VALD NR.
3 VATNBYGDA M.FL. I FAUSKE KOMMUNE

Saksutredning:
Det vises til søknad fra elgvald nr. 3 v/ Frank Larsen, om felling av ekstra dyr for inneværende
jaktår. Elgvald nr. 3 danner, sammen med elgvald nr. 5, Nedrevann / Øvrevann
bestandsplanområde med et totalt areal på 107 350 dekar tellende areal.
Minsteareal for felling av elg i området er 3000 dekar pr. dyr.
Vald nr. 3 består av jaktfelt nr. 14 Leivset, nr. 15 Moen, nr. 16 Solvik og nr. 17 Vatnbygda.
Tellende areal i valdet utgjør ca. 52.900 dekar. I avskytingsavtalen med kommunen skal det
felles 54 dyr fordelt på årene 2012 – 2013 – 2014. I 2012 ble det felt 18 dyr.
Larsen viser i søknadene til at det er gjort svært mange observasjoner av elg i vinter, samt at det
er registrert hard beiting spesielt i Vatnbygda og på Leivset.
Hvis elgstammen blir for stor i området er en redd for en for en enda større belastning på
vinterbeitet framover. Allerede nu har en sett at beitetrykket er noe hardt enkelte steder. For
hard beiting vil kunne føre til at elgen får for lite mat og trekker ut av området. For mye elg i
området vil også øke faren for påkjørsler samt skader for skogbruket og på innmarksarealene..
Kommunen har fastsatt et minsteareal for elg og tildelingen er gjort utfra dette. Kommunen kan
med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, datert 22.03.02, § 6, fravike minstearealet
for jakt på elg med inntil 50 %. Dette kan gjøres for særskildte vald og for et begrenset tidsrom.
Kommunen satte i 2012 ned minstearealet fra 4000 til 3000 dekar pr. dyr for å øke avskytingen.
På tross av dette ser det ut til å være en stor og økende bestand av elg på vald nr. 3 slik som i
resten av bestandsplanområdet. Av den grunn vil kommunen sette inn ekstraordinære tiltak
gjennom å fravike minstearealet med inntil 50 % for jakta 2013. I første omgang gis det tillatelse
til uttak av 7 frie dyr ekstra i tillegg til ordinær kvote. Uttak utover dette kan vurderes etter
jaktstart. Kommunen henstiller til at det tas ut en overvekt av kalver og unge dyr.

VEDTAK :
Viltforvaltningen i Fauske kommune fraviker minstearealet ved jakt på elg med inntil 50
% for vald nr. 3 Vatnbygda m.fl. for elgjakta 2013, jfr. § 9 i Forskrift om forvaltning av
hjortevilt av 15.02.2012.
Det gis tillatelse til felling av 7 frie dyr i tillegg til ordinær kvote for vald nr. 3 for
elgjakta 2013.
Fauske, 10.07.2013
Hilde Holtan
Viltansvarlig

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

080/13

13/6374
13/1388

Saksbehandler :

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Arn Kyrre Jakobsen

Dato: 30.07.2013

102/687 RUNE BORØY, GREPLYNGVN. 27 - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT
TRINN, OPPFØRING AV NY ENEBOLIG I 1,5 ETASJE MED HEMS PÅ
SÅLEFUNDAMENT. OG CARPORT (BRA: 30 M2) SOM TILBYGG. BRA : 139 M2 OG
LA: 101 M2.

Saksutredning:
Søknaden er mottatt 05.07.2013. Nabovarsel er utsendt, ingen merknader er mottatt.
Overhalla Industrier AS søker, på vegne av Rune Borøy, om tillatelse til oppføring av ny
enebolig i Greplyngveien 27.
Eneboligen oppføres med betongstøpt plate, i en etasje med hems. Carport oppføres som tilbygg
til boligen. Tiltaket er i tråd med gjeldende bestemmelser for området.
Vann og kloakk tilkobles kommunalt nett.
Ansvarsforhold:
Overhalla Industrier AS søker om ansvarsrett for ansvarlig søker samt PRO/UTF av råbygget.
Rune Borøy søker om ansvarsrett som selvbygger for ansvarsområdet PRO/UTF for
mur/betong, radonsperre samt innredningsarbeidene. Borøys far har lang erfaring gjennom
mange år som faglig leder i entreprenørfirmaer Skanska AS, og skal bistå under arbeidene.
Borøy har dermed sannsynliggjort at arbeidene vil bli utført ihht gjeldende lover og forskrifter.
Åge Løkås & Sønner AS søker om ansvarsrett og lokal godkjenning for PRO/UTF av
grunnarbeid, bunn- og stikkledninger. Rørleggermester Bringsli AS søker, i bakgrunn av
sentral godkjenning, om ansvarsrett for PRO/UTF av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner.
Fauske Drogeri & Farvehandel AS søker, i bakgrunn av sentral godkjenning, om ansvarsrett
for PRO/UTF av våtsomsarbeidene. Brødrene Palmesen ANS søker om ansvarsrett for
uavhengig kontroll. Foretaket innehar sentral godkjenning innenfor relevante fagområder og
oppfyller dermed kravene for godkjenning.

VEDTAK :
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 24-1 samt SAK10 § 6-8 meddeles
byggetillatelse for enebolig med carport i Greplyngveien 27 som omsøkt.
Søknader om ansvarsrett fra Overhalla Industrier AS, Rørleggermester Bringsli AS,
Fauske Drogeri & Farvehandel AS, Brødrene Palmesen ANS godkjennes.
Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Åge Løkås & Sønner godkjennes.
Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Rune Borøy godkjennes.
Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales (Regning vil bli tilsendt).
Adkomstvei som inntegnet på situasjonskart godkjennes.
Arn Kyrre Jakobsen
Byggesaksbehandler

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

081/13

13/6484
13/1153

Saksbehandler :

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Lise Gunn Hansen

Dato: 07.08.2013

SØKNAD OM HELIKOPTERTRANSPORT

Saksutredning:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Bygg Team Fauske as på vegne av Elin Forfang, Bodø,
om helikoptertransport av råbygg til ny hytte fra parkeringsplassen v/Skihytta i Sulitjelma til
hyttetomt som ligger ca 500 meter i luftlinje fra parkeringsplassen. Flygingen er tenkt
gjennomført i august/september 2013. Det søkes om inntil 25 løft.
Transport med helikopter er bare gyldig dersom søknaden er godkjent av Rådmannen på
forhånd.
Saken er sendt på høring til Fylkesmannen i Nordland, Reindriftsforvaltningen, Balvatn
reinbeitedistrikt og Nordland Fylkeskommune.
Det er mottatt svar fra Reindriftsforvaltningen, som i brev av 20. juni 2013 sier at de har ingen
merknader til søknaden.
Transport av byggematerialer til hytte kan skje med snøskuter i hht byggetillatelse uten
dispensasjon. Transport med helikopter ansees imidlertid som mer miljøvennlig og
hensiktsmessig, og det innstilles på at dispensasjon innvilges.

VEDTAK :
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra
kommunedelplan med tema motorferdsel:
Bygg Team Fauske as, på vegne av Elin Forfang, Bodø, innvilges dispensasjon for inntil
25 turer/løft med helikopter for transport av byggematerialer til råbygg til hytte fra
parkeringsplassen v/Skihytta og korteste vei til hyttetomt beliggende ved Kjelvatn i
Sulitjelma, jfr. vedlagte kartutsnitt. Det settes følgende vilkår:
1. Flygingen må foretas innen utgangen av september 2013
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 20.00
3. Søker må innhente tillatelse til flygingen fra grunneier (Statskog), samt informere
Balvatn Reinbeitedistrikt og naboer om når flygingen skal finne sted.
Fauske, 7. august 2013
Gudrun Hagalinsdottir
Leder Plan/utvikling

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

082/13

13/6605
09/2311

Saksbehandler :

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Arn Kyrre Jakobsen

Dato: 13.08.2013

103/1562 - ENDRING AV ANSVARSRETTER SAMT ENDRING AV RØMNINGSVEIER
I 2. ETASJE PÅ FAUSKE HANDELSPARK I FORBINDELSE MED INNDELING AV
LEIEAREALER

Saksutredning:
Søknaden er mottatt 17.07.2013.
Det søkes nå om å overføre ansvarsrettene fra Arkitektstudio AS til Norconsult AS.
I forbindelse med at tidligere ansvarlig søker, Arkitektstudio AS, er oppkjøpt av Norconsult AS
med virkning fra 01.01.2013, søkes det om endring av ansvarsretter gitt til Arkitektstudio AS ved
rammetillatelsen av 18.02.2009 i sak 252/09.
Arkitektstudio AS har hatt ansvarsrett for søkefunksjonen, samt PRO/KPR for bygninger og
installasjoner. Norconsult AS innehar sentral godkjenning innenfor omsøkte områder.
Videre søkes det om endring av rømningsveier i 2. etasje i forbindelse av inndeling av
leiearealer.
Brannteknisk tegning for begge etasjer er vedlagt søknaden. Foretaket har sentral godkjenning
for brannteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3.

VEDTAK :
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 f og 23-3 meddeles ansvarsrett for
funksjonene ansvarlig søker og ansvarsrett for PRO/KPR for bygninger og installasjoner
til Norconsult AS som omsøkt.
Endring av rømningsveier i 2. etasje godkjennes.

Arn Kyrre Jakobsen
Byggesaksbehandler

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

083/13

13/6606
13/1301

Saksbehandler :

Wilhelm Morgenstierne

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Dato: 13.08.2013

119/1 - HYTTETOMTNR 9485 - STATSKOG SF - SØKNAD OM DELING OG
OPPMÅLING - FRADELING AV HYTTETOMT VED SØRVESTSIDEN AV
KJELVATN I SULITJELMA. ERVERVER: HARALD MELLERUD

Saksutredning:
Eiendom:
Kommune

Gnr.

Bnr.

Fauske

119

1

Eier/selger:
Navn
Statskog SF

Kjøper/erverver:
Navn
Harald Mellerud

Fnr.

Snr.

ID andel

Eiendomsnavn

Adresse
Postboks 174, 2402 Elverum

Adresse
Reitanveien 17 A, 8210 Fauske

Det søkes om fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med tomtenr. 9485 ved
sørvestsiden av Kjelvatnet i Sulitjelma. Omsøkte tomt ligger i en høyde av ca 540 meter o.h. i et
område som er bevokst med noe lauvskog på middels skogbonitet.
Angjeldende område er i stor grad bebygd med hytter og mye brukt til rekreasjon og friluftsliv.
De følgende vurderingsprinsipp i naturmangfoldsloven (§8, § 9, § 10, § 11 og § 12) er med å
danne grunnlag for saksbehandlers vurdering. Saksbehandler har undersøkt i Naturbasen og
Artsdatabanken hvor det fremgår at omsøkte fradeling ikke berører noen registrerte viktige
naturtyper eller rødlistearter. Saksbehandler har heller ikke selv egen kunnskap om at slike
verdier blir berørt.
Omsøkte tomt ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt som byggeområde
for hytter (H6). Det er slik sett ikke nødvendig at delingssaken behandles med hjemmel i
jordlovens bestemmelser.
Det synes ikke å være forhold som taler imot at omsøkte fradeling av 1 dekar for eksisterende
hytte tillates.

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av 1 dekar for eksisterende hytte med tomtenr 9485.
Fauske, 13.08.2013

Wilhelm Morgenstierne
skogbrukssjef

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

084/13

13/6642
12/1841

Saksbehandler :

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Janne Bjørnbakk

Dato: 14.08.2013

107/32 - HILDE RØDÅS JOHNSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK,
OPPFØRING AV HYTTE MED HEMS, BRA 45 M2, RØDÅS, FAUSKE

Saksutredning:
Søknad er mottatt 11.09.2012. Nabovarsel er utstedt 29.07.2012. På grunn av mangler/endringer
i tiltaket har søknaden vært stilt i bero, tilleggsinformasjon og nye tegninger er mottatt
09.08.2013. Det har ikke innkommet innsigelser fra naboer.
Hilde Rødås Johnsen søker om tillatelse til oppføring av hytte med hems, på fradelt hyttetomt på
Rødås, Fauske. Hun søker om ansvarsrett som selvbygger for hele tiltaket, jvf. SAK 10 § 6-8.
Kompetansen er sannsynliggjort gjennom bruk av medhjelpers utdanning og/eller praksis.
Hytten skal plasseres nærmere enn fire meter fra nabogrensen. Det foreligger skriftlig bekreftelse
fra eierne av naboeiendommene, Johan Rødås, gnr.107 bnr.2 og Torgeir Rødaas, gnr.107 bnr.12,
der de godkjenner at bygningen føres opp nærmere tomtegrensen enn 4 meter.
Tiltakshaver opplyser at hytten ikke skal ha innlagt vann og kloakk.
Hvis det under gravearbeidet/tiltaket skulle dukke opp eldre kulturminner (gjenstander,
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner) må tiltaket straks stoppes
og funnet meldes til kulturmyndighetene. Det forutsettes at dette pålegget formidles videre til den
som utfører gravearbeidene/tiltaket.

VEDTAK :
I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av hytte
med hems på fradelt hyttetomt på Rødås, Fauske gnr.107 bnr.32 som omsøkt.
Søknad om ansvarsrett som selvbygger for Hilde Rødås Johnsen godkjennes, jvf. SAK 10
§ 6-8.

Janne Bjørnbakk
Byggesaksbehandler

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

085/13

13/6657
13/464

Saksbehandler :

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Arn Kyrre Jakobsen

Dato: 14.08.2013

104/80 STATENS VEGVESEN - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN, RIVING
AV BOLIG FOR Å GI PLASS FOR NY GANG OG SYKKELVEI LANGS RV 80 ,
STRANDA - KLUNGSET. BYGN.NR. 188924484

Saksutredning:
Søknaden er mottatt 06.03.2013. Tiltaket er fritatt for nabovarsel da huset er vedtatt revet i
reguleringsplan i forbindelse med ny gang- og sykkelsti. Søknaden ble satt på vent i påvente av
avklaring om huset skulle flyttes i sin helhet til annen eiendom.
Søknaden ble i epost av 27.05.2013, fra SA Anlegg AS, trukket på grunn av avtale om flytting av
huset. Nå ble imidlertidig ikke huset flyttet, og huset omsøkes nå revet.
Boligen er av gammel dato, med liten sannsynlighet for at det finnes miljøfarlig avfall i bygget.
SA Anlegg AS har utført kartlegging av avfall, og stipulert vekt i de forskjellige fraksjonene.
Der bygningsmaterialer blir lagret for gjenbruk, vil gårds- og bruksnummer bli oppgitt.
Da bygget er av gammel dato og tiltaket er av enkel karakter, er det av kommunen ansett at
miljøkartleggingen som er innsendt er tilstrekkelig.
Fraksjonsrapport vil bli innsendt kommunen etter endt riving.
Ansvarsforhold:
SA Anlegg søker om ansvarsrett og lokal godkjenning for SØK, PRO/UTF for hele tiltaket.
Foretaket innehar sentral godkjenning innenfor grunnarbeid og landskapsutforming i tiltakskl. 2.

VEDTAK :
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 31-6, jvf. SAK 9-1 meddeles
rivningstillatelse av bolig på Klungset, G.nr. 104/80 med bygningsnummer 188924484,
som omsøkt.
Søknad om ansvarsrett for SØK, PRO/UTF fro hele tiltaket, fra SA Anlegg AS
godkjennes.
Avfallsplan og sluttrapport må innsendes kommunen etter endt riving.

Arn Kyrre Jakobsen
Byggesaksbehandler

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

052/13

13/4538
13/857

Saksbehandler :

Wilhelm Morgenstierne

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Dato: 27.05.2013

FAUSKE LYSVERK AS - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM
- FRADELING AV SMÅ TOMTER FOR NETTSTASJONER PÅ EIENDOMMENE GNR
104/9 OG GNR 104/92 VED ERIKSTAD OG GNR 46/25, GNR 46/11, GNR 47/4 OG GNR
47/6 VED VENSET/HUNDHOLMEN

Saksutredning:
Eiendom (med omsøkt tomt 1):
Kommune
Gnr.
Bnr.
Fauske
104
4

Fnr.

Snr.

ID andel

Eiendomsnavn

Eier/selger:
Navn
Anne Margrethe Hvesser

Adresse
Erikstadveien 4, 8206 Fauske

Kjøper/erverver:
Navn
Fauske Lysverk AS

Adresse
Postboks 4, 8201 Fauske

Det søkes om fradeling av 0,005 dekar tomt for nettstasjon for Fauske Lysverk sitt strømnett i
berørte område. Omsøkte areal ligger på fulldyrket mark som i kommuneplanens arealdel er lagt
ut som LNF-A-område, dvs område hvor det kun er tillatt med tiltak i tilknytning til stedbunden
næring. Omsøkte tomt ligger helt i utkanten av dyrkamarka på sted hvor dyrkamarka vinkler mot
grøft så det derfor kan være vanskelig å utnytte dyrkamarka helt ut.
Eiendom (med omsøkt tomt 2):
Kommune
Gnr.
Bnr.
Fauske
104
92
Eier/selger:
Navn
Jon Agnar Haugberg

Fnr.

Snr.

ID andel

Adresse
Postboks 43, 8201 Fauske

Eiendomsnavn

Kjøper/erverver:
Navn
Fauske Lysverk AS

Adresse
Postboks 4, 8201 Fauske

Det søkes om fradeling av 0,005 dekar tomt for nettstasjon for Fauske Lysverk sitt strømnett i
berørte område. Omsøkte areal ligger på arealet til et gartneri i full drift. Arealet er i
kommuneplanens arealdel avsatt som område for forretning/industri og skal slik sett ikke
behandles med hjemmel i jordloven.
Eiendom (med omsøkt tomt 3):
Kommune
Gnr.
Bnr.
Fauske
46
25

Fnr.

Snr.

ID andel

Eier/selger:
Navn
Hedvig Ellinor Pedersen

Adresse
Venset, 8214 Fauske

Kjøper/erverver:
Navn
Fauske Lysverk AS

Adresse
Postboks 4, 8201 Fauske

Eiendomsnavn

Det søkes om fradeling av 0,005 dekar tomt for nettstasjon for Fauske Lysverk sitt strømnett i
berørte område. Omsøkte tomt ligger på arealet til en eksisterende boligtomt og skal ikke
behandles etter jordloven. Berørte område er i Kommuneplanens arealdel avsatt som LNF-Bområde, dvs område for spredt boligbygging.
Eiendom (med omsøkte tomter 4 og 5):
Kommune
Gnr.
Bnr.
Fnr.
Fauske
46
11
Fauske
47
4

Snr.

ID andel

Eier/selger:
Navn
Ole Ernst Evjenth

Adresse
Venset, 8214 Fauske

Kjøper/erverver:
Navn
Fauske Lysverk AS

Adresse
Postboks 4, 8201 Fauske

Eiendomsnavn

Det søkes om fradeling av 2 tomter, hver på 0,005 dekar for nettstasjoner for Fauske Lysverk sitt
strømnett i området. Den ene omsøkte tomten på gnr 46/11 omfatter fulldyrka mark og ligger tett
ved eksisterende gårdsvei i område som i kommuneplanens arealdel er lagt ut som LNF-Bområde, dvs område for spredt boligbygging. Den andre omsøkte tomten ligger på noe
skogbevokst innmarksbeite tett opp mot eiendomsgrensen hvor den danner en vinkel. Dette
arealet er i tillegg lettbrukt dyrkbar mark. Stedet er i kommuneplanens arealdel lagt ut som LNFA-området, dvs område hvor det kun er tillatt med tiltak som er knyttet til stedbunden næring.

Eiendom (med omsøkt tomt 6):
Kommune
Gnr.
Bnr.
Fauske
47
6

Fnr.

Snr.

ID andel

Eier/selger:
Navn
Karin Evjenth Breivik

Adresse
Venset, 8214 Fauske

Kjøper/erverver:
Navn
Fauske Lysverk AS

Adresse
Postboks 4, 8201 Fauske

Eiendomsnavn

Det søkes om fradeling av tomt på 0,005 dekar for nettstasjon for Fauske Lysverk sitt strømnett i
berørte område. Omsøkte tomt ligger på fulldyrket mark, helt inn mot eiendomsgrensen hvor
eiendomsgrensen danner en vinkel og hvor dyrkamarka er litt vanskeligere å utnytte. I
kommuneplanens arealdel er berørte område lagt ut som LNF-a-område, dvs område hvor det
kun er tillatt med tiltak i tilknytning til stedbunden næring.
---------------------Oversikt over omsøkte tomter for nettstasjoner for Fauske Lysverks strømnett:
Arealtype

Areal omsøkte parseller i dekar
Tomt 1, 104/4

Fulldyrket lettbrukt jord

Tomt 2, 104/92

Tomt 3, 46/25

Tomt 4, 46/11

Tomt 5, 47/4

Tomt 6, 47/6

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

Mindre lettbrukt fulldyrka jord
Fulldyrka tungbrukt jord
Sum fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite

0,005
0,005

Sum overflated./innmarksb.
Skog, særs høg bonitet
Skog, høg bonitet
Skog, middels bonitet
Skog, lav bonitet
Sum produktiv skog
Uproduktiv skog
Myr
Annen jorddekt fastmark

0,005

0,005

0,005
0,005

0,005
0,005

Grunnlendt areal/fjell i dagen
Ikke klassifisert
Sum uproduktive areal
Totalt areal

0,005

0,005

0,005

0,005

Det er opprinnelig søkt om fradelinger av 15 og 20 dekars tomter. I telefonsamtale med Håkon
Andersen ved Fauske Lysverk AS ble det enighet om at søkte arealer kunne endres til 5 m2 eller
0,005 dekar.
Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne
grunnlag for saksbehandlers vurdering av de 6 omsøkte nettstasjonstomtene. Med grunnlag i de

data som er registrert i Naturbasen og Artsdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har,
synes omsøkte fradeling ikke å komme i konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter.
I jordloven, § 9 fremgår det at: ”Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til
jordbruksproduksjon i framtida.”
Det kan gis dispensasjon fra dette forbudet dersom man etter en samlet vurdering finner at
jordbruksinteressene bør vike. Ved beslutning om dette skal det i følge jordloven, § 9 bl.a. tas
hensyn til:”godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponering vil gi.” Det skal
også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon.
Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller
skogbruk uten samtykke fra landbruksmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om
eiendommen har flere gnr/bnr og etter landbruksmyndighetens skjønn må regnes som en
driftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbruksmyndigheten kan gi tillatelse til deling dersom
samfunnsinteresser 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 landbruket i området. Det skal også tas
hensyn til godkjente planer for arealbruken med grunnlag i plan- og bygningsloven samt
hensynet til kulturlandskapet.
Etableringen av de omsøkte nettstasjoner må foretas av hensyn til nye regler for nettstasjoner
som krever at de etableres nede på bakken og ikke festes oppe i stolper slik det ofte har vært
gjort tidligere. Innen en viss dato skal alle nettstasjoner være etablert/flyttet ned på bakken i
området som omfattes av Fauske Lysverks områdekonsesjon. Etableringen av de omsøkte
nettstasjonene og den fradeling de krever, må slik sett anses å medføre samfunnsinteresse av
større vekt. Dette samt det at det ikke søkes om større tomter enn 0,005 dekar for hver av
nettstasjonene gjør at det bør gis tillatelse til omdisponering etter jordlovens § 9 og fradeling
etter jordlovens § 12 for de fire tomtene (tomtene 1, 4, 5 og 6) som må behandles etter
jordlovens bestemmelser. Det støtter også opp om en slik tillatelse at disse fire tomtene ligger i
utkanten av den berørte dyrkamarka og innmarksbeitet/dyrkbare marka og i tillegg ligger tett opp
mot eiendomsgrensene. Dermed blir de drifts- og miljømessige ulempene ved disse fradelingene
forholdsvis små.
Fordelingsnettet for strøm må regnes som en absolutt nødvendighet og en naturlig del av
bebyggelse og virksomhet i LNF-A-områder, LNF-B-områder og områder for
Forretning/industri. Det kan ikke ses noe forhold som tilsier at noen av de 6 omsøkte fradelinger
bør nektes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Det bør imidlertid sørges for at Lysverket har
adkomstrett til de nettstasjonene som skal settes opp på de omsøkte tomtene. Det bør derfor
settes som betingelse for fradelingene at det samtidig med tinglysing av nettstasjonstomtene blir
tinglyst en adkomstrett til nettstasjonstomtene for Fauske Lysverk.
Med unntak av tomt 2 (gnr 104/92) må erverver i tillegg til grunneiernes delingssøknader søke
konsesjon for å erverve de omsøkte tomtene (et krav for å få tinglyst ervervet).

VEDTAK :
Vedtak
Skogbrukssjefen viser til saksutrednngen og gir med hjemmel i jordlovens § 9 og § 12 tillatelse
til henholsvis omdisponering og fradeling av 0,005 dekar dyrka mark/dyrkbar mark for hver av
tomtene 1 (gnr104/4), 4 (gnr 46/11), 5 (gnr 47/4) og 6 (gnr 47/6). For tomtene 2 (gnr 104/92) og
3 (gnr 46/25) er det ikke nødvendig med slik tillatelse etter jordloven.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av 0,005 dekar for
hver av tomtene 1 (gnr 104/4), 2 (gnr 104/92), 3 (gnr 46/25), 4 (gnr 46/11), 5 (gnr 47/4) og 6
(gnr 47/6). Som betingelse settes at det for hver av tomtene tinglyses adkomstrett samtidig med
at tomtene tinglyses.
Fauske, 27.05.2013

Wilhelm Morgenstierne
Skogbrukssjef

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

086/13

13/6705
10/2573

Saksbehandler :

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Arn Kyrre Jakobsen

Dato: 19.08.2013

103/1507 - STADSSALG EIENDOM AS - SØKNAD OM
IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR INNREDNING AV FORRETNINGSLOKALENR
I UNDERETASJEN SAMT SKILTING PÅ FASADER PÅ FORRETNINGSBYGG I
SJØGATA 45

Saksutredning:
Søknaden er mottatt 19.07.2013. Unikus AS søker, på vegne av Stadssalg AS, om
igangsettingstillatelse for innredningsarbeidene i underetasjen på Rema 1000 bygget samt
oppsetting av reklameskilt på fasadene i Sjøgata 45. Tiltaket berører arbeidsplasser, og søknad
om samtykke er sendt til Arbeidstilsynet. Samtykke på vilkår er mottatt hos kommunen med
følgende vilkår; Ventilasjonsplan for Elkjøp-butikken må sendes Arbeidstilsynet for samtykke før
installasjon starter.
Fasadetegning med skiltplassering er vedlagt søknaden.
Tiltaket er i hovedsak plassert i tiltaksklasse 2, både for prosjektering og utførelse. Unntaket er
utførende innredningsarbeider som settes til tiltaksklasse 1.
Ansvarsforhold:
For Unikus AS videreføres innvilget ansvarsrett for tiltaket fra tidligere søknader i prosjektet.
Caverion Norge AS søker, i bakgrunn av sentral godkjenning, for ansvarsrett for PRO/UTF for
fagområdene Nødlys, Brannalarmanlegg, Ventilasjon og Innvendig sanitæranlegg.
Snekkern AS søker, i bakgrunn av sentral godkjenning, om ansvarsrett for UTF av innvendige
bygningsmessige arbeider.

VEDTAK :
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og 21-4 meddeles igangsettingstillatelse for
innredningsarbeidene i byggets underetasje som omsøkt.
Utvendig skilting for Elkjøp godkjennes.
Søknad om ansvarsrett fra Caverion Norge AS og Snekkern Bodø godkjennes.
Ventilasjonsplan for Elkjøp-butikken må sendes til Arbeidstilsynet og godkjennes
for samtykke før installasjon starter.
Arn Kyrre Jakobsen
Byggesaksbehandler

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

087/13

13/6723
13/1154

Saksbehandler :

Wilhelm Morgenstierne

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Dato: 16.08.2013

76/8 - SVERRE OLSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE BOLIGHUS VED FURNES

Saksutredning:
Eiendom:
Kommune

Gnr.

Bnr.

76

8

Fauske

Eier/selger:
Navn
Sverre Olsen

Kjøper/erverver:
Navn
Sverre Olsen

Fnr.

Snr.

ID andel

Eiendomsnavn

Adresse
Furnes, 8215 Valnesfjord

Adresse
Furnes, 8215 Valnesfjord

Det søkes om fradeling av tomt på 2,5 dekar for eksisterende bolighus ved Furnes. Omsøkte tomt
ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er lagt ut som byggeområde for bolig (B2) og
skal derfor ikke behandles med hjemmel i jordloven.
Omsøkte tomt er ganske stor, noe som forårsakes av at terrenget dels er bratt og vanskelig og av
den aktuelle eiendomsarrondering.
Normalt skal det kreves at det utarbeides reguleringsplan før det tillates fradeling i slike
byggeområder som dette. Med utgangspunkt i at tomten allerede er bebygd og den aktuelle
situasjon, synes det akseptabelt å ikke kreve at det utarbeides reguleringsplan i dette tilfellet.
Det kan ikke ses at det er særskilte forhold som taler imot at omsøkte fradeling tillates.

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1a) for fradeling av omsøkte tomt
på 2,5 dekar for eksisterende bolighus.
Med hjemmel plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av
tomt på 2,5 dekar for eksisterende bolighus.
Fauske, 16.08.2013

Wilhelm Morgenstierne
sksogbrukssjef

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JournalpostID:
Arkiv sakID:

Sak nr.:

088/13

13/6736
13/1261

Saksbehandler :

Wilhelm Morgenstierne

Delegert plan- og utviklingsutvalg

Dato: 16.08.2013

FAUSKE LYSVERK AS - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM FRADELING AV SMÅ TOMTER FOR NETTSTASJONER PÅ EIENDOMMENE GNR
103/1160 VED SØBBESVA OG GNR 118/10 VED KLUNGSET VESTRE

Saksutredning:
Eiendom (m ed omsøkt tomt 1):
Kommune
Gnr.
Bnr.
Fauske

103

Fnr.

Snr.

ID andel

Eiendomsnavn

1160

Eier/selger:
Navn

Adresse

Amundsen Eiendom A/S

Postboks 1133, 8001 Bodø

Kjøper/erverver:
Navn

Adresse

Fauske Lysverk AS

Postboks 4, 8201 Fauske

Det søkes om fradeling av 0,005 dekar tomt for nettstasjon for Fauske Lysverk sitt strømnett i
berørte område. Omsøkte areal ligger i område regulert for industri/lager og skal derfor ikke
behandles med hjemmel i jordlovens bestemmelser.
Eiendom (m ed omsøkt tomt 2):
Kommune
Gnr.
Bnr.
Fauske

Eier/selger:
Navn
Per Støre

Kjøper/erverver:
Navn
Fauske Lysverk

118

Fnr.

Snr.

ID andel

Eiendomsnavn

10

Adresse
Tørresvik, 8214 Fauske

Adresse
Postboks 4, 8201 Fauske

Det søkes om fradeling av 0,005 dekar tomt for nettstasjon for Fauske Lysverk sitt strømnett i

berørte område. Omsøkte areal ligger i område som i kommuneplanens arealdel er avsatt som
område for spredt boligbygging (LNF-B3) og omfatter lauvskog på areal med høy skogbonitet.
Stedet hvor nettstasjonen skal plasseres er i dag ryddet linjegate for strømledning.
---------------------Oversikt over omsøkte tomter for nettstasjoner for Fauske Lysverks strømnett:
Arealtype
Tomt 1, 103/1160
Fulldyrket lettbrukt jord
Mindre lettbrukt fulldyrka jord
Fulldyrka tungbrukt jord
Sum fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Sum overflaltedyrka/innmarksbeite
Skog, særs høg bonitet
Skog, høg bonitet
Skog, middels bonitet
Skog, lav bonitet
Sum produktiv skog
Uproduktiv skog
Myr
Annen jorddekt fastmark
Grunnlendt areal/fjell i dagen
Ikke klassifisert
Sum uproduktive areal
Totalt areal

Areal omsøkte parseller i dekar
Tomt 2, 118/10
Parsell 3

Parsell 4

0,005

0,005

0,005

0,005
0,005

0,005

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne
grunnlag for saksbehandlers vurdering av de 2 omsøkte nettstasjonstomtene. Med grunnlag i de
data som er registrert i Naturbasen og Artsdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har,
synes omsøkte fradeling ikke å komme i konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter.
Tomt nr 2 må behandles med hjemmel i jordloven § 12.
§ 12 i jordloven. Deling
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige
eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til
eigedomen og partar i sameige.
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal
dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan
samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under
formålet i jordlova.

Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei
føremåla som lova skal fremja.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt
skjønn må reknast som ei driftseining.
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert
seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er
nødvendig å dela eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell
samtykket bort.
Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan
godkjenning i samband med grensejustering etter matrikkellova.
Etableringen av de omsøkte nettstasjoner må foretas av hensyn til nye regler for nettstasjoner
som krever at de etableres nede på bakken og ikke festes oppe i stolper slik det ofte har vært
gjort tidligere. Innen en viss dato skal alle nettstasjoner være etablert/flyttet ned på bakken i
området som omfattes av Fauske Lysverks områdekonsesjon. Etableringen av de omsøkte
nettstasjonener og den fradeling det krever, må slik sett anses å medføre samfunnsinteresse av
større vekt. Dette samt det at det ikke søkes om større tomt enn 0,005 dekar for nettstasjonene
gjør at det bør gis tillatelse til fradeling etter jordlovens § 12 for tomt nr 2 som må behandles
etter jordlovens bestemmelser. Det støtter også opp om en slik tillatelse at denne tomten ligger
på skogsmark og i tillegg ligger forholdsvis nær eiendomsgrensen. Dermed blir de drifts- og
miljømessige ulempene for jord- og skogbruket ved denne fradelingen forholdsvis små.
Fordelingsnettet for strøm må regnes som en absolutt nødvendighet og en naturlig del av
bebyggelse og virksomhet i LNF-B-områder og områder for Forretning/industri. Det kan ikke ses
noe forhold som tilsier at noen av de 2 omsøkte fradelinger bør nektes med hjemmel i plan- og
bygningsloven. Det bør imidlertid sørges for at Lysverket har adkomstrett til de nettstasjonene
som skal settes opp på de omsøkte tomtene. Det bør derfor settes som betingelse for fradelingene
at det samtidig med tinglysing av nettstasjonstomtene blir tinglyst en adkomstrett til
nettstasjonstomtene for Fauske Lysverk.
For tomt 2 (gnr 118/10) må erverver i tillegg til grunneiers delingssøknad søke
konsesjon for å erverve den omsøkte tomten (et krav for å få tinglyst ervervet).

VEDTAK :
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse
til fradeling av 0,005 dekar produktiv skogsmark mark for tomt 2 (gnr118/10). For tomt 1
(gnr 103/1160) er det ikke nødvendig med slik tillatelse etter jordloven.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av 0,005
dekar for
hver av tomtene 1 (gnr 103/1160) og 2 (gnr 118/10).
Som betingelse settes at det for hver av tomtene tinglyses adkomstrett samtidig med
at tomtene tinglyses.
Fauske, 16.08.2013

Wilhelm Morgenstierne
skogbrukssjef
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Sammendrag:
Dok.ID

Arkivsak ID

Brevdato
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05.06.2013

Avsender/Mottaker
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S
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U 13/618

03.07.2013 Fjellkraft AS
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14.08.2013
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I

20.06.2013 Jens Bertel Kyed

13/1475

INNSTILLING :
Refererte dokumenter tas til orientering.
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LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE
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GANGSTI FRA VESTMYRA TIL KLUNGSETMARKA
Vedlegg:

*

Sammendrag:
Det har tidligere vært diskutert muligheten for utbedring av eksisterende gangsti fra Vestmyra til

INNSTILLING :
Det fremmes ingen innstilling.

019/13: GANGSTI FRA VESTMYRA TIL KLUNGSETMARKA

FUN-019/13 VEDTAK- 10.06.2013
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Fauske kommune har hatt befaring på sti fra
Vestmyra til Arsenalet den 10.juni 2013. Rådet finner at stien er stedvis ufremkommelig for
bevegelseshemmede og ber om at stien utbedres slik at den kan bli tilgjengelig for alle. En
utbedring av stien vil gjøre området mer tilgjengelig for skoler og barnehager i området. Det er
ønskelig at stien får samme standard som bl.a. sti fra Erikstad skole til badestranden på Lund. Å
utbedre denne stien vil, slik rådet ser det, være en satsning innenfor folkehelseområdet til Fauske
kommune og området vil bli mer tilgjengelig for alle, også for mennesker med
funksjonsnedsettelser.
Vedtaket sendes planutvalget.

Klungsetmarka slik at den blir mer tilgjengelig.

Even Ediassen
Rådmann

FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Fjellkraft AS v/Torbjørn Sneve
pb 55
8501 NARVIK

Saksbehandler: Even Ediassen- Telefon: 75 60 40 5922 - Telefaks: 75 64 60 33
Deres ref.:

Vår ref.: 13/5888/eje

Dato: 03.07.2013

PLANLAGT UTBYGGING AV LAKSÅGA KRAFTVERK I FAUSKE
KOMMUNE
Det vises til Fjellkrafts konsesjonssøknad til NVE for bygging av Laksåga kraftverk i Fauske
kommune.
1.

Dialog med utbygger

Fauske kommune har besluttet at kommunen skal innta en aktiv rolle til alle 8 kraftverk som
planlegges utbygget i Fauske kommune, hvor Fjellkrafts planlagte utbygging er den største.
Det er av denne grunn ønskelig å komme i dialog med bl.a. Fjellkraft i forbindelse med
kommunens behandling av utbyggingssakene. Fauske kommune ønsker derfor å avholde et
møte med Fjellkraft om den planlagte utbyggingen. Fjellkrafts tilbakemelding imøteses.
2.

Utgiftsdekning

Av konsesjonssøknaden fremgår det at Fjellkraft søker om tillatelse etter § 8 i
vassdragsreguleringsloven for bygging av Laksåga kraftverk, regulering av Nedrevatnet samt
overføring av vann fra Litjtverråga og Stortverråga til Nedrevatnet.
For konsesjonssaker som behandles etter vassdragsreguleringsloven har vertskommunen rett
til dekning av utgifter til nødvendig juridisk og annen sakkyndig bistand, jf.
vassdragsreguleringsloven § 6 nr. 1 fjerde ledd. For ordens skyld bes Fjellkraft bekrefte at
foretaket vil dekke kommunens nødvendige utgifter til sakkyndig bistand iht.
vassdragsreguleringslovens § 6 nr. 1 fjerde ledd.

Med hilsen
Even Ediassen
Rådmann

Postadresse : Postboks 93 8201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21
E-post: postmottak@fauske.kommune.no

Telefon
75 60 40 00

Faks
75 60 40 01

Bankgiro:

4555 0700348/8951 0700415

Org. nr:

972 418 021
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FAUSKE KOMMUNE
Plan/næring
LEIEKJØRING MED SNØSKUTER – SESONGEN 2012/13
I PLUT-sak 7/11 ble alle løyvene, dvs. 10 stk, vedr leiekjøring med snøskuter fordelt. Løyvene
ble tildelt fram til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag trer i kraft, dog ikke
lenger enn utgangen av 2013.
Løyvene ble fordelt slik:
Sulitjelma Turistsenter
Byggtjenester
Erland Lundli
Trygve Karlsen

5 løyver
3 løyver
1 løyve
1“

Sulitjelma
”
Klungset
Valnesfjord vest

For å kunne synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir, ble de bedrifter som ble
tildelt leiekjøringsløyver bedt om å rapportere omfanget av leiekjøringen. Frist for rapportering
var satt til 20. mai 2013 for sesongen 2012/2013.
Ved fristens utløp var det kommet inn rapport fra 3 av løyveinnehaverne.
Oversikt over innkommet rapportering:
Navn
Rapport Annonsering
Sulitjelma
Turistsenter
5 løyver
Byggtjenester
3 løyver
Trygve Karlsen
1 løyve

Ja

Antall
turer

Antall
kjørte km

Ja

192

3275

Oppgir at det
ikke har vært
etterspørsel
Ja

45

418

Antall
turer
pr løyve
38

Antall
kjørte km
pr løyve
655

Nei

Erland Lundli
1 løyve

Ja
Ja

45

418

Rapporteringen viser at Sulitjelma Turistsenter as hadde nedgang i antall turer og kjørte km fra i
fjor. Byggtjenester har ikke levert rapport for i år og det er uvisst om løyvene er brukt.
I Klungsetmarka er det nøyaktig samme antall turer i år som i fjor, mens antall kjørte km er
betydelig høyere i år. (418 km mot 251 i fjor).
Rapporten viser også at Erland Lundli, Klungset, kjører flest antall turer på sitt løyve.
I Valnesfjord vest har det ikke vært etterspørsel etter tjenesten, selv om tilbudet har vært
annonsert og telefonnummer er tilgjengelig for publikum.
Fauske, 6, august 2013
Lise Gunn
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REVISJON AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER
Vedlegg:

Revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Sammendrag:
Rådmannen legger med dette fram forslag til revidert kommunal forskrift om vann- og
avløpsgebyrer. Hensikten med omlegging av gebyrforskriften er å forenkle nåværende forskrift,
samt å tilpasse lokal forskrift til sentralt regelverk og endrede forhold i tiden.
Hovedendringene i forhold til tidligere er innføring av todelt gebyrmodell ved at årsgebyret deles
i et fastledd (abonnementsgebyr) og et forbruksavhengig ledd (forbruksgebyr).
Abonnementsgebyret skal dekke en andel av kommunens faste kostnader på vann- og
avløpssektoren, mens forbruksgebyret skal gjenspeile abonnentens forbruk av vann- og
avløpstjenester – målt eller stipulert.
Hovedprinsippet bak valg av gebyrmodell er at regelverket skal gi en mest mulig rettferdig
fordeling av kommunens kostnader til bygging av infrastruktur og leveranse av tjenestene
mellom de ulike abonnentgruppene. I tillegg foreslås det en vesentlig forenkling av reglene om
tilknytningsgebyr. Det foreslås at engangsgebyret skal være et likt gebyr for alle, og betales når
nybygg eller bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt ledningsnett og at det ikke skal betales
gebyr ved senere utvidelse av bygningsarealet.
Fauske kommune vil som tidligere få full kostnadsinndekning og revisjonen av forskriften vil
ikke medføre store endringer for de enkelte abonnentgrupper.
Fauske kommune har tidligere beregnet halv avgift for fritidseiendommer og hytter. Det foreslås
å endre dette til at alle skal betale full avgift.

Bakgrunn
Alle kommuner må ha kommunale forskrifter som gir regler for hvordan vann- og
avløpsgebyrene i kommunen skal beregnes. Rammene for utarbeiding av kommunens forskrifter

følger av bestemmelsene i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter og en rammeforskrift
nedfelt i forurensningsforskriften kapittel 16.
Gjeldende kommunal forskrift ble vedtatt i 1979. Revidering av sentral forskrift de senere år
(forurensningsforskriften) har medført behov for oppdatering av lokal forskrift. Det er i tillegg
bestemmelser i eksisterende forskrift som erfaringsmessig har vist seg vanskelig å forvalte og
praktisere på en god måte. Kommunens forskrift bør derfor revideres slik at den tilpasses
endrede forhold og gir administrativt enklere løsninger enn i dag.
Loven og forskriften bygger på det prinsipp at brukere fullt ut skal dekke alle kostnader i
forbindelse med offentlige vann- og avløpsanlegg. Loven setter kommunens nødvendige
kostnader innenfor sektoren som den øvre grense for hvor mye kommunen til sammen kan kreve
inn i vann- og avløpsgebyrer (selvkostprinsippet). Summen av engangsgebyrer for tilknytning og
årsgebyrer dekker kommunens selvkost. Ny forskrift skal gi kommunen anledning til å dekke
sine kostnader på en kostnadseffektiv måte og det er viktig at gebyrinntektene er så jevne og
forutsigbare som mulig. Dette tilsier at satsene for engangsgebyr bør være relativt lave og at
kommunens inntekter i hovedsak dekkes inn via årsgebyrene. Samtidig er det et mål at
abonnentene opplever at gebyrsystemet er rettferdig, er enkelt å forstå og minst mulig komplisert
å administrere.
Forskriftsrevisjonen skal i utgangspunktet ikke endre på kostnadsgrunnlaget for avgiftene som
kreves inn. Dette innebærer at valg av gebyrmodell ikke skal medføre store kostnadsmessige
endringer for den enkelte abonnent.

Vurderinger
Hovedforskjeller
Nedenfor følger en redegjørelse av hovedforskjellene mellom nåværende forskrift og forslag til
ny forskrift.
1. Årsgebyr – beregningsmodell
Dagens forskrift:
8.1.
Årsavgift for vann og/eller kloakk skal betales:
- For eiendom som er tilknyttet kommunal vann- eller kloakkledning.
Årsavgiftene skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som ellers
følger av disse forskriftene. Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsavgift for både
vann og kloakk i henhold til målt vannforbruk og gjeldende m3-pris.
Revidert forskrift:
Forslaget innebærer at det innføres en todelt gebyrmodell, med et fastledd (abonnementsgebyr)
og et forbruksavhengig ledd (forbruksgebyr). Abonnementsgebyret skal dekke en andel av
kommunens faste kostnader, mens forbruksgebyret betales etter forbruk – målt eller stipulert
etter leie- eller bruksareal.
Kommentar:
Begrunnelsen for innføring av todelt gebyrmodell er at det vil føre til en mer rettferdig fordeling
av kostnadene knyttet til etablering av infrastrukturen og investeringer i anlegg som ledningsnett

og pumpestasjoner. Størstedelen av kommunens kostnader er knyttet til kapitalkostnadene som
følge av investeringer i infrastrukturen og en del andre faste kostnader som ikke påvirkes av
vannforbruket eller avløpsmengde.
Fauske kommune har fram til i dag benyttet begrepet «leieareal». Forskjellene mellom
«leieareal» og «bruksareal» er beskrevet i forskriftens §5 Definisjoner. Arealberegning etter
«leieareal» har ingen direkte betydning for gebyrene men Fauske kommune arbeider for tiden
med å omdefinere alle eiendommer til «bruksareal» som for øvrig er standarden i Matrikkelen.
2. Abonnementsgebyr – fast del
Dagens forskrift: Finnes ikke
Revidert forskrift: Abonnementsgebyret differensieres etter bolig/ fritidseiendom og næring/
andre bygg. For bolig/fritidsbolig beregnes abonnementsgebyret pr. boenhet. For næring/ andre
bygg beregnes abonnementsgebyret pr. abonnent eller pr. eiendom/ seksjon.
Kommentar: Årsgebyrets faste del er et viktig element for å fordele kommunens kostnader med
betjening av abonnentene, som vil oppfattes som rettferdig. Fastleddet er hovedredskapet for å
reflektere kommunens kostnader med å betjene abonnentene.
3. Forbruksgebyr – variabel del
Dagens forskrift: Begrepet forbruksgebyr finnes ikke. Hele årsgebyret for vann og avløp
beregnes og fastsettes på grunnlag av målt eller stipulert vannforbruk.
Revidert forskrift: Forbruksgebyret betales etter målt eller stipulert vannforbruk.
Kommentar: Med en todelt gebyrordning er det kun en del av gebyret som betales etter forbruk,
noe som samsvarer mer med kommunens utgifter. I likhet med dagens ordning, kan
husholdningsabonnenter velge om de vil installere vannmåler. Næring/ offentlig virksomhet er
pålagt å installere vannmåler. Vannforbruket fra slike virksomheter kan variere sterkt og skal
derfor måles. Det vil også kunne fremme vannsparing.
4. Tilknytningsgebyr – engangsgebyr
Dagens forskrift: Tilknytningsgebyr betales etter m2 leieareal ved nybygg, eksisterende eiendom
som blir tilknyttet og alle utvidelser større en 25 m2 av eksisterende bygg. Dette gjelder også
areal hvor vann/avløp ikke er innlagt. Tilknytningsgebyret utregnes etter 1 % pr. m2 av
gjeldende tilknytningsgebyr opp til 100 m2.
Revidert forskrift: Tilknytningsgebyr skal betales når bebygd eiendom blir tilknyttet og ved
nybygg dersom bygget blir tilknyttet kommunalt ledningsnett. Det kreves ikke nytt gebyr ved
senere utvidelse av bygningsarealet. Ved oppføring av midlertidig bygg, betales
tilknytningsgebyr. Gebyret betales tilbake når dokumentasjon på revet/ fjernet bygg foreligger,
innen 3 år etter at igangsettelsestillatelse ble gitt. Etter 3 år refunderes ikke tilknytningsgebyret.

Kommentar: Forslaget til reviderte bestemmelser for tilknytningsgebyr medfører en betydelig
forenklet saksbehandling, og vil oppleves mer forståelig og rettferdig for den enkelte abonnent.
Det foreslås et relativt lavt gebyr som blir likt for alle gebyrpliktige. Gebyret fastsettes i
gebyrregulativet. Kommunen mottar en rekke henvendelser og klager på tilknytningsgebyret,
spesielt i forbindelse med krav om nytt gebyr ved utvidelse av eksisterende bygninger. I revidert
forskrift er denne type gebyrer fjernet. Reduserte inntekter fra tilknytningsgebyret vil bli dekket
gjennom årsgebyret, uten at det vil gi særlig merkbare utslag for den enkelte abonnent.
Konsekvenser for ulike brukergrupper
Ved innføring av en todelt gebyrmodell, må det tas stilling til hvor stor andel av årsgebyret
fastleddet utgjør. Høyt fastledd vil gi størst samsvar mellom kommunens kostnader med å
forsyne abonnentene enn ved lavt fastledd. Rådmannen foreslår imidlertid at fastleddet ikke
settes høyere enn at dagens gebyrnivå for de forskjellige abonnentgruppene i det vesentlige ikke
endres.
Bodø kommune har i prisberegninger vist hvordan prisene varierer med et fastledd på hhv 10,
15, 20, 25 og 30 %. Konklusjonen var her at fastleddet bør ligge mellom 10 og 15 % slik at målet
om minst mulig endring for abonnentene oppnås.
Programvare
Fauske kommune har i dag et foreldet system for utsendelser av gebyrer hvor alle endringer
manuelt må legges inn. Arbeidet er tidkrevende og kostbart.
Innkjøp av et nytt registreringssystem har vært lagt ut på Doffin iht. Loven om offentlige
anskaffelser og det er kommet inn 2 tilbud. Innkjøpet er finansiert i budsjettet for 2013.
Konklusjon og anbefaling
Forslaget til ny forskrift er i det alt vesentlige bygget opp etter anbefalinger og forskriftsmal fra
kommunenes egen interesseorganisasjon for VA-sektoren, Norsk Vann. Med bakgrunn i den vil
Fauske kommune få en vesentlig forenklet forskrift som er tilpasset sentralt regelverk uten at
revisjonen vil medføre store endringer for den enkelte abonnent. Videre vil ikke kommunens
inntekter bli påvirket av de foreslåtte endringene. Fastsettelse av abonnementsgebyr,
forbruksgebyr og tilknytningsgebyr blir framlagt når arbeidet med arealregistreringene er ferdig.
Fauske kommune har i dagens gebyrdatasystem innlagt et minsteareal på alle boliger på 100 m2.
Dette betyr at alle boliger med et areal under 100 m2 må gjennomgås og korrekt areal legges inn.
Dette arbeides det nå med slik at alle boligeiere etter en tid (1-2 år) vil være registrert med riktig
areal.
Videre arbeides det med at samtlige bygg skal beregnes etter «bruksareal». Dette er en stor jobb
og krever mye ressurser i årene som kommer. Hvor lang tid dette vil ta er i dag vanskelig å
stipulere slik at begrepet «leieareal» må benyttes inntil dette arbeidet er gjennomført.

På bakgrunn av ovenstående tilrår rådmannen at plan- og utviklingsutvalget sender forslaget til
revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer på høring.

RÅDMANNENS FORLAG TIL VEDTAK :
Plan- og utviklingsutvalget sender forslag til revidert forskrift for vann- og avløpsgebyr
på høring i perioden 29. august til 20. september 2013.

Even Ediassen
Rådmann

FAUSKE KOMMUNE

FORSKRIFT OM V ANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER - FAUSKE KOMMUNE
Vedtatt av Fauske kommunestyre _ _ 20_ med hjemmel i Lov om kommunale vass- og

kloakavgifter av 31. mai 1974 nr. 17 § 3 og Forskrift om begrensning av foruensning av
1. juni 2004 kapittel 16.

L. GENERELLE BESTEMMELSER
Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen.

Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av
lokale reglement, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste
dokumentene er listet nedenfor:

av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakavgifter.
2. Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av foruensning.
1. Lov

3. Forskrft om van- og avløpsgebyrer i Fauske kommune (dette dokumentet).
4. øvrige dokumenter:

Gebyrregulativ for kommunale eiendomsgebyrer
Korrunens standard abonnementsvilkår for van og avløp

§ 1 Forskriftens formål:

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som
abonnentene skal betale for Van- og avløpstjenester som kommunen leverer.
selvkost
for kommunale betalingstjenester. Dette prinsippet innebærer at gebyrene dekker alle
kostnader kommunen har til Van- og avløpstjenester, uten at det beregnes overskudd
av virksomheten.
Gebyrene beregnes etter overordnede (statlige) retningslinjer for beregning av

§ 2 Forskriftens virkeområde
. Forskriften gìelder alle abonnenter, jf. definisjon i § 3.

. Dersom kommunen overtar private Van- og/eller avløpsverk, gìelder
forskriften fra det tidspunkt overdragelsen skjer.
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§ 3 Definisjoner

. Abonnent:

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og
brusnumer/festenummer/seksjonsnummer, som er tilknytet kommunal
van- og/eller avløpsledning direkte via privat stikkledning eller gìennom

felles privat samleledning.
Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av plan- og
bygningsloven §§ 27-1 og/eller 27-2 har krevd tilknytet kommunal vanog/eller avløpsledning.
. Andre bygg

Alle andre bygg untatt bolig/fritidsbolig.

. Boenhet

Bolig med ett eller flere rom og separat inngang, samt eget bad/WC og
kjøkkendeL. Dette inkluderer også fritidsbolig og hyter.

. Bruksareal (BRA) etter NS 3940

Brusarealet omfatter:

Arealet innenfor brusenhetens omsluttende vegger
Andel av fellesareal som tilhører bruksenheten, men som ligger utenfor
bruksenhetens omsluttende vegger.
. Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.
. Fritidsbolig

Fast eiendom med bebyggelse regulertgodkjent til fritidsboliglhyte.

. Leieareal

Areal innenfor brusenhetens omsluttende vegger, inkludert innvendige

vegger og pipe, herav er det innedet areal som tilfredsstiler krav til rom
for varig opphold som skal medregnes.
Andel av fellesareal som tilhører bruksenheten, men som ligger utenfor
brusenhetens omsluttende vegger.

. Nybygg
Bygning som Ïar selvstendig bygningsnummer i Matrikkelen.
. Privat vann- og avløpsanlegg
Privat stikkedning: Ledning mellom bygning og kommunal

hovedledning. Bygging, drift og vedlikehold av stikkledninger er
bygningseiers ansvar fra og med anboring/tilknytning på hovedledningen.

Felles privat samleledning: Ledning eid i fellesskap av abonnenter
tilknytet via denne til kommunalt ledningsnett.
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§ 4 Gebyrplikt

Plikt til å betale gebyr for van og avløp omfatter

- Fast eiendom som er tilknytet kommunal Van- og/eller avløpsledning, direkte
eller gìennom privat samleledning.
- Eiendom som er pålagt tilknytning i medhold av Plan- og bygningsloven av
27. juni 2008 nr. 71 §§ 27-1 og/eller 27-2.

§ 5 Ansvar
Eier/fester står ansvarlig for gebyrene og regnes som abonnent etter denne forskrift.

§ 6 Arealberegning
. I den utstrekning gebyrberegningen gìøres avhengig av bebyggelsens størrelse,

skal arealberegningen for boliger/fritidsbolig følge leieareal inntil evt.
bruksareal er trådt i kraf. Andre bygg skal følge de regler som er trukket opp i
Norsk Standard 3940 for bruksareaL.
. Garasjeareal tilknytet boenhet regnes ikke med i gebyrpliktig areaL.

§ 7 Gebyrtper
. Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis van- og avløpstjenester:

- Engangsgebyr for tilknytning
- Gebyr for midlertidig tilknytning
- Årsgebyr

- Gebyr for leie av vanåler
. Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret i eget regulativ og trer i kraft fra det

tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 8 Klage
. Vedtak om gebyrenes størrelse regnes som forskrift jf. forvaltningsloven § 2

første ledd bokstav c. Fastsettelse av van- og avløpsgebyrer og
tilknytningsavgift er således ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages.

. Enkeltvedtak i medhold av denne forskrft kan påklages til kommunal

klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagen sendes den instans
som har fattet vedtaket.

4

som enkeltvedtak.

. Fakturering med tilbakevirkende kraft anses

. Virksomhetsleder kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige

grer tilsier det.
om gebyrvedtaket er påklaget.

. Gebyr må betales innen forfallsdato selv

2. ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING
§ 9 Engangsgebyr for tiknytning

. Engangsgebyr for tilknytning av Van- og/eller avløp skal betales:

når bebygd eiendom blir tilknytet kommunal Van- og/eller avløpsledning
ved nybygg dersom bygget blir tilknytet kommunal vann- og/eller
avløpsledning
ved anen permanent tilknyting til kommunalt varm- og feller
avløpsanlegg
. Gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

. Ved gìenoppbygging etter riving eller bran innen fem år, betales ikke
engangsgebyr.
. Engangsgebyr beregnes ikke ved tilbygg eller påbygg.

. Formanskapet kan fastsette avvikende tilknytningsgebyr når tilknytningen
krever ekstra høye kostnader.

§ 10 Midlertidig tilknytning
. Midlertidig tilknyting gìelder for arbeidsbraker og anen bebyggelse av
midlertidig art med innlagt van- og/eller avløp, som skal brukes kun en
begrenset periode.

. Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbrusgebyr
etter gìeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den
tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet
fremkommer av gebyrregulativet.
. Ved oppføring av midlertidig bygg, betales tilknytningsgebyr. Gebyret betales
tilbake når dokumentasjon på revet/fjernet bygg foreligger, innen tre år etter
igangsettingstilatelse ble gitt. Etter tre år refuderes ikke tiknytningsgebyret.

. Alle kostnader med tilknytning og frakobling belastes eier/fester.
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3. ÅRS

GEBYRER

§ 11 Årsgebyrer
. Årsgebyrer for varm- og/eller og avløp skal betales for eiendom som er

tilknytet kommunal Van- og/eller avløpsledning.
. Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler:

abonnementsgebyr, fast del

forbruksgebyr, variabel del
. Den faste delen ilegges uavhengig av hvordan den variable delen beregnes. For

bolig/fritidsbolig beregnes abonnementsgebyret pr boenhet. For næring/andre
bygg beregnes abormementsgebyret pr abonnent eller pr eiendom/seksjon.
. Den variable delen beregnes ut fra målt eller stipulert forbruk. Det stipulerte

vanforbruk baseres etter leieareal, og er 2 m3 pr m2 pr år.

Eiendommer som benytes til boligformål kan velge om de skal betale
forbrus
gebyr etter leieareal eller målt forbru.
Andre eiendommer skal betale årsgebyrer for Van- og/eller avløp etter
målt forbru.

kreve at forbrusgebyret fastsettes

Både kommunen og abonnenten kan

ut fra målt forbru.

. Fullt årsgebyr kan tidligst inneves fra og med måneden etter at eiendommen
er tatt i bru, midlertidig brustilatelse/ferdigattest gis, eller

ett år etter gitt

byggetilatelse.
For alle abonnenter gìelder at avløpsmengde regnes lik vanengde.
For bygninger som kun er tiknyttet offentlig avløp, skal vanåler
monteres på privat vanntilførsel for å måle avløpsmengden.

§ 12 Avvik iårsgebyrene

. Dersom avløpsmengden fra en abonnenter vesentlg større eller mindre enn det målte

vanforbru, kan forbrusgebyret for avløp baseres på målt eller stipulertIberegnet
avløpsmengde (utslipp).
. For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvanets samensetning
avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på
drift
og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag
til forbrusgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.
Påslagets/fradragets størrelse besteimes av formannskapet eller den av
formannskapetsbemyndigende instans i kommunen.
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. Restriksjoner i vanforbruket, kortere avbrudd i vanleveransen eller bortledning av

kloakk, gir ikke grulag for reduksjon av avgiftene. Abonnenten har rett til reduksjon
i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vanforsyningen i medhold av

forbruerkjøpslovens regler om prisavslag, jfr.§31.
. Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal
beregningen rettes og differansen gìøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om
foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

4. VANNMÅLER
§ 13 Installasjon
. Måleren er kommunens eiendom.

. Kommunen avgìør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell

flyting, bytting eller fjerring av måleren. Kommunen bestemmer også type, størrelse,
plassering, antall målere og tidspunt for installasjon av måler. Måler utleveres av

kommunen. For installasjon og bruk av vanålere gjelder for øvrig kommunens
tekniske bestemmelser.

. Vannåler skal være installert senest når det gis brustilatelse/ferdigattest eller når
bruksenheten tas i bru. Unnlates dette, beregnes gebyreti samsvar med §§ 11 og 16

inntil måler er installert.

. For anskaffelse og vedlikehold av måleren betales en årlig leie i henhold til satser

fastsatt i gebyrregulativet. Utgifter til installasjon eller eventuell
flytting/byting/fjerning av måleren betales av abonnenten. Kommunen forbeholder
en måler borte eller skadet,
seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Blir
skal abonnenten omgående meddele dette til kommunen.
. Abonnenter som samarbeider om felles vanåler, er solidarisk ansvarlige for
gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver
abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel,
dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i
sameiet.
. Inn- og utlevering av vannmåler skal dokumenteres.

Vannmåler med pulsutgang:
. Arbeid må utføres av kvalifisert personell.

. Kostnad for måler og utgifter til installasjon eller eventuell flyting/ytting/fjerning av
måleren betales av abonnenten.
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. Måleren er abonnentens eiendom og det betales derfor ikke målerleie.

. Både kommunen og abonnenten kan kreve kontroll av vanålere.
fem prosent, må abonnenten belastes med
kostnadene for kontroll og kjøp av ny vanåler. Viser det seg at vannåleren ikke
har feilavlesning, utføres justeringer uten utgifter for abonnenten.

. Viser kontrollen feilavlesning på minst

. Blir

en måler borte eller skadet, skal ny måler og installasjon betales av abonnenten.

. Ellers gìelder forskriftens §13, pkt.3, §l5, punt 3 og 4.

§ 14 Avlesning

. Abonnenten skal holde måleren lett tilgìengelig for avlesning og vedlikehold.

. Avlesning av vanåleren foretas èn gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og
innelding innen fastsatt frist. Unnlater abonnenten å foreta avlesning, stipuleres
årsgebyret. Kommunen kan eventuelt selv foreta avlesning. Kostnadene belastes
abonnenten.

§ 15 Kontroll
. Både kommunen og abonnenten kan kreve kontroll av måleren.
. Viser kontrollen feilavlesning på minst fem prosent, utføres justeringer, eventuelt

utskifting av måleren, uten utgifter for abonnenten. I motsatt fall belastes abonnenten

kostnadene med kontroll og byting av vanåleren.

. Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunt feilen må antas å ha oppstått. Er

plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.
. Dersom det ikke lar seg gìøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, justeres gebyret

for den perioden det er tvil om etter gìennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før
feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret.

5. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER
§ 16 Innbetaling av gebyrer
. Årsgebyrene fordeles over to terminer per år, og inneves på felles faktura.
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. Ingen reduksjon på årsgebyrer for fritidsbolig.

. Når det gjelder vannåler, betales forbrusgebyret a konto fordelt over fakturerte
terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis ved første termin året
etter. Dersom abonnentens vanforbru har endret seg vesentlig fra siste
måleravlesning, kan nyt a konto beløp registreres.
. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling ved innvilget igangsettingstilatelse.

For bebygd eiendom er forfallstidspuntet ved faktisk tilknytning.
. Ved skriftlig søknad til kommunen, kan abonnenten få fritak for årsgebyrene

under forutsetning av følgende:

Boenheten fraflytes for et tidsrom av minst 1 år og det kan søkes for en periode av
inntil 2 år av gangen. Hovedstoppekranen til boligen skal plomberes av godkjent
rørlegger. Når avstenging er skjedd og kommunen har mottatt skriftlig dokumentasjon
fra rørleggeren på at arbeidet er utført, vil kommunen kunne frafalle kravet på van og

avløpsavgift f.o.m. påfølgende termin.
Dersom ikke boenheten har stoppekran, må denne monteres før det gis fritak for
årsgebyrene. Kostnadene dekkes av abonnenten.
Når boenheten tas i bru igìen, skal Fauske kommune kontaktes for å fjerne

plomberingen. Hvis plomberingen er brutt, vil gebyret bli etterfakturert fra den dagen
fritaket ble gitt.

. Dersom årsgebyr ikke blir betalt innen fristen, følges vanlige innfordringsrutiner som
gìelder for Fauske kommune.

. Bygningsmyndigheten kan fastsette tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningsloven
etter pålegg i henhold til plbl. § § 31-3 og 31-4 unlater å
§ 32-5 dersom abonnenten

etterkomme pålegg om utbedring av egne van- og/eller avløpsanlegg innen gitt frist.
Tvangsmulkt kan fastsettes så lenge det ulovlige forholdet varer, eller den kan ilegges
som engangsbeløp.
. Fodalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen i henhold ti panteloven

§ 6-1.

§ 17 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra og erstatter forskrift av 13.12.79 om vann og

avløpsgebyrer for Fauske kommune.
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97/7 JENTOFT HELGESENS BO V/MARIT KRISTIANSEN M.FL. - KLAGE PÅ
ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK 042/13 VEDRØREND FRADELING AV SKOG
OG UTMARKSTEIG VED HJEMGAM. ERVERVER: JAN-INGE HELGESEN
Vedlegg:

1. Søknad om fradeling av to parseller på eiendom gnr 97/7 fra Marit Kristiansen m.fl.,
datert 24. februar 2013, vedlagt kartkopier, verditakst, hjemmelserklæring og fullmakt.
2. Kartkopier med avmerkinger ved skogbrukssjefen
3. Utskrift av administrativ sak nr 042/13

Saksopplysninger:
I forbindelse med booppgjør for landbrukseiendommen gnr 97/7 ble det søkt om fradeling av
tomt for eiendommens gamle tun (parsell 1) og en av eiendommens skog- og utmarksteiger
(parsell 2). I administrativ sak nr 042/13 ble det gitt tillatelse til fradeling av parsell 1, men ikke
tillatelse til fradeling av parsell 2 (skog- og utmarksteigen) slik det fremgår av sakens vedtak
som er gjengitt i det følgende.
Vedtak i administrativ sak nr 042/13:
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse til
fradeling av tomt på ca 1,95 dekar for eiendommens eksisterende tun (parsell 1) som omsøkt idet
dette anses å være forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning. Som betingelse for en slik
fradeling settes at landbrukseiendommen samtidig med tinglysing av fradelingen får tinglyst
adkomst, også for landbruksmaskiner gjennom det gamle tunet.
Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel § 3.2 a) for fradeling av tomt på 1,95 dekar for gammelt våningshus som vil bli brukt
som fritidshus.
Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse til fradeling av ca 1,95 dekar
som omsøkt. Det må samtidig med tinglysingen av fradelingen også tinglyses adkomstrett til
fradelt tomt langs eksisterende gårdvei frem til kommunal vei.
Det gis avkjørselstillatelse til kommunal vei for den fradelte tomten for eiendommens gamle tun.

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 ikke tillatelse til
omsøkte fradeling av eiendomsteig på 1200 dekar (parsell 2) idet en slik fradeling ikke anses
som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning.
I klagen fremkommer det at omsøkte skog- og utmarksteig har liten verdi både med hensyn til
jakt og skogsdrift. Det fremgår at det vil være bedre at omsøkte erverver, Jan-Inge Helgesen,
overtar skog- og utmarksteigen (parsell 2) slik at han kan drive med forsvarlig uttak av ved til
hus og hytte. I klagen pekes det på at en slik fradeling i liten grad vil påvirke avkastningen av
resterende eiendom.

Saksbehandlers vurdering:
Siden administrativ sak nr 042/13 ble behandlet, har det blitt foretatt endring i jordlovens § 12 og
denne endringen har trådt i kraft. Saker som ikke er endelig avgjort før lovendringen trådte i
kraft skal behandles med hjemmel i den endrede lovparagrafen. Denne klagen skal slik sett
behandles med hjemmel i den nye § 12 i jordloven som er gjengitt i det følgende.
Ny § 12 i jordloven (trådte i kraft 1. juli 2013):
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige
eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til
eigedomen og partar i sameige.
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal
dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan
samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under
formålet i jordlova.
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei
føremåla som lova skal fremja.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt
skjønn må reknast som ei driftseining.
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert
seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er
nødvendig å dela eigedom.

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell
samtykket bort.
Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan
godkjenning i samband med grensejustering etter matrikkellova.
Det er ikke nye momenter av betydning som fremkommer i klagen. Saksbehandler har vært helt
bevisst at den omsøkte skog- utmarksteigen er den teignen som ligger lengst fra bilvei og har
mye fjellareal og kun ca 190 dekar med produktiv skogsmark og slik sett har en forholdsvis
mindre verdi enn de øvrige eiendomsteigene.
I tilknytning til forannevnte lovendring vil det være aktuelt å vurdere den påklagede fradeling
etter om fradelingen gir en tjenelig bruksstruktur, tar vare på arealressursene og gir driftsmessig
god løsning.
Det produktive skogarealet på eiendommen er på 982,5 dekar og av dette kan ca 190 dekar
regnes å være på omsøkte skog- og utmarksteig. Mesteparten av skogen er bevokst med lauvskog
samt noe barskog (plantet gran). En slik skogeiendom har for små ressurser til at eieren på noen
måte kan få tilstrekkelig inntekt fra skogen. Det kan derfor ikke anses som tjenlig for
bruksstrukturen å redusere eiendommens produktive skogareal selv om det arealet som søkes
fradelt har relativt mindre verdi p.g.a. større driftskostnader og forholdsvis lavere skogbonitet.
Målsettingen i jordloven legger tvert imot opp til at driftsenhetene i landbruket bør styrkes.
Omsøkte fradeling av skog- og utmarksteig vil svekke driftsenheten og i tillegg medføre at en
nye og ganske ressurssvak driftsenhet (den fradelte teigen) opprettes.
Omsøkte fradeling vil utover det å redusere ressursgrunnlaget med hensyn til skogbruk også
redusere eiendommens ressurser med hensyn til utmarksverdier som jakt og fiske.
Svært stor del av skogsdriftene i Saltenregionen i dag utføres av skogsentreprenører med tyngre
skogsmaskiner. Det som er et av problemene i tilknytning til entreprenørdriftene, er nettopp at
mange skogeiendommer er ganske små, noe som lett medfører mye flytting av skogsmaskiner
mellom mange små skogsdrifter. Dette medfører dårligere økonomi for skogsentreprenørene og
medfører at de må betale lavere rotnetto til mange skogeiere. Entreprenørdrift på større
skogeiendommer medfører ofte større drifter og forholdsvis bedre rotnetto. Med henblikk på
dette, synes det helt klart å kunne gi en driftsmessig dårligere løsning å redusere størrelsen på
omsøkte skogeiendom og ikke minst en dårlig driftsmessig løsning for fradelte eiendomsteig.
Omsøkte fradeling kan slik sett ikke ses å ville medføre en driftsmessig god løsning.
Den omsøkte skog- og utmarksteigen (parsell 2), kan isolert sett som egen driftsenhet lett vise
seg å være så lite attraktiv å drive for skogsentreprenører p.g.a. forholdsvis lang terrengtransport
og forholdsvis små skogressurser at den i fremtiden vil fremstå som et skogsområde som ikke
drives. Da har man i så fall lagt opp til en løsning som ikke medfører ivaretagelse av
arealressursene.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :
Med henvisning til saksutredningen tas klagen ikke til følge. Dette begrunnes med at
fradeling av omsøkte skog- og utmarksteig (parsell 2) ikke vil medføre en tjenelig
bruksstruktur og en god driftsmessig løsning. I tillegg vil omsøkte fradeling kunne
medføre en dårligere ivaretagelse av arealressursene på skog- og utmarksteigen som
søkes fradelt.
Vedtaket i administrativ sak nr 042/13 opprettholdes.
Fauske, 09.07.2013

Even Ediassen
rådmann
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Fylkesmannen i Nordland
Fauske Kommune, Plan og utvikling
PB93
8201 Fauske

Klage på vedtak.
Klager herved på vedtak Sak nr: 042/13
Vedrørende jllretten:
All intekt

av salg

av jaktkort går i dag til utmarkslaget. Verdien av elgjakt på parsellen er vudert

til kr. 300,-' pr år. Jan Inge Helgesen har jaket i området i ca 40 år og har etter en pause planer om å
gj enoppta j akten i jaktlaget.

Vedrørende drving av skog:
I begruelsen for avslag går det frem at en så liten del av eiendommen ike kan gi noen s~rlig

avkastning. Ut fra gjeldende verditakst av eiendom GNr: 97, Bnr: 7, av 25, august 2012 går det
frem at eiendommen som helhet ikke er aven slik ar at den kan gi økonomisk avkastnng av
betydning. Det vil derfor være hensiktsmessig å fradele parsell 2 fra eiendommen for å ivareta
skogen her på best mulig måte, da

intensjonen er å drve forsvarlig uttak av ved til eget bru. Dette

både til hus og til egen hyte som står på utskilt tomt på teigen(Parsell 2). En slik fradeling vil i
liten grad påvirke avkastningen av resterende eiendom, da parsellen ligger avsides og ike vil være

økonomisk forsvarlig å drive. Ut fra dette mener vi at untaksbestemmelsen fra §12 også kan
benytes på denne parsellen. For ordens skyld: Jan Inge Helgesen bor på lik linje med Helge
Helgesen på Hjemgam.

I forbindelse med areoppgjøret er alle interessenter omforent om at en deling av eiendommen som
forespeilet er til det beste for ettertiden.
For Jentoft Helgesens bo:

¡'jar("/: :t~èL1.
Mart Krstiansen
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2a Søknaden 2.ielder:

JK fradeling av grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning .. po.~
Legg ved gjenpart av

nabovarsel, kvittering for
at varsel er gitt/sendt og
kopi av kart som viser
hvilket areal/grense det

O arealoverføring eller grensejustering med oppmålingsforretning
o fradeling av veggrunn med oppmålingsforretning

søkes om.

2b Søknaden er i henhold til plan/ søknad om dispensasjon:
Deling i hht pbl D

§ 63 Kommuneplan

o .. ti Reguleringsplan . O.Godkjent t('~t~delingsplan
. .1 lE, Pr;vat forslag .

- jf pbl § 19-1, fra

Søknad om

dispensasjon

bestemmelser i:

D plan- og bygningslov

D forskrift

Copyright: Fauske kommune

D Vedtekt

D kommuneplan D reguleringsplan
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Offentlig virksomhet

o Bolighus

ParselIen( e)

skal

veg

~ Fritidshus

~ Landbruk/fiske

o Offentlig

o .Industrilbergverk

o Naturern

o Annet kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

benyttes ti

o Varehandellbankforsikringlhotell/restaurant

Adkomst
Pbl§ 66.1 og
vegloven
§§ 40-43

'\

o Riks-/f)rlkesveg

o Kommunal veg ~ Privat veg

o Ny avkjørsel fra offentlig veg

o Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

o Avkjørselsilatelse er gitt

o Søkn. om avkj.tilatelse vedlegges O Adkomst sikret ifølge vedlagt

Vannforsyning O Offentlig vannverk

dokumenter

~ Privat felles vannverk. Tilknytningstilatelse vedlegges

pbl § 65

o Annet

Avl~i::.. "
PbI § 66. 2

. beskriv
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IX Privat enkeltanlegg
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Joumalnummer

,. '. l

~ ~ r ,j . t ':..! 4 ~. ;J.
Adresse

Mail V\J ~l\St

Copyright: Fauske kommune

et

Postadresse

ß2ll

raJ~

Hjemgam 24. februar 2013

Fauske Kommune
V/Landbruk
8200 Fauske
SØKNAD OM FRADELING GNR 97. - BNR 7. I FAUSKE KOMMUNE

Gjelder Jentoft Helgesen's dødsbo som er overdradd arvingene 12. feb. 2013.

Eiendommen består av 3 adskilte teiger, 1. Heime-teigen, 2. Mellom-teigen og 3. Nord-

teigen.
I kommunens flyfoto er kun Heime-teigen og Mellom-teigen med. Nord-teigen ligger langt
opp i fjellet og grenser mot Sørfold Kommune.
overta Heime-teigen og Mellom-teigen,

Arving, Helge Helgesen, Hjemgam, 8211 Fauske, skal

ca. 900 dekar, som er taksert av takstmann Svein Jensen.
Det søkes om fradeling av Nord-teigen.
Helge Helgesen bor på utskilt tomt fra gnr 97/7.

Søknad om utskillng av tomt til eksisterende hovedbygning m/driftsbygninger.
Arving, Ansgar Helgesen, Jotunveien 22, 1782 Halden, ønsker å overta hovedbygning
m/driftsbygning som fritidshus. Tomt ca.2 måL.

Søknad om utskiling av Nord-teigen.
Arving, Jan-Inge Helgesen, Hjemgam, 8211 Fauske, ønsker å få utskilt Nord-teigen. Dette
på grunn av at han har sin hytte på Nord- teigen og vi finner det naturlig at han overtar
denne. Nord-teigen har liten eller ingen betydning for resten av eiendommen.
Jan -Inge tenker å ta ut ved til brensel på denne teigen. Det har ikke vært tatt ut skog på

Nord-teigen på ca. 50 år
Henviser til takst som beskriver at arealet har svært liten verdi.

Jan-Inge Helgesen bor på utskilt tomt fra gnr. 97/7.
Vedlegg:

fl (~~ lie.iy SM
Helge He gesen, Hjemgam, 8211 Fauske

H r)fGT: Ifj~S:tZ~
Marit Kristiansen, Hjemgam, 8211 Fauske

VERDITAKST PÅ EIENDOMMEN "KJELMOEN", GNR. 97, BNR. 7 I

FAUSKE KOMMUE.

Eier: Jentoft Helgesen' s bo.

Rekvirent: Helge Helgesen, Hjemgam, 8211 Fauske.
Befaring av eiendommen ble foretat tirsdag 21. august 2012 hvor Helge Helgesen var til
stede.
Eiendommen ligger på Hjemgam, ca. 5 km øst for Finneid etter riksveg 830. Den bestå av 2

teiger som begge grenser til Stengvatn som er drikkevanskilde for Fauske kommune. Den
ene teigen, heimeteigen, strekker seg fra Vattenbygdvegen og opp til sørenden av Stengvatn
og går videre herfra opp til nord for Hjemgamoppen.
Den andre teigen fra nordenden av Stengvatn, følger elva på sørsiden og går opp til fjells.
Dyrkajorda som var på eiendommen er tidligere fradelt og tilhøer et anet bruksnumer.

Bebyggelsen:
Bebyggelsen som står på eiendommen er vånngshus, drftsbygning og uthus.
Våningshuset er oppsatt ca. 1905 og er i 1 ~ etasje. Halvdelen av den ble befar innvendig.
Bygnngen er satt opp på steinmur og utvendig lagt mørtel mellom steinene. På nersiden er
det noe utglidnng av muren. Huset er satt opp av plan og utvendig paneL. Ingen isolasjon.

Ikke wc, men det er innagt van til huset. Taket på hoveddelen er jernplater som ruster og må
nok skiftes. Det egner seg ikke til helårsbolig, men kan nok brues til frtidshus med en del
påkostninger. Flott beliggenhet med god utsikt
Driftsbygningen er fra ca. 1900 og har ei grflate på150 m2. Det er svært begrenset hva
den kan brues tiL. Dyrerommet har steinvegger, resten reisverk. Rustet bølgeblikk på tak.
Riving bør nok vuderes.

Uthus på til samen 57 m2 i en etasje som er i svært dårlig forfatng og bør rives. Det er satt
opp i 1910.

Samet verdi for disse bygningene settes til kr.l5.000

Arealene.
Etter Gårdskart fra Skog og landskap har eiendommen følgende arealer:

Fulldyrkajord .....................................3,1 dekar

Innarksbeite .................................... .5,5 "
Skog med høgbonitet ...............'......... 246,8 "
Skog med middels bonitet .................. .400,2 "
bonitet ........................ 125,5 "
Skog med låg

Uproduktiv skogsmark ...................... 88,6"

Anet uprodukivt areal.. ....... ............ 41,4 "

Til samen: 911, 1 dekar.

i

J

~

- 2I tilegg skal det være noe areal som ikke er kommet med under flyfotograferingen men

er bar fjell og har Svært lien verdi.

som

Dyrkajorda:

Det som er igjen av dyrkajord ligger i tilkytnig til bebyggelsen og er på 3,1 dekar med
jordlag på flygesand og egner seg godt til dyrking av

brubar arondering. Jordaren er et mat

grønsaker/potet. Se1vdrenerende. Innarksbeite er forholdsvis bratt og ligger ovafor

dyrkajorda.
Adkomstvei til en del av utmarka går over dyrkajorda.

Verdien av dyrkajorda settes slik:
3,1 dekar a kr. 2.000,- ....................... kr. 6.200

5,5 dekar innarksbeite a kr. 900,- ....... " 4.950

Til samen: kr.i 1.150

Skogen/utmarka:
1981 tilplantet 101 dekar med gran fordelt på begge teigene.
Barskogen er plantet på areal som har høy og middels bonitet, men tiveksten er ikke helt på
Det er i tidsrommet 1957 til

topp. Skjermen er fjernet på de felt som ble befar.

Ellers består den produkive delen av lauvskog.
Adkomsten til skogen er ganske bratt før en kommer opp til høde med Stengvatn. Det er ikke
kjøres med traktor. Etter Skogbrussjefens vudering

opparbeidet nöen skogsveg, men det kan

kan storparen av arealet avvirkes med skogsmaskin hvis det bygges noe skogsveger. Men det

blir i dag benytet mest skuter.
Ved beregnng av verdien er det tatt hensyn til beliggenhet og terrengforhold samt

adkomstmuligheter. Det er beregnet en gjennomsnittlig alder påplantefeltene.

Verdien av utmarka settes slik:

101 dekar barskog a kr. 850,- ...... ..................... kr. 85.850
671,5 dekar lauvskog a kr. 200,- ........................ "134.300

130 dekar anet uproduktivt a kr. 50,- ................." 6.500

Til samen: Kr.226.650
Elgjakt.
Eiendommen er med i elgjak og det jllbare arealet settes til 900 dekar med en dekarris på

kr. 1,- år og kapitaliseringsrentefot på 3 %.

Verdien av elgjlla blir da: 900 dekar x kr, 1,- : 0.04 % = kr. 22.500

Sammendrag.

Bebyggelsen ............................ Kr. 15.000
Dyrkajord/beite .................... .... " 11.150
Skog/utmark........................... " 226.650

Elgjakt... ... li.. ... ... ............ ........"22.500
Til sammen:
275.300
Kr.

=======

NBNordlandsBanken
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Verditaksten er satt ut fra de retningsliiùer som gjelder for prisfastsetting av
landbruseiendommer, gitt av landbruksdeparementet.
Solvik, Fauske 25. august 2012
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Målestokk 1 : 20000 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 13.03.2013

GARDSKART 1841-97/7
Tilknyttede grunneiendommer:

97n

r

Skog av særs høg bonitet
Skog av høg bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr

+

landSkap

Kartet viser en presentasjon av valgt

3,1
!! Overnatedyrka jord
':":.~
Fulldyrka jord
II Innmarksbeite

dekt fastmark
Apen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf, vann, bre
Ikke klassifisert
Sum:
Apen jord

Skog

AREALTALL (DEKAR)

0,0

55

0,0
246,8
400,2
125,5

886

4,6
9,0

274
0,4

type gårdskart for valgt eiendom.

86

I tilegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar
av de ulike arealklassene for eiendommen.
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GARDSKART

1841-97/7

Tilknyttede grunneiendommer:

97/7

0,0

55

landskap

type gårdskart for valgt eiendom.

86

0,0
246,8
400,2
125,5

886

4,6
9,0

skog+

Kartet viser en presentasjon av valgt
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I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar
av de ulike arealklassene for eiendommen.
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Undertegnede (gjeldsovertagende arvinger legitimert iht. skifteattesten 5), advokat, statsautonsert eiendomsriegler eller annen med fullmakt fra de
gjeldsovertagende arvinger) bekrefter at ovenstående opplysninger erriktig og er kjent med straffeansvaret ved avgivelse av uriktige opplysninger
til offentlig myndighet.

stebzs

Underskrift

Underskrift

Dato

Underskrift
se n
Eiendomsmegler

Sted
Dato
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Underskrift

Unde

Noter:
1) Dersom

eiendommen har underfestenummer (ufnr.) kan felt for seksjonsnummer (s
Oppgis.

2) Der er eiendorimens markedsverdi på tidspunktet for tingiysing som skal

.i

3) Attesten/testamentet skal vèdlegges i original eller beKreftettotokopi.
oppgis er stØrrelsen på den eierandel som overføres til den enkelte arv g/Iegatar.
4) Det som skal
5) Pe legitimerte iht. skifleattest har kompetanse til å disponere over eiendommen Inntil
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Ønskes det at alle arvingene skal disponere over eiendomriene i sarieie, riå de legitime

GA-5307 B(Godkj. 10.04) ElektroniSk utgave
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FULLMAKT
Undeegnede aringer et ...1~ rtlt? /: · A:~ r:~... .1Id¡ ~

født.Oi...ç?t...I 11.7 død.. //.IZ.i:. Æ.I? 12
attest skal forestå skiftet av dødsboet, gir med dette

. som i følge skifte

-)

i..fnr (11 siffer)
,11t1f. j(a'~ßri~......... .navn ., .t?1/,(S:(.?

fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret, heruder
aringenes ansvar å gi og motta alle

undertegne og kvittere på boets vegne samt på

meldinger til og fra areavgiftsmyndighetene.
Fullmakten omfatter også rett til å forføye over fast eiendom q l / l

(Strykes dersom slik fullmakt ikke er gitt)

sted dato

" ll'.tJl,v... ... kt?.ol??-:.. ?c.'?./2

. -tfftf. Æ ~l. ¡l ~avn ... .1.1. I/d.;... ' .... dm (11 siffer)
J~ ..idggSØ/L....... ..navn . .

l.c. 9.1.'. t tì (11 siffer)

ltfr?.) !ff"r Jl#;~. ... .navn .! f'!.1..r. ~. tì (11 siffer)
............................... .............. .navn ..................................fu (11 siffer)

............................................ ..navn ................................ ..fu (11 siffer)

............................................. .navn ..................................fu (11 siffer)

Fullmaktsgivemes underskrifter bekreftes:

omfatte rett til å forføye .

(N: Bare hvis det er fast eiendom i boet og fullmaken skal

over denne).

Jeg/vi bekrefter at utstederen(e) er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent seg

sin underskrift på dette dokumentet i niitt/vårt nærvær.
Jeg/vi er myndige e) og er bosatt i Norge.

$:1.k... .~f.lf:g~~... ..navn.. ?:/t/i: .tZ............ ..f-dato
ll.llL.....ßø~.............navn ..'d-"àö$..6.?...........f-dato

~draZ;;7
¡flg. fullmakt

'Grunneiendom 1841 - 97/7/0
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Dato: 2013-05-02 15:39:57 - Side 2 av 2
Skog
.
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landskap

Arealstatistikkfor grunneiendom 1841-97/7/0
Markslag (AR5) 13 klasser

Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning):
Del av landbrukseiendom: JA
1841-97/7/0

Matrikkelen (Kartverket)
Registrert: 1 av 1 grunneiendommer

Arealstatistikk:
Matrik Antall Full- Over- Innkelteiger dyrka flate- marks
numjord
dyrka beite
mer
jord
97/7

Sum

dekar

4

3.1

3,1

0.0
0,0

5.5

Skog

Skog Skog Skog Uprod Myr
høy
mid- lav
uktiv
høy
bonitet dels
bonitet skog
bonitet
bonitet

særs

246.8
246,8

0.0
0,0

5,5

Andre arealer tilknyttet eiendommen: Nei
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KOMMUNE
~ FAUS~UKSsJEF

~ SKOG

FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK
JoumalpostID: 13/3858 I
I

Sak nr.: 042/13

Arkiv saldD: 13/559 I Saksbehandler:

I Delegert

plan- og utviklingsutvalg

Wilhelm Morgenstierne

I Dato: 13.05.2013

97/7 HELGE HELGESENIMT KRSTIANSEN M.FL. - SØKNAD OM DELING AV
GRUNNEIENDOM TIL ANSGAR HELGESEN OG JAN-INGE HELGESEN VED
HJEMGAM

Saksutredniiig:
Eiendom:
Kommune
Fauske

i

Fnr.

Gnr.

Snr.

ID andel Eiendomsnavn

97

I

E.ierI sel2er:
L

i

Navn

Adresse

Helee llel2esen

H.ient2am. 8211

Marit Kristiansen

Jotunveien22~ 1782 llalden
Hiem2alì, 8211 Fauske
H.ieme:am~ 8211 Fauske

Anse:arllele:esen
Jan-Ine:e Hele:esen

Parsell

Fauske

l):

Adresse
Jotunveien 22, 1782 Halden
Saksforhold (larselll):
Bebygd Gin)

Adkomst dyrkajord (j/n)

Adkomst gjenroii tunet Gin)
Flere våningshus Gin)
Grenser bolig I hyte (jn)

Grenser dYlka jordGIn)

J
N

J

Samsvar med gocikjent plan Gin)
Ivaretar kulturlatidskapshensyn (j/n)
Avstand tun, metêr

N
N

Adkomst gãrdsvei (j/n)
VeniskogG/n)

J

N

J
O

J
N

2):

Parsell

Saksforhold (Parsell

2):'.

Bebygd (j/n)

jord (j/n)
Adkomst gjennom tunet (j/n)
Flere våningshus Wn)
Grenser bolig I hyte (j/n)
Grenser dyrka jord(j/n)
Adkomst dyrka

N
N
N
N

J

J
J

Samsvar med godkient plan (j/n)
Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n)
Avstand tun, meter
Adkomst gårdsvei (j/n)
Vemskog (j/n)

3000

J
J

N

Det søkes om fradeling av tomt på ca 1,95 dekar (parsell 1) for

eiendommens game tu med

gamelt ubeboelig våningshus, gamel driftsbygning som egner seg dårlig til dagens

landbrusdrift og et uthus som er i svært dårlig forfatning. Hensikten med fradelingen er at en av
de nåværende eierne skal benyte vånil1gshuset som fritidshus. L kommuneplanen er dette

området lagt ut som område hvor det kan etableres spredte boligbygg, LNF-B9.
Det søkes også om fradeling aven av eiendommens skog- og fjellteiger som

har et samlet areal

eiendommens eiere kan overta cienne teigen. Same person
har allerede hyte med torntpå ca 1,6 dekar på denne teigen. Erverver tenker å ta ut ved til
brensel på teigen.

på ca 1200 dekar slik at en anen av

Eiendommen er ikke i jordbrusmessig drft i dag og har ikke vært det i flere år. Eiendommen
har svært lite jordbrusareal og må først og fremst regnes som en skogbruseiendom bevokst
tilplantet med en del gran.
med lauvskog og
egen
enebolig tett ved eiendommen, skal overta mesteparen av eiendommen i eneeie og at det gamle
tunet med de
gamle husa skal
overtas aven av de andre eierne som fritidseiendom og at den
overtas av den tredje av søsknene som har hyte på
eiendomsteigen som ligger lengst una skal
Eiendommens 4 eiere (søsken) ønsker å at en av eierne (Helge Helgesen) som bor i

denne teigen.

Vurderingsprinsippene i natuangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å dane

grnnlag for saksbehandlers vudering. Med grlag i de data som er registrert i Naturbasen og

Ardatabanen og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradelinger ikke å

kOnUe i konflkt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearer eller naturvernoniåder.
Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nytet eller kan nytes til jordbruk eller
skogbru uten samtykke fra landbrusmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om
eiendommen har flere gnr/bnr og etter landbiismyndighetens skjønn må tegnes som en
driftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbrusmyndigheten kan gi tilatelse til deling dersom

samfunnsinteresser 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
også tas
kan føre til drifts- og eller miljømessige ulemper for landbruet i området. Det skal
hensyn til godkjente planer for arealbruen med grulag i plan- og bygningsloven samt
hensynet til kulturlandskapet.

an
oversi.kt over areaL i fli

db
ru ks'
eiend omllen

02 Ollsøkt e

Parell l, da

da
Fulldyrket lettbrukt iord

parseIler:

Areal omsøkte ål'eller

Eiendommens areal

Arealtype

Parsell 2, da

Parsell 3, da

3,1

Mindre lettbrukt fulldvrka jord
Fulldyrka tungbrukt jord

Suin fulldyrla jord

3,1

Overfatedyrka jord
Irinrtarksbeìte

5,5

Suii overtlaltedyrka/innmarksbeite

5,5

SkOg, SierS høg bonitet
Skog, høg bonitet

.

246,8
95

Sum produktiv skog

505,2
230,5
982,5

190

Uprodu~tiv skog

163,6

75

Myr
Annenjorddekt fastmark
Grunnlendt areal/fjell i dagen
Ikke klassifisert

4,6
9,4
962,4

Skog, middels bonitet
Skog, lav bonitet

Sum upl'oduktive areal

.

1140

2131,1

Totalt areal

95

1,95

935

1,95
1,95

1010
1200

Vurdering av parsell 1
Parsell 1

omfatter eiendommens gamle tun med hus og søkes fradelt med et areal på ca 1,95

dekar. Det er ikke samfunnsinteresser av storvekt som taler for at det fradeles en slik tomt for det
gamle tunet. Tunet med bygninger synes imidlertid å ha liten betydning

for den fremtidige

driften av eiendommen, som i hovedsak vil omfatte skogsdrift. Tunet har imidlertid betydning

for adkomsten til eiendommens arealer. Det må derfor ved en eventuell fradeling av tunet
en rett til adkomst gjennom tuet, også med landbrusmaskiner. En fradeling som

tinglyses

omsøkt av eiendommens gamle tu synes å være forsvarlig med hensyn til eiendommens

avkastning.
Som betingelse for fradeling av tomt for det gamle tunet, må det kreves at det fradelte arealet får
en tinglyst rett til adkomst langs den eksisterende gårdveien frem ti den
tilegg må den fradelte tomten

Vurdering av

kommunale veien. I

også gis rett ti utvidet avkjørsel ti den kommunale veien.

parsell 2

dette kan ca 190.dekar regnes som
Parsell
2 omfatter ca 1200 dekar av eiendommen og av
produktiv skog, ca 75 dekar som uproduktiv skog og resten av arealet på 935 dekar som anet

uproduktivt areal (fjellareal). Den produktive skogen på denne teigen ligger i dag i luftlinje ca
2,4 km fra bilvei. Hvis det bygges mer skogsbilvei slik det er foreslått i hovedplan for
skogsveier, vil avstanden i luft linje ti bilvei bli ca 1,3 km.
Eiendommen har samlet sett ikke så

store arealressurser at en eier kan leve av eiendommen. Slik
og uproduktiv

, sett synes det liten gr til åfradele noen av eiendommens produktive skogareal

skog- og fjellareaL. De mer uproduktive areal har verdi i tilknytng til storvil~ak og småviltjakt.

Omsøkte fradeling av parsell 2 må slik sett anses å ikke være forsvarlig med henblikk på
eiendommens avkastnng.

VEDTAK:
Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i

jordlovens § 12 tilatelse

til fradeling av tomt på ca 1,95 dekar for eiendommens eksisterende tu (parsell 1) som
omsøkt idet
dette anseS å være forsvarlig med hensyn til eiendommens. avkastnng. Som
betingelse for en slik fradeling settes at landbruseiendommen samtidig med tinglysing
av fradelingen får tinglyst adkomst, også for landbrusmaskiner gjennom det gamle
tunet.

Det gis med hjemmel i plan~ og bygnigslovens § 19~2 dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel § 3.2 a) for fradeling av tomt på 1,95 dekar for gamelt
vånngshus som vil

bli bru som fritidshus.

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 tilatelse til fradeling av ca 1,95
dekar som omsøkt. Det må samtidig med tinglysingen av fradelingen også tinglyses
adkomstrett til fradelt tomt langs eksisterende gårdvei frem til kommunal vei.

Det gis avkjørselstilatelse til kommunal vei for den fradelte tomten for eiendommens
gamle tu.

Skogbrussjefen viser til saksut:rediungen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 ikke
tilatelse til omsøkte fradeling av eiendomsteig på 1200 dekar (parsell 2) idet en slik
fradeling ikke anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastnng.

Fauske, 13.05.2013

¿ri fl ~;:~

Wilhelm l\genstieme

skogbrussjef

FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR
JournalpostID:
13/6623
Arkiv sakID.:
12/808
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.:

058/13

Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Dato: 28.08.2013

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORGATA 98
Vedlegg:

Viser til tidligere vedlagt reguleringskart med bestemmelser til saken.
Påklaging til fylkesmannen i Nordland fra Tove Marie Volden på vegne av Asbjørg Johansen med
familie, datert 12.08.13

Sammendrag:
Forslag til detaljregulering for Storgata 98 ble vedtatt (egengodkjent) i kommunestyret den
20.06.13, sak 052/13.
Innen klagefristen i.h.t. plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd, jf. § 1-9, er det innkommet
en klage på kommunestyrevedtaket. Klagen fremsettes av Tove Marie Volden på vegne av
Asbjørg Johansen med familie.
Det fremkommer ingen vesentlige nye momenter i klagen.
Komplett dokument med tittel «Anmodning om tilbaketrekking av offentlig ettersyn, samt ny behandling i
planutvalget, angående detaljregulering av Storgata 98 grunnet feil og mangler i Planbeskrivelsen.» ble
vedlagt saken ved behandling i kommunestyret 20.06.13, sak 052/13.

Det presiseres at privatrettslige avtaler mellom Storgata 98 og Storgata 100 og eventuell hevd på
veirett ikke skal være med i detaljregulering for Storgata 98.
Rådmannen finner ikke grunn til å ta klagen til følge og anbefaler at saken oversendes til
Fylkesmannen i Nordland som klageinstans.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 opprettholdes vedtak i
kommunestyret den 20.06.13, sak 052/13.
Klage fra Tove Marie Volden på vegne av Asbjørg Johansen med familie oversendes
Fylkesmannen i Nordland.

Even Ediassen
rådmann
Utskrift sendes:
Enhetsleder plan/utvikling til
videre forføyning
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SØKNAD OM BRUK AV MOTORISERT FEDSEL I UTMARK I FORBINDELSE MED
PLANLEGGING AV NY 132 KV KRAFTLEDNING FRA STIFJELL TIL SALTEN
TRAFO, OG FRA HAUAN (FAUSKE) TIL FAUSKE TRANSFORMATORSTASJON
Vedlegg:

- Søknad fra Nordlandsnett m/kartutsnitt, datert 10.06.2013
- Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen i Nordland datert 19.07.2013

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Nordlandsnett as om dispensasjon for motorisert ferdsel
i utmark i forbindelse med planlegging av ny 132 kV kraftlinje fra Stifjell til Salten Trafo (ligger
i Sørfold kommune) og fra Hauan til Fauske transformatorstasjon. Prosjektet innebærer også
sanering av den ene 132 kV kraftledningen fra Stifjell til Hauan.

Saksopplysninger:
Søknaden gjelder bruk av terrengmotorsykkel og snøskuter i forbindelse med planleggingen av
denne kraftledningen samt bruk av helikopter. Bygging og drift av kraftledninger av denne
størrelse er konsesjonspliktig. I forbindelse med planlegging og under oppfølgingen av
konsesjonsprosessen ønsker Nordlandsnett as å kunne benytte terrengmotorsykkel/snøskuter og
helikopter i forbindelse med befaring av vanskelige partier, befaring med offentlige myndigheter,
berørte parter og grunneiere, samt innmålingsarbeider.
Nordlandsnett as er godt i gang med arbeidet og vil sende søknad om konsesjon i løpet av
september i år. Behandlingen tar normalt ca 1 år, ved klage vil ikke konsesjon være innvilget før
i 2016. Når konsesjon foreligger, kan motorisert ferdsel i utmark skje med hjemmel direkte i
lovverket.
Likelydende søknad er sendt Sørfold kommune. Saken er ikke behandlet der.
Saken er sendt til Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Reindriftsforvaltningen
og reinbeitedistriktene til uttalelse.
Det er mottatt svar fra Reindriftsforvaltningen. Det er Duokta reinbeitedistrikt som har
beiterettigheter i området. Leder i reinbeitedistriktet har uttalt at det er vanskelig å gi et konkret
svar siden det ikke er oppgitt hvor mye kjøring det blir og i hvilken årstid det er planlagt ferdsel.
Dette er en problemstilling som er tatt opp med Nordlandsnett as som sier at det er vanskelig på
nåværende tidspunkt å si hvor stort omfanget av denne ferdselen vil være. De
opplyser at det kan være bli alt fra 1 til 15 befaringer, alt etter hvor stort behov det er fra eksterne
konsulenter/myndigheter.

Området det søkes om dispensasjon i er definert som a-sone (forbudssone) i
motorferdselsplanen.
Fra Miljøverndepartementet har vi fått beskjed om at forsøksordningen vedr motorisert ferdsel i
utmark som Fauske kommune deltar i, opphører med virkning fra 1. mai 2014.

Saksbehandlers vurdering:
Søknaden fra Nordlandsnett as om motorisert ferdsel i utmark gjelder planlegging av nye
kraftledninger, og i perioden fram til konsesjon er innvilget, må dette behandles som
dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven.
Når konsesjon er innvilget, vil ferdsel kunne skje med hjemmel direkte i motorferdselsloven.
Hensynet til reindriften er sentral i denne saken. Det er Duokta reinbeitedistrikt som har
beiterettigheter i området. Det er høst/vinterbeite her, vinterbeiter er viktige for distriktet i og
med at dette er en del av reservebeiteområdene for distriktet. Det er også en del flyttleier
innenfor planområdet. Reindriftsforvaltningen anbefaler at det blir dialog mellom Nordlandsnett
as og reinbeitedistriktet for å finne løsninger slik at omsøkt ferdsel kan gjennomføres uten at den
er til hinder for reindriften i området.
Da det er uvisst hvor stort omfang ferdselen vil få, vil kommunen foreslå at det innvilges
dispensasjon, samtidig som det settes krav om at all ferdsel gjøres i samarbeid med Duokta
reinbeitedistrikt.
Når det gjelder lengde på dispensasjonen, kan den ikke overskride 1. mai 2014 da
forsøksordningen opphører. Hvordan motorisert ferdsel i utmark skal forvaltes etter denne dato
er pr i dag uvisst.
Fauske kommune er innstilt på å innvilge søknaden fra Nordlandsnett as slik at planleggingen av
kraftledningen kan skje som planlagt og vil fremme følgende innstilling:

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 3 innvilges følgende dispensasjon fra
kommunedelplan med tema motorferdsel:
Nordlandsnett as, Bodø, innvilges dispensasjon for kjøring med atv, snøskuter og landing
med helikopter til sammen inntil 15 ganger. Det settes følgende vilkår:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ferdselen skal utføres i samarbeid med Duokta reinbeitedistrikt.
Grunneiers tillatelse må foreligge før ferdsel skjer.
Trase er etter den nye kraftlinjen som planlegges, jfr. vedlagte kartutsnitt.
Ferdsel må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22.00.
Dispensasjonen gjelder fram til 1. mai 2014.
Det skal føres oversikt over antall turer som benyttes.

Even Ediassen

rådmann

________________________________________________________________
Fra:
Tore Johan Olsen
Sendt: 19.07.2013
Til:
Postmottak
Kopi: duokta@gmail.com
Emne:
Søknad om bruk av motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med planlegging av ny 132
kV kraftledning
________________________________________________________________
Viser til høringsbrev datert 17.06.2013 angående søknad om bruk av motorisert ferdsel i utmark i
forbindelse med planlegging av ny 132 kV kraftledning fra Stifjell til Salten Trafo, og fra Hauan (Fauske) til
Fauske transformatorstasjon.

Motorferdselen vil bare ha innvirkning på de områdene som Duokta reinbeitedistrikt har beiterettigheter. I
området som det planlegges ny kraftlinje er det registrert høstvinterbeite, vinterbeiter som er viktig for
distriktet siden dette er en del av reservebeite områdene for distriktet.
Reindriftsforvaltningen Nordland har drøftet saken med Duokta rbd leder Mats Pavall. Han har uttalt at det
er vanskelig å gi et konkret svar siden det ikke er tatt med i søknaden om hvor mye kjøring det blir, og
hvilken årstid det er planlagt motorferdsel.

Reindriftsforvaltningen anbefaler at det blir en dialog mellom reinbeitedistriktet og kan opplyse om at det
er en del flyttleier innenfor planområdet som kan gi uheldige situasjoner med mye motorferdsel hvis det
foregår flytting med rein samtidig. Derfor er det viktig å finne årstider og tidsbruk av motorferdsel når det
ikke er større samlinger av rein i området, og i søknaden fra Nordlandsnett er det søkt om både ferdsel til
vinter, barmark og landing av helikopter. Det er viktig å gi noen føringer i dette ved behandlingen av
motorferdselssøknaden fra Nordlandsnett vil Reindriftsforvaltningen anbefale.

Mvh
Tore Johan Olsen
Førstekonsulent

Beskrivelse: cid:image001.png@01CB12D6.3C882DD0
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PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG
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SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL KJØRING AV ATV
Vedlegg:

- Søknad med kartskisse over hytteområdet datert 17.06.2013
- Uttalelse fra Nordland Fylkeskommune datert 28.06.2013
- Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen datert 2. juli 2013

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Lars Knutsen, Bodø, om dispensasjon for bruk av ATV
m/henger i forbindelse med frakting av materialer/utstyr til bytting fra pilarer til ringmur på
hytta. Søknaden gjelder barmarkskjøring og må behandles som dispensasjonssak etter plan- og
bygningsloven av Plan- og utviklingsutvalget.

Saksopplysninger:
Søknaden gjelder frakting av materiell fra parkeringsplassen v/RV80 i Brattåsvika og til hytte
som ligger ca 1 km fra parkeringsplassen. Fraktingen skal skje på sti/traktorvei. Området er
regulert til hytte/fritidsområde.
Det søkes om 2 turer med ATV med henger og vil være gjennomført ila ca 2 timer.
I hht bestemmelser som er vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med tema motorferdsel heter
det at barmarkferdsel ikke er tillatt i noen del av kommunen og at det ved behov skal søkes
dispensasjon.
Saken er sendt til Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Reindriftsforvaltningen
og Duokta reinbeitedistrikt til uttalelse. Det er mottatt svar fra Reindriftsforvaltningen og
Nordland Fylkeskommune. De har ingen spesielle merknader til at dispensasjon innvilges.

Saksbehandlers vurdering:
Ferdsel på barmark er ikke tillatt i noen del av kommunen. I denne saken søkes det om ferdsel
på opparbeidet vei og søker hevder at de ikke vil bli skader på vegetasjon o.l.
Hytta ligger i underkant av 1 km fra parkeringsplassen. Tiltaket krever ikke byggetillatelse, så
også ferdsel på vinteren må behandles som dispensasjonssak. Frakting med snøskuter anses
imidlertid som mest miljøvennlig/hensiktsmessig.

Planutvalget innvilget i sak 090/12 den 18. september 2012 dispensasjon for frakting av
byggematerialer til anneks, div innbo og materialer til bygging av altan og plattinger med ATV
selv om søker hadde byggetillatelse og mulighet for frakting på vinterstid med hjemmel direkte i
bestemmelsene/vilkårene som er vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med tema
motorferdsel.
Dersom Fauske kommune innvilger dispensasjon også i foreliggende sak, vil det kunne skape
presedens for liknende saker. Det kan være uheldig å gi tillatelse til frakting av materialer o.l.
med ATV på barmark i store hytteområder, da dette kan gi terrengskader som det tar lang tid å
reparere.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :
Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel avslås søknad om midlertidig
dispensasjon for kjøring med atv m/henger for transport av materiell i forbindelse med
skifting fra pilarer til ringmur på hytte.
Ferdsel på barmark er forbudt i alle deler av kommunen.
Fauske, 13. august 2013
Even Ediassen
rådmann

________________________________________________________________
Fra:
skb@reindrift.no
Sendt: 02.07.2013
Til:
Lise Gunn Hansen
Kopi:
Emne:
Søknad om midlertidig tillatelse til kjøring med atv - Lars Knutsen.
________________________________________________________________
Viser til epost av 21.06.13 med søknad fra Lars Knutsen om tillatelse til kjøring med ATV for frakt av
materiell til hytte i Brattåsvika i Valnesfjord. Reindriftsforvaltningen har ingen spesielle merknader til
saken.
Med hilsen
Sylvi Katrin Brandsæther
rådgiver
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Dato: 21.06.2013

SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL KJØRING AV ATV HØRING.
Vedlagt oversendes søknad fra Lars Knutsen, Bodø, om midlertidig tillatelse om kjøring med
ATV til høring.
Knutsen ønsker å frakte materiell fra parkeringsplassen i Brattåsvika i Valnesfjord og ned til
hytta i forbindelse med at han skal skifte ut pilarer under hytta med ringmur. Det er behov for
to turer. Ferdselen skal foregå på opparbeidet vei som er regulert som gangvei.
Avstanden er 700 – 800 m.
All ferdsel på barmark, som ikke er hjemlet direkte i loven, skal behandles av Plan- og
utviklingsutvalget. I den forbindelse ber vi om en uttalelse fra dere.
Høringsfrist er satt til 20. juli 2013.

Med hilsen
Gudrun Hagalinsdottir
Enhetsleder Plan/utvikling
Vedlegg.
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PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Dato: 28.08.2013

ANMODNING OM UTTALELSE TIL SØKNAD OM ENDRINGER I TILLATELSE TIL
MOTTAK, SORTERING OG LAGRING AV AVFALL
Vedlegg:

Brev datert 03.07.2013 fra Fylkesmannen i Nordland m/vedlagt søknad fra Østbø AS

Saksopplysninger:
Fylkesmannen i Nordland har oversendt søknad fra Østbø AS om tillatelse etter
forurensingsloven til å utvide eksisterende tillatelse for mottak, sortering og lagring av farlig
avfall på Finneid.
Det er Fylkesmannen som skal behandle søknaden, kommunen har fått frist til 5. august for
eventuelle merknader før det fattes vedtak i saken. Kommunen har søkt om forlenget frist til 28.
august.
Det søkes om følgende endringer:
Mengde farlig avfall samtidig på lager økes fra 100 til 300 tonn.
Total mengde pr år økes fra 16.500 tonn til 22.500 tonn herav:
 6000 tonn EE-avfall (4000 tonn i gjeldende tillatelse)
 2500 tonn tørt næringsavfall (samme som i gjeldende tillatelse)
Søkerens begrunnelse:
Mengde farlig avfall øker på grunn av økte mengder bygg- og rivningsavfall som er klassifisert
som farlig avfall. For EE-avfall og returmetaller er det generell endring i mengder inn til
anlegget som utløser behovet for endringer i tillatelsen.

Saksbehandlers vurdering:
Det søkes om utvidelse av total mengde avfall som kan lagres samtidig.
Østbø AS tar i mot returmetaller i ulike former og annet nærings- og EE-avfall som lagres i
tidsbegrensede perioder. Disse varene forbehandles før de selges videre som råvarer, eller
leveres etter etablerte retur-/gjenvinningsordninger.

For å klargjøre reguleringsbestemmelsene for Finneid næringsområde vedrørende utendørs
lagring av avfallsprodukter/skrap, ble det i plan- og utviklingsutvalgets sak 026/11, den
29.03.2011 vedtatt en presisering i reguleringsbestemmelsene der varig utendørs lagring ble
begrenset til 1 år.
Rådmannen vurderer bedriftens virksomhet å være i tråd med gjeldende planbestemmelser,
virksomheten skal ikke endre karakter, det dreier seg kun om økte mengder av de samme
produktene som lagres i dag.
Rådmannen kjenner ikke til forhold som er til hinder for utvidet lagring. All lagring må foregå
inne på bedriftens område.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :
Plan- og utviklingsutvalget har ikke merknad til søknad fra Østbø AS om utvidet tillatelse
for mottak, sortering og lagring av farlig avfall på bedriftens tomt på Finneid
næringsområde.

Even Ediassen
rådmann

________________________________________________________________
Fra:
Engan Louise
Sendt: 04.07.2013
Til:
Postmottak
Kopi: kjetil.ostbo@ostbo.no
Emne:
Anmodning om uttalelse til søknad om endringer i tillatelse til mottak, sortering og lagring
av avfall - Fauske kommune
________________________________________________________________

Vedlagt følger brev fra Fylkesmannen i Nordland.
Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil
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overingeniør miljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Nordland

tlf: 75 53 15 63
fmnolen@fylkesmannen.no

www.fmno.no
www.twitter.com/FMNordland || www.facebook.com/FylkesmannenNO || http://nordland.miljostatus.no/

ØSTBØ

Fylkesmannen

i Nordland

Statens Hus
Mo:oveien

10

8002 Bodø
Bodø, den 21.05.2013

Søknad om endringer i tillatelser til mottak, sortering og lagring av avfall.

Østbø as søker om endringer

i følgende tillatelser:

Endring av tillatelse til mottak, sortering og lagring av farlig avfall ved Langstranda,
Plassen 5 — ref nummer 2009/7287.
Tillatelse til mottak, sortering,
ref nummer 2007/2290.

Vikan og

(Tillatelse 1).

behandling

og lagring av avfall — Finneid i Fauske kommune —

(Tillatelse 2).

Tillatelse til mottak, sortering og lagring av avfall — Rana kommune — ref nummer 2007/5072.

(Tillatelse 3).

Tillatelse 1:
Her søker vi om følgende

endringer:

Langstranda:

Mengde farlig avfall samtidig på lager økes fra 20 tonn til 500 tonn.

Plassen 5:

Mengde farlig avfall samtidig på lager økes fra 300 tonn til 500 tonn.

Plassen 5:

Det søkes om tillatelse til mellomlagring

Begrunnelse

av inntil 30 tonn risikoavfall

for behovet for endinger:

Behovet for økte mengder farlig avfall er et resultat av at en del avfallsfraksjoner
klassifisert

samtidig på lager.

som ordinært avfall nå er klassifisert

rivningsavfall

som genererer

ftalater (gulvbelegg
( kreosot, takpapp

klorparafiner

på dette er avfall som inneholder

(isolerglass),

avfall som inneholder

PAH

o.1).

Behovet for tillatelse til mellomlagring
helseinstitusjoner.

som farlig avfall. I hovedsak gjelder dette bygg og

store mengder farlig avfall. Eksempler

0.1.), avfall som inneholder

som tidligere var

av risikoavfall

er fordi Østbø as i dag håndterer en del risikoavfall

I dag forgår dette slik at risikoavfallet

fra

blir hentet ute hos kunden og så transportert

direkte til Senja Avfall for forbrenning.
Da kundene har begrenset

med lagerplass

ser vi at denne ordningen

ikke alltid er den beste økonomisk

og

miljømessig. Kan vi ta avfallet inn til mellomlagring slik at vi kan samle opp en større mengde vil vi
redusere antall transporter mellom Bodø og Senja avfall betydelig.
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ØSTBØ
Mellomlagring vil skje inne på lagret på Plassen 5 i eget låst rom eller i egen låst container inne på Østbøs
område på Plassen 5. Patalogisk avfall/frysevarer vil bli oppbevart i fryser før det transporteres til
destruksjon.

Tillatelse 2:
Her søker vi om følgende endringer:
Finneid.
Finneid:

Mengde farlig avfall samtidig på lager økes fra 100 til 300 tonn.
Total mengde pr år økes fra 16500 tonn til 22500 tonn herav:
6000 tonn EE-avfall (4000 tonn i gjeldende tillatelse)
14000 tonn returmetaller (10000 tonn i gjeldende tillatelse)
2500 tonn tørt næringsavfall (samme som i gjeldende tillatelse)

Begrunnelse for behovet for endringer:
Mengde farlig avfall øker på grunn av økte mengder bygg- og rivningsavfall som er klassifisert som farlig
avfall.
For EE-avfall og returmetaller er det generell økning i mengder inn til anlegget som utløser behovet for
endringer i tillatelsen.

Tillatelse 3:
Mo i Rana:
Mo i Rana:

Mengde tørt næringsavfall økes fra 10000 til 20000 tonn pr år.
Mengde farlig avfall på lager økes fra 90 tonn til 300 tonn.

Begrunnelse for behovet for endringer:
Mengde farlig avfall øker på grunn av økte mengder med bygg- og rivningsavfall som er klassifisert som
farlig avfall.
For tørt næringsavfall er det generell økning i mengder gjennom anlegget som utløser behovet for
endringer i tillatelsen.

Venntig hil en

for Ø BØ AS Bodø
Kjetil Østbø
Rådgiver
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