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Nasjonalpark Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Láhko, Sjunkhatten og Rago 
Naturreservat Blakkådalen, Storlia, Dypen, Semska-Stødi, Langvassdalen-Ruffedalen, Stor-Graddis og  Junkerdalsura 
Landskapsvernområde Saltfjellet og Gåsvatnan  
  

Postadresse 
c/o Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405  
8002 Bodø 

Besøksadresse 
Storjord 
8255 Røkland 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 75 53 15 00 
Direkte:  +47 75531683 
fmnopost@fylkesmannen.no 
www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland 

MILJØDIREKTORATET 
Postboks 5672 Torgarden 
7485  TRONDHEIM 

 

Saksbehandler Johan Rova Vår ref. 2020/3707  Deres ref.  Dato 09.12.2020 

 

Tillatelse organisert ferdsel - Dispensasjon 
motorferdselsforbud - Arealrepresentativ naturovervåkning 
- Miljødirektoratet - Sállir natur AS 

Deres sak ble behandlet på styremøte 04.12.2020. 
 
Det ble fattet følgende vedtak: 
 
Miljødirektoratet, og underleverandører på vegne av Miljødirektoratet, gis tillatelse til å 
gjennomføre vegetasjonsanalyser i prosjektet Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO) i 
Junkerdal, Láhko og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker, samt i Gåsvatnan og Saltfjellet 
landskapsvernområder. Tillatelsen inkluderer å bruke metallrør for å markere 18 faste ruter 
(jfr. kart) samt dispensasjon etter Naturmangfoldloven § 48 første ledd for å bruke helikopter 
til de tre flatene i Stormdalsfjellet-Storstormdalen-Bergslåttdalen (jfr. kart).  
 
Tillatelsen er gitt med følgende hjemler i de ulike verneforskriftene: Junkerdal nasjonalpark § 
3 punkt 5.1 tredje ledd, Láhko nasjonalpark § 3 punkt 5.2 andre ledd, Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark § 7 andre ledd, Gåsvatnan landskapsvernområde § 7 fjerde ledd og Saltfjellet 
landskapsvernområde § 7 andre ledd. 
 
Tillatelsen og dispensasjonen gjelder på følgende vilkår: 
 
Generelle vilkår for alle verneområder 

• Denne tillatelse er gyldig i årene 2021-2025. 
• Tillatelsen (eller kopi av den) skal medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 
• Metallrørene skal plasseres slik at de ikke synes og ikke kan før til forstyrrelser eller 

skade på rein eller ville dyr som passerer rørene. 
• Dersom rørene ikke skal brukes etter 2025 skal de fjernes samtidig med siste besøk 

eller senest 15. september 2026. 
• Om rørene skal stå igjen etter 2025 må dette behandles med ny søknad og erklæring 

om hvem som blir fortsatt eier av dem.  
• Ansvarlig for feltarbeidene skal for hver feltsesong og senest én uke før feltarbeidet 

begynner kontakte aktuelt reinbeitedistrikt for å informere om oppstart: 
 Balvatn reinbeitedistrikt, e-post: kristine.maria@biegga.com 
 Saltfjellet reinbeitedistrikt, e-post: saltfjellet.rbd@gmail.com 
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 Duokta reinbeitedistrikt, e-post: duokta@gmail.com  
• Nasjonalparkforvaltningen skal informeres om gjennomført feltarbeid og datoer for 

dette senest 1. november det år feltarbeidet ble utført. 

Junkerdal nasjonalpark 
• Feltarbeidet skal ikke påbegynne før 15 juli. 
• Feltarbeidet skal være avsluttet senest 1. september om ikke annen dato har blitt avtalt 

mellom ansvarlig for feltarbeid og Balvatn reinbeitedistrikt i forkant. 

Láhko nasjonalpark 
• Feltarbeidet skal ikke påbegynne før 5. august. 
• Feltarbeidet skal være avsluttet senest 25. august om ikke annen dato har blitt avtalt 

mellom ansvarlig for feltarbeid og Saltfjellet reinbeitedistrikt i forkant.  

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark samt Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder 
• Feltarbeidet skal ikke påbegynnes før 10. august. 
• Feltarbeidet skal være avsluttet senest 5. september om ikke annen dato har blitt avtalt 

mellom ansvarlig for feltarbeid og Saltfjellet reinbeitedistrikt i forkant. 

Rago nasjonalpark 
Vegetasjonsanalysen i Rago nasjonalpark trenger ikke særskilt tillatelse fra 
forvaltningsmyndigheten. Med hjemmel i verneforskriften for Rago nasjonalpark kapittel 3, 
punkt 2.2 første ledd har nasjonalparkforvaltningen likevel følgende anbefalinger for 
gjennomføringen av undersøkelsen i Rago:  

• Feltarbeidet bør ikke påbegynnes før 15. juli.  
• Feltarbeidet bør være avsluttet senest 1. september om ikke annen dato i forkant har 

blitt avtalt mellom ansvarlig for feltarbeid og Duokta reinbeitedistrikt. 

Øvrige opplysninger 
• Grunneier (Statskog, gjennom Harald Rundhaug, e-post hru@statskog.no) må 

kontaktes før feltarbeidet starter, i det minste for å få grunneiers tillatelse til markering 
av flater og landing med helikopter. 

• Rana kommune må kontaktes for søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for 
bruk av helikopter til de tre flatene i sør-vestre delen av Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. 

• Forekomst av kulturhistoriske verdier er ikke kjent fra prøveflatene, men registreringen 
av disse er mangelfulle. Det er tiltakshavers ansvar og ikke ødelegge kulturminner. 

• I Rago finnes det f.eks. gamle og unike samiske kulturminner i form av ringer med 
småstein som har vært brukt av barn som lekte at de samla rein. Det er forbudt å flytte, 
fjerne, skade eller ødelegge alle slags kulturminner i verneområdene. 

• Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppfordrer Miljødirektoratet at nasjonale langsiktige 
overvåkingsprosjekt (for eksempel ANO) fortsatt skal planlegges i form av 
samarbeidsavtaler mellom Miljødirektoratet/SNO, nasjonalparkforvaltningen og 
grunneier så at prosjektene kan saksbehandles som «skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten». Dette ville gjøre 
saksbehandlingsprosessen enklere, og styrke den lokale/regionale naturforvaltningen. 
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Alternativet kan være å vurdere forskriftsendringer som gir unntak for nasjonale 
overvåkningsprosjekt på samme måte som det i dag ofte er mulighet til unntak fra 
vernebestemmelsene for redningsvirksomhet, skjøtselstiltak og reindrift. For gjentatte 
aktiviteter som trenger dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48, som bruk av 
helikopter i ANO, er også forskriftsendring noe som bør vurderes ifølge 
Miljødirektoratets rundskriv om forvaltning av verneforskrifter (M106-2014). 

Med hilsen 
 
Johan Rova 
seniorrådgiver 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
Kopi til: 
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 
Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 
Duokta reinbeitedistrikt  

v/ Mats Pavall 
Holtanveien 620 8219 FAUSKE 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 
Sørfold kommune Strandveien 2 8226 STRAUMEN 
Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 
Statskog Fjelltjenesten avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Balvatn reinbeitedistrikt  

v/ Kristine Blind Helland 
Bentevassveien 11d 8206 FAUSKE 

Statskog Fjelltjenesten avd. Mo Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Statskog v/ Harald Rundhaug    
Saltfjellet reinbeitedistrikt  

v/ Per Thomas Kuhmunen 
Saltfjellveien 2086 8255 RØKLAND 

Rødøy kommune  8185 VÅGAHOLMEN 
SÁLLIR NATUR AS Fjordvegen 166 9107 KVALØYA 
Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 
Beiarn kommune Kommunehuset, 

Nedre Beiarveien 906 
8110 MOLDJORD 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2020/3707-0 

 Saksbehandler: Johan Rova 

Dato: 26.11.2020 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 61/2020 04.12.2020 

 

Junkerdal, Láhko, Rago og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, samt Gåsvatnan 
og Saltfjellet landskapsvernområde: 

Tillatelse til å gjennomføre vegetasjonsanalyser og dispensasjon fra 
motorferdselsforbud for arealrepresentativ naturovervåkning - Miljødirektoratet 
og Sállir natur AS 

 
Forslag til vedtak 
Miljødirektoratet, og underleverandører på vegne av Miljødirektoratet, gis tillatelse til å 
gjennomføre vegetasjonsanalyser i prosjektet Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO) i 
Junkerdal, Láhko og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker, samt i Gåsvatnan og Saltfjellet 
landskapsvernområder. Tillatelsen inkluderer å bruke metallrør for å markere 18 faste ruter 
(jfr. kart) samt dispensasjon etter Naturmangfoldloven § 48 første ledd for å bruke helikopter 
til de tre flatene i Stormdalsfjellet-Storstormdalen-Bergslåttdalen (jfr. kart).  
 
Tillatelsen er gitt med følgende hjemler i de ulike verneforskriftene: Junkerdal nasjonalpark § 
3 punkt 5.1 tredje ledd, Láhko nasjonalpark § 3 punkt 5.2 andre ledd, Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark § 7 andre ledd, Gåsvatnan landskapsvernområde § 7 fjerde ledd og Saltfjellet 
landskapsvernområde § 7 andre ledd. 
 
Tillatelsen og dispensasjonen gjelder på følgende vilkår: 
 
Generelle vilkår for alle verneområder 

• Denne tillatelse er gyldig i årene 2021-2025. 
• Tillatelsen (eller kopi av den) skal medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 
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• Metallrørene skal plasseres slik at de ikke synes og ikke kan før til forstyrrelser eller 
skade på rein eller ville dyr som passerer rørene. 

• Dersom rørene ikke skal brukes etter 2025 skal de fjernes samtidig med siste besøk 
eller senest 15. september 2026. 

• Om rørene skal stå igjen etter 2025 må dette behandles med ny søknad og erklæring 
om hvem som blir fortsatt eier av dem.  

• Ansvarlig for feltarbeidene skal for hver feltsesong og senest én uke før feltarbeidet 
begynner kontakte aktuelt reinbeitedistrikt for å informere om oppstart: 

 Balvatn reinbeitedistrikt, e-post: kristine.maria@biegga.com 
 Saltfjellet reinbeitedistrikt, e-post: saltfjellet.rbd@gmail.com 
 Duokta reinbeitedistrikt, e-post: duokta@gmail.com  

• Nasjonalparkforvaltningen skal informeres om gjennomført feltarbeid og datoer for 
dette senest 1. november det år feltarbeidet ble utført. 

Junkerdal nasjonalpark 
• Feltarbeidet skal ikke påbegynne før 15 juli. 
• Feltarbeidet skal være avsluttet senest 1. september om ikke annen dato har blitt avtalt 

mellom ansvarlig for feltarbeid og Balvatn reinbeitedistrikt i forkant. 

Láhko nasjonalpark 
• Feltarbeidet skal ikke påbegynne før 5. august. 
• Feltarbeidet skal være avsluttet senest 25. august om ikke annen dato har blitt avtalt 

mellom ansvarlig for feltarbeid og Saltfjellet reinbeitedistrikt i forkant.  

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark samt Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder 
• Feltarbeidet skal ikke påbegynnes før 10. august. 
• Feltarbeidet skal være avsluttet senest 5. september om ikke annen dato har blitt avtalt 

mellom ansvarlig for feltarbeid og Saltfjellet reinbeitedistrikt i forkant. 

Rago nasjonalpark 
Vegetasjonsanalysen i Rago nasjonalpark trenger ikke særskilt tillatelse fra 
forvaltningsmyndigheten. Med hjemmel i verneforskriften for Rago nasjonalpark kapittel 3, 
punkt 2.2 første ledd har nasjonalparkforvaltningen likevel følgende anbefalinger for 
gjennomføringen av undersøkelsen i Rago:  

• Feltarbeidet bør ikke påbegynnes før 15. juli.  
• Feltarbeidet bør være avsluttet senest 1. september om ikke annen dato i forkant har 

blitt avtalt mellom ansvarlig for feltarbeid og Duokta reinbeitedistrikt. 

Øvrige opplysninger 
• Grunneier (Statskog, gjennom Harald Rundhaug, e-post hru@statskog.no) må 

kontaktes før feltarbeidet starter, i det minste for å få grunneiers tillatelse til markering 
av flater og landing med helikopter. 

• Rana kommune må kontaktes for søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for 
bruk av helikopter til de tre flatene i sør-vestre delen av Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. 
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• Forekomst av kulturhistoriske verdier er ikke kjent fra prøveflatene, men registreringen 
av disse er mangelfulle. Det er tiltakshavers ansvar og ikke ødelegge kulturminner. 

• I Rago finnes det f.eks. gamle og unike samiske kulturminner i form av ringer med 
småstein som har vært brukt av barn som lekte at de samla rein. Det er forbudt å flytte, 
fjerne, skade eller ødelegge alle slags kulturminner i verneområdene. 

• Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppfordrer Miljødirektoratet at nasjonale langsiktige 
overvåkingsprosjekt (for eksempel ANO) fortsatt skal planlegges i form av 
samarbeidsavtaler mellom Miljødirektoratet/SNO, nasjonalparkforvaltningen og 
grunneier så at prosjektene kan saksbehandles som «skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten». Dette ville gjøre 
saksbehandlingsprosessen enklere, og styrke den lokale/regionale naturforvaltningen. 
Alternativet kan være å vurdere forskriftsendringer som gir unntak for nasjonale 
overvåkningsprosjekt på samme måte som det i dag ofte er mulighet til unntak fra 
vernebestemmelsene for redningsvirksomhet, skjøtselstiltak og reindrift. For gjentatte 
aktiviteter som trenger dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48, som bruk av 
helikopter i ANO, er også forskriftsendring noe som bør vurderes ifølge 
Miljødirektoratets rundskriv om forvaltning av verneforskrifter (M106-2014). 

 
 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.12.2020  
 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 
 
 
Bakgrunn 
Sállir natur AS har sendt en søknad til Midtre Nordland nasjonalparkstyre med spørsmål om 
å få gjennomføre vegetasjonsanalyser i Junkerdal, Láhko, Rago og Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalparker samt i Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder. 
Vegetasjonsanalysene er en del av prosjektet Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO), 
som drives i regi av Miljødirektoratet. Sállir natur AS har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å 
hente inn de tillatelser som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.                                                        
 
Beskrivelse av ANO 
ANO er et nasjonalt overvåkingsprogram der data blir samlet inn for å overvåke endringer i 
artssammensetting, naturtyper og vegetasjonsdekning over tid. Det innsamlede 
datamaterialet skal videre brukes til å vurdere økologisk tilstand og styrke datagrunnlaget for 
naturforvaltningen på nasjonalt nivå. 
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Flater på 500x500 meter er tilfeldig skapt fra SSB sitt rutenett over hele landet. Innenfor hver 
flate ligger det 18 punkter, og i hver av disse punktene skal en kvadratmeterrute plasseres, 
hvor vegetasjonsanalyse blir gjennomført. Kvadratmeterrutene blir fjerna etter analysen, men 
rutene skal merkes med et kort og tynt metallrør (10‐15 cm langt, 1.5 cm i diameter) som 
bankes ned i to av hjørnene. Metallrøret vil ikke være synlig i vegetasjonen. Dette gir totalt 
36 metallrør innenfor en ANO‐flate. I tillegg til fastmerking vil stadfesting av hver rute skje 
med svært nøyaktig GPS‐utstyr. Metallrørene er likevel nyttige for å finne igjen eksakt 
posisjon og for å kunne plassere rutene riktig ved neste besøk.  
 
ANO‐flatene skal undersøkes i 5‐årige omdrev. Sluttår for prosjektet er foreløpig ikke 
bestemt av Miljødirektoratet. Etter siste omdrev vil metallrørene bli fjernet. 
 
Undersøkelsen av én flate (med 18 ruter) vil ta 1-2 dager. Egnet tidspunkt for analysene i felt 
vil være juli-september. Det kan være nødvendig å bruke helikopter for transport av 
materialer og personell til noen av rutene.  
 
Grunnlag og vurdering 
Av verneområdene er det bare Rago og Junkerdal som har godkjente og aktuelle 
forvaltningsplaner. Forvaltningsplanen for Junkerdal utdyper at det kan gis 
tillatelse/dispensasjon til forskning når dette er nødvendig, uten nærmere retningslinjer. 
Forvaltningsplanen for Rago framhever at det er ønskelig med overvåking av en del arter og 
kartlegging av naturtypene i nasjonalparken. I områder hvor forvaltningsplan ikke finnes må 
en skjønnsvurdering i stedet grunngis på de forhold som foreløpig er kjent av forvaltningen. 
Som del i vurderingen har sekretariatet derfor også hentet inn saksopplysninger fra 
naturoppsyn (SNO/Fjelltjenesten), grunneier (Statskog) og de tre reinbeitedistrikter (Balvatn, 
Duokta og Saltfjellet) som har virksomhet i områdene. 
 
ANO vil ikke påvirke landskapet 
Verneforskriftene for nasjonalparkene sier at landskapet i alle områdene er vernet mot 
tekniske inngrep og oppføring av anlegg. Den eksakte formuleringen varierer noe mellom 
områdene, men dette får ikke praktisk betydning for saksbehandlingen. Fra de eksempel 
som gis i verneforskriftene (for eksempel vegbygging, vassdragsregulering, utfylling, 
nydyrking, oppføring av bygninger og skilter, merking av stier) er det tydelig at forbudet ikke 
er ment for små og isolerte tiltak som ikke påvirker geologiske forhold, hydrologi, opplevelse 
av uforstyrret natur eller lignende, eller som vil lede til konsentrert slitasje fra ferdsel. For 
landskapsvernområdene er bestemmelsene i praksis likelydende, men med større fokus på 
opplevelsen av landskapets særpreg.  
 
Sekretariatets vurdering er at verneforskriftene ikke forbyr de tiltak som skal gjøres i ANO, 
det vil si utplassering av korte metallrør som ikke vil være synlig for allmenheten og som vil 
fjernes etter avsluttet prosjekt. Vi vurderer det derfor slik at dispensasjon ikke er nødvendig 
fra de forskrifter som regulerer tiltak som kan påvirke landskapsverdiene i de aktuelle 
verneområdene. 
 
ANO vil ikke påvirke planteliv 
All vegetasjon i de vernede områdene er vernet mot skade og ødeleggelse, i noen tilfeller 
presisert til «skade og ødeleggelse av enhver art» eller liknende. Flere av områdene har et 
unikt planteliv, med arter som grønlandsstarr og nordlig bergjunker. Nordlig tinderublom er 
også rapportert fra Sokumtinden i Láhko nasjonalpark, ikke langt fra en av ANO-flatene. Etter 
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korrespondanse med Sállir har det blitt klart at truede, sjeldne eller andre planter ikke vil bli 
samlet inn av ANO. Slitasje på plantelivet fra metallrør og feltundersøkelser er derfor ikke 
forventet å bli større enn fra vanlig friluftsliv og andre tillatte aktiviteter i områdene, og 
nasjonalparkstyret vurderer derfor at ANO ikke vil påvirke plantelivet så mye at prosjektet 
trenger tillatelser eller dispensasjon fra forskrifter som regulerer skade og ødeleggelse på 
plantelivet i verneområdene. 
 
ANO kan påvirke dyreliv og det samiske naturgrunnlag 
I Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde er den kritisk truete 
fjellreven en del av verneformålene i områdene. Organisert ferdsel og ferdselsformer som 
ikke skjer til fots må ha særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten, dersom dette kan 
forstyrre fjellrev eller påvirke dens livsbetingelser (§ 7 andre ledd) i Saltfjellet 
landskapsvernområde. Siden det ikke finnes noen forvaltningsplan for 
landskapsvernområdet, må en skjønnsvurdering i stedet grunngis på de forhold som 
foreløpig foreligger. Støy som vesentlig kan forstyrre fjellrev er også spesifikk forbudt i 
Saltfjellet landskapsvernområde (§ 10 første ledd). Verneforskriftene for alle nasjonalparkene 
sier at det ville dyrelivet ikke må forstyrres. De fleste nasjonalparkene (Rago unntatt) har 
også en bestemmelse om at all ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv 
og kulturminner.  
 
Et av formålene med Junkerdal nasjonalpark er at området skal kunne brukes til reindrift. 
Reindriften er ikke uttrykkelig en del av formålet med Rago nasjonalpark, men fra øvrige 
deler av forskriften kommer det frem at reindrift skal kunne skje i området. I alle de øvrige 
verneområdene er bevaring av det samiske naturgrunnlaget en del i verneformålet. En del av 
bevaringen vil være å minske risiko for forstyrrelser fra tiltak som kan påvirke reindriften, 
f.eks. gjennom å unngå organiserte aktiviteter i områder hvor rein er sensitiv for forstyrrelser 
visse tider på året. 
 
Alle verneområder som er inkludert i søknaden (unntatt Rago nasjonalpark) har forskrifter 
som sier at ulike former av organisert ferdsel eller større arrangementer som risikerer å 
skade naturmiljø eller verneverdier trenger tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. I disse 
områdene må derfor organiserte tiltak som risikerer å forstyrre dyreliv og reindrift ha 
verneområdesforvaltingens tillatelse. 
 
Undersøkelsen av én flate (18 småruter) vil ifølge Sállir normalt ta 1-2 dager. Det er ikke 
usannsynlig at noen av flatene som vil bli besøkt i ANO vil være innom 1-2 kilometer fra 
aktive fjellrevhi, en avstand som kan være tilstrekkelig nære for å gi forstyrrelser fra 
mennesker som befinner seg flere timer på samme plass. Også jaktfalk risikeres å bli 
forstyrret hvis undersøkelsene vil bli foretatt før begynnelsen av august i noen av flatene. 
Ettersom ANO-undersøkelsene vil medføre at feltpersonell befinner seg 1-2 dager på samme 
plass kan dette også føre til problemer for reindriften hvis feltarbeidet skjer ved feil tidspunkt. 
Visse av flatene er viktige luftingsområder for reinen frem til midt august, og andre flater 
ligger på steder hvor feltarbeid kan gi forstyrrelser for flytting, samling og slakt i september.  
 
På grunn av at feltarbeidet vil skje ved gjentatte og dagslange besøk på samme plass 
vurderer nasjonalparkforvaltningen at prosjektet må bli betraktet som organisert ferdsel eller 
større arrangement som trenger særskilt tillatelse. Fjellrev, rovfugl og reindrift kan være 
sensitiv for slike forstyrrelser frem til slutten av juli og fra begynnelsen av september. 
Sekretariatet har hentet inn synspunkter fra naturoppsynet og reindriftsdistriktene om når på 
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sommeren risiko for forstyrrelser på rein og ville dyr vil være som minst. Samtidig må det 
finnes tilstrekkelig tid å gjennomføre alt feltarbeid i løpet av én sommer og det har derfor ikke 
vært mulig å gå samtlige ønskemål til møte fullt ut.  Nasjonalparkstyret setter derfor vilkår om 
at undersøkelsene ikke skal begynne før 15. juli i Junkerdal nasjonalpark, før 5. august i 
Láhko og før 10. august i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, samt Gåsvatnan og Saltfjellet 
landskapsvernområde. Hvis ikke annet blir avklart i forkant med aktuelt reinbeitedistrikt, skal 
feltarbeidet videre være avsluttet senest 25 august i Láhko nasjonalpark, senest 1. 
september i Junkerdal nasjonalpark og senest 5. september i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark, samt Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder. 
Nasjonalparkforvaltningen anbefaler også at feltarbeid i Rago nasjonalpark ikke utføres før 
15. juli eller etter 1. september. Ansvarlig for feltarbeidene i ANO skal varsle 
reinbeitedistriktene en uke i forkant av at feltarbeidet begynner. 
 
ANO kan trenge bruk av helikopter 
Flere av flatene i ANO ligger slik at prosjektet mest sannsynlig vil trenge helikopter for 
transport av personell og materialer til og fra flatene. Etter å ha diskutert saken med Sállir 
ønsker de å få søknaden behandlet også som søknad om dispensasjon for bruk av 
helikopter. Landing med helikopter, og i de fleste tilfeller også ferdsel med helikopter under 
300 meter fra bakken, er forbudt i de aktuelle verneområdene. I alle områder foruten Rago 
åpner forskriften for eksempelvis bruk av helikopter for blålysvirksomhet og skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Hit kan for eksempel overvåking i 
regi av forvaltningen regnes. Miljødirektoratet ønsker dog (i telefonsamtale med Line Kristine 
Larsen, 17. nov 2020) at ANO ikke skal behandles som et forvaltningstiltak. Søknaden må 
derfor vurderes som en dispensasjonssøknad for forskning utført av Sállir. Dispensasjon fra 
verneforskriftene for bruk av helikopter må da gis etter naturmangfoldloven § 48 første 
alternativ.  
 
Naturmangfoldloven § 48 første alternativ sier at forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak 
fra et vernevedtak om det ikke er i strid mot vernevedtaket sitt formål og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig. Det at begge vilkårene er oppfylt gir likevel ikke krav på 
dispensasjon; en skjønnsmessig vurdering skal også foretas hvor blant annet omfanget, 
miljøvirkningen og nødvendigheten av de tiltak som det søkes dispensasjon fra vil ha 
betydning. Også de hensyn som positivt taler for det omsøkte tiltak, og om det vil stride mot 
verneverdiene om tilsvarende dispensasjonssøknader blir innvilget i fremtiden, vil inngå i 
vurderingen (Miljødirektoratets rundskriv om forvaltning av verneforskrifter; M106-2014). 
 
Formålet med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er blant annet det å ivareta området som et 
referanseområde for å følge utviklingen i naturen. Formålet med ANO er i så måte i tråd med 
verneformålet med dette område og forstyrrelsen fra helikopter for transport av materialer og 
personell til flatene i prosjektet må da regnes som akseptabel. 
 
I de andre verneområdene finnes ikke en motsvarende formålsskrivelse om bruk av området 
som referanseområde. Med de vilkår i tidsperiode som er satt for feltarbeidet vurderer 
nasjonalparkforvaltningen likevel at forstyrrelser fra helikoptertrafikk ikke vil være i strid med 
verneformålene for noen av de områder som er inkludert i søknaden eller påvirke 
verneverdiene nevneverdig – unntatt Láhko nasjonalpark. I Láhko skal allmenheten ifølge 
verneformålene gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen. Aksept for forstyrrelser fra 
motorferdsel i Láhko gjelder, ifølge verneplanen, i første hånd skuterferdsel vinterstid. 
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ANO-prosjektet vurderes å fremover bli en viktig del i den nasjonale miljøforvaltningen, ikke 
minst på grunn av at flatene er tilfeldig fordelt over landet. Dette motiverer også at det gis 
mulighet til undersøkelser av flater inne i verneområder, selv hvor det må brukes helikopter 
for å få undersøkelsene gjennomført. Likevel er det viktig å begrense bruk av helikopter til et 
minimum for å unngå forstyrrelser for friluftsliv, reindrift og naturverdier. Forvaltningen sin 
samlede vurdering er at det er grunn for å gi dispensasjon for bruk av helikopter til tre av de 
18 flatene i søknaden: Stormdalsfjellet, Storstormdalen/Steinfjellet og Bergslåttdalen. Øvrige 
flater vurderes å være tilstrekkelig tilgjengelige til fots og/eller båt eller plasserte i områder 
hvor mer støy fra helikopter risikerer å forstyrre fjellrev eller andre truede arter også i august-
september. 
 
 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 
Alle saker som gjelder naturmangfoldet skal, i tillegg til øvrige vurderinger, vurderes ut fra 
naturmangfoldloven sine §§ 8-12. Nasjonalparkforvaltningen vurderer kunnskapsgrunnlaget i 
saken som tilstrekkelig til å kunne fatte vedtak i saken, jf. naturmangfoldlovens § 8 og 
kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig til at føre-var prinsippet, naturmangfoldloven 
§ 9, ikke kommer til anvendelse. Nasjonalparkforvaltningen vurderer videre at tiltaket, med 
de vilkårene som er satt, ikke risikerer å bidra til den samlede belastingen eller å forårsake 
forstyrrelser på økosystemene i området, jf. naturmangfoldlovens § 10. Naturmangfoldloven 
§ 11 er ikke gjeldende i denne sak. I de fleste fal vil det være mulig å nå flatene i 
undersøkelsen til fots eller med båt, men bruk av helikopter er vurdert å være den beste 
måten å gjennomføre tiltaket i de tre nevnte flatene, jf. Naturmangfoldloven § 12. 
 
Konklusjon   
Miljødirektoratet, og underleverandører på vegne av Miljødirektoratet, gis tillatelse til å 
gjennomføre vegetasjonsanalyser i prosjektet Arealrepresentativ naturovervåkning i 
Junkerdal, Láhko og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker, samt i Gåsvatnan og Saltfjellet 
landskapsvernområder. Tillatelsen inkluderer å bruke metallrør for å markere 18 faste ruter 
samt dispensasjon for å bruke helikopter til de tre flatene i Stormdalsfjellet-Storstormdalen-
Bergslåttdalen. For å i størst mulige grad unngå forstyrrelser for reindrift og villdyr (i første 
hånd fjellrev og rovfugl) er det satt vilkår, bland annet for når på sommeren feltarbeidet kan 
gjennomføres. De reinbeitedistrikter som blir berørt må også informeres i forkant til at 
feltarbeidet utføres. 
 
Klageadgang 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt 

• Forskrift om utlegging til nasjonalpark et område av statens grunn, Storskogen, 
Ragoområdet, Sørfold kommune, Nordland (FOR-1971-01-22-95) 

• Forskrift om vern av Gåsvatnan landskapsvernområde i Beiarn, Bodø og Saltdal 
kommuner i Nordland fylke (FOR-2020-10-16-2079) 

• Forskrift om vern av Láhko nasjonalpark, Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner, 
Nordland (FOR-2012-12-14-1314) 

• Forskrift om vern av Saltfjellet landskapsvernområde med biotopvern i Rana og Saltdal 
kommuner i Nordland fylke (FOR-2020-10-16-2078) 
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• Forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Beiarn, Bodø, Meløy, Rana, 
Rødøy og Saltdal kommuner i Nordland fylke (FOR-2020-10-16-2076) 

• Forskrift om verneplan for Junkerdal. Vern av Junkerdal nasjonalpark/Juŋŋkaravuome 
nasjonalpárkka, Fauske og Saltdal kommuner, Nordland (FOR-2004-01-09-8) 

• Forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark. Rapport 2/2008. Fylkesmannen i 
Nordland 2008. 

• Forvaltningsplan for Rago nasjonalpark, Sørfold kommune. Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre 2013. 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) (LOV-2009-06-19-100) 
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Sammendrag 
 
Det har vært drevet fiskekultivering i Mørsvikvatnet og i Horndalsvatnet i 2020, 
fisket har vært konsentrert til høsten. I tillegg har det vært kartlegging av 
gyteplasser. 
 
Mørsvikbotn grunneierlag og det nye styret har vært fulgt tett opp.  
 
Det er sendt innspill til Fylkesmannen i Nordland / MD om større kvoter og 
lengre fiskesesong i den anadrome delen av Mørsvikelva fra 2021-sesongen. 
 
Bonåelva har vært fulgt opp i forbindelse med fisketelling om høsten og det har 
også vært diskusjon med Fylkesmannen i Nordland og Sørfold kommune, samt 
med flere grunneiere ang ulovlig fiske i elva. 
 
Det har vært oppfølging av fisket i Fagerbakkvatnet. 
 
Det har vært jobbet med oppsynsavtale for Mørsvikelva, og det har blitt utført 
oppsyn i Mørsvikelva. 
 
Fangstrapport fra sportsfiskerne for fiske av laks og sjøørret i den anadrome 
delen av Mørsvikelva ligger ved denne rapporten. 
 
Hyttefolk/grunneiere har blitt kontaktet for fangstrapportering fra 
Mørsvikvatnet. 
 
Fisk fra kartleggingsfiske i Sommersetvatnet har blitt analysert. 
 
Innlagt i rapporten er resultatene fra tellinga av laks og sjøørret i Mørsvikelva og 
Bonåelva. 
 
Det har vært møter med Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune 
og Statskog, samt tlf. møter med Sørfold kommune. 
 
Alt av ørret og røye i forbindelse med fiskekultiveringa har blitt analysert: målt 
lengde og veiet, fastslått kjøttfarge, mageinnhold og gytemodenhet, fastslått evt. 
parasitter i kjøtt og magesekk, samt registrering av stingsild i magesekken til 
røyr og ørret. 
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Fiskekultivering i Mørsvikvatnet 
 
I Mørsvikvatnet har alt tynningsfiske blitt lagt senhøstes, fra den siste uka i 
oktober og fram til og med 17. november. Tynningsfisket etter røye har aldri 
blitt utført så seint om høsten. Det ble tatt røye på gyteplassene hele første 
halvdel av november, og også registrert røye på vei til nye gyteområder.  
Temperaturen i vatnet har vært generelt høy, noe som sannsynligvis har ført til 
at røya har hatt ei svært sein gyting.  
 
Antall garnnetter: 42 
Maskestørrelse: 24 mm, 22, 5 mm, 21 mm, 19, 5 mm, 18 mm 
 
Fangster 
 
Røye 
Antall fisk: 1433 
Snittvekt: 168 g 
Antall kilo: 240, 7  
Røye med parasitter i kjøttet: 13, 0 
Gyterøye: 90 % 
Røya som ikke skulle gyte var lyserød i kjøttet, røya som skulle gyte var gul/kvit 
i kjøttet. 
 
De ulike gyteområdene hadde ulik dybde der røya hadde gyting, alt fra 1m 
dybde til 16 m, men jevnt over var det mest gyting i dybde 2 – 4 m. 
 
Ca. 75 % av gytinga var for nerenden av Mørsvikvatnet. Resterende 
gyteområder var spredt på små gyteplasser over hele vatnet. 
 
Ørret 
Antall fisk: 32 
Snittvekt: 154 g 
Antall kilo: 4, 9 
Ørret med parasitter i kjøttet: 6 % 
Det ble ikke tatt ørret over 200 g, alt av større ørret og gyteørret stod i elvene 
eller i elveområdene. Det ble ikke registrert utgytt ørret. 
Mesteparten av de små ørretene var lyserøde eller røde i kjøttet. 
 
 
Sportsfiskefangster (inkludert fiske av hyttefolk og grunneiere) 
 
36 ørret og 68 røyer, det er ikke kommet tall på vekt eller lengde på fisken. 
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Fisket i Horndalsvatnet 
 
Kultiveringsfisket av røye ble på forhånd bestemt å skulle utføres siste halvdel 
av september og første uka av oktober. 
 
Dessverre satte en enorm flom i vatnet og en svært sterk storm en stopper for 
dette fisket. 
I september ble det fisket ei natt med 8 garn (fra 24 mm til 19, 5 mm 
maskestørrelse) og det ble tatt 26 ørret og 42 røyer. Det viste seg at det var for 
tidlig for fiske etter gyterøye, røya hadde ikke gått på gyteplassene. 
 
Fangster 
 
Ørret 
Antall fisk: 36 
Snittvekt: 190 g 
Antall kilo: 6, 8  
Ørret med parasitter: 1 stk, dvs. 2, 8 %. 
All fisk var rød i kjøttet og skulle ikke gyte denne høsten. 
 
Røye 
Antall fisk: 42 
Snittvekt: 182 g 
Antall kilo: 7, 6 
Røye med parasitter: 3 stk, 7, 1 %. 
Ca. halvparten av røya skulle gyte denne høsten, men var et godt stykke unna å 
være gytemoden fisk.  
 
 
 
Samtaler med grunneiere/hyttefolk viste at det ble tatt lite fisk på garn, og da 
særlig røye, denne høsten. Røya trakk svært sent opp på gytegrunnene. 
Det ble tatt en del fin ørret på dorg og garn i slutten av juli og i august. Det var 
rekordsein isgang i år på Horndalsvatnet. 
 
Når kultiveringsfisket av Tangen Produkter ikke fortsatte i vatnet, skyldtes det at 
den medbrakte båten for å drive fiskekultivering i vatnet, ble knust i stormen. 
 
 
Bonå- og Horndal grunneierlag har kjøpt inn ny båt til utleie og fiskestell, og 
denne kan i fortsettelsen benyttes i fiskekultiveringsprosjektet. 
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Fisket i Mørsvikelva (lakseførende del) 
 
 
Laks:  
5 stk 
Vekt: 11 kg 
4 laks under 3 kg, 1 laks på 4,1kg 
 
Sjøørret: 
15 stk 
Vekt: 19,5 kg 
 
Uker med fanget fisk: 
 
Uke 27 : 1 laks 
Uke 28:  1 sjøørret 
Uke 29:  1 laks, 1 sjøørret 
Uke 30:  2 laks, 9 sjøørret 
Uke 31:  1 laks, 4 sjøørret 
 
Antall solgte kort: 67 døgnkort 
Antall fangstrapporter: 62 
Tilbakeleveringsprosent: 92, 5 
 
Dette er tall som Mørsvikbotn Grunneierlag har rapportert inn i Lakseregistrert 
for Nordland til Fylkesmannen i Nordland. 
 
 
Oppsyn i Mørsvikelva 
 
Tangen Produkter har hatt 6 oppsynsturer i elva; 2 turer i august i fiskesesongen 
og 4 turer i september etter at elva var stengt for fiske.  
 
Dette har langt fra vært et fullgodt oppsyn ut fra at det har vært rapportert om en 
del ulovlig fiske, og at det tas mer fisk i elva enn det som innrapporteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20



6 

 
Telling av gytefisk i Mørsvikelva høsten 2020 
Utført av Ferskvannsbiologen (for Prosjekt Utmark/ Fylkesmannen i 
Nordland) 
 
Laks 
Laks 1 – 3 kg: 11 hunfisk, 15 hanfisk 
         3 – 7 kg: 10 hunfisk,   4 hanfisk 
 
Sjøørret 
12 stk under 1 kg 
24 stk 1 – 3 kg 
  7 stk 3- 7 kg 
 
 
 
Telling av gytefisk i Bonåelva høsten 2020 
Utført av Ferskvannsbiologen (for Prosjekt Utmark/ Fylkesmannen ) 
 
Laks 
Laks 1 – 3 kg: 45 hunfisk, 57 hanfisk 
         3 – 7 kg: 31 hunfisk,   6 hanfisk 
      Over 7 kg:   8 hunfisk,   1 hanfisk 
 
Sjøørret 
5 stk under 1 kg 
9 stk 1- 3 kg 
2 stk 3 – 7 kg 
 
Det ble registrert 10 laks oppfor fossen; 8 stk 1 – 3 kg og 2 stk 3 – 7 kg 
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Fagerbakkkvatnet 
 
Etter at Tangen Produkter utførte prøvefiske og utarbeidet tiltaksplan for vatnet, 
har grunneierne i Fagerbakkvatnet blitt fulgt opp i fiskesammenheng i alle årene 
etterpå. 
 
Mens det i 2018 og 2019 var to meget gode fiskesesonger, skilte 2020 seg et 
som et år med ganske dårlig kvalitet på ørreten når den nærmet seg kiloet. 
Fisken var ikke rød i kjøttet og heller «vassen» i kjøttet. Ørreten som var mindre 
hadde bedre kvalitet. 
Isen gikk seint i vår og temperaturen har vært heller kjølig i vatnet, med lite 
vaking av fisk. Mye tyder på at større ørret ikke har funnet riktig mat i sommer. 
Det er ingenting som tyder på at ørretstammen begynner å bli for stor igjen. 
Røyebestanden er i vekst, og her er kvaliteten svært god. 
 
Etter en prat/diskusjon med grunneierlaget kom vi fram til at det ikke skulle 
gjøres noen større inngrep i forvaltningen av vassdraget denne høsten. Vi skal 
avvente og se hvordan sesongen 2021 blir. 
 
 
 
 
 
 
 
KARTLEGGINGSFISKE I SOMMERSETVATNET 
 
Tid: Oktober 2020 
Fisket utført av Øyvind Ånderbakk 
All fisk analysert av Tangen Produkter og NINA/Trondheim 
 
Sommerset grunneierlag fikk utlevert 4 stk garn for selv å kunne gjennomføre et 
kartleggingsfiske i Sommersetvatnet. Maskestørrelse på garna: 22, 5 mm, 21 
mm, 19, 5 mm og 18 mm. 
 
Mål med fisket: Kartlegge mengden yngel i vatnet og alder på småfisk for å se 
mengden av naturlig gyting hos ørreten i vatnet. 
Det er viktig å sammenligne årets kartleggingsfiske med fisket som ble utført i 
2012 med samme antall og type garn og samme fiskemåned. 
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Fangstresultat 
I alt 9 ørret. 
 
Lengde         Vekt            Alder 
210 mm       113 g             5/6 år 
210 mm       110 g             5/6 år 
200 mm       100 g             5/6 år 
190 mm       110 g             4/5 år 
185 mm         82 g             4/5 år 
185 mm         69 g             4/5 år 
180 mm         74 g             4/5 år 
180 mm         71 g             4/5 år 
135 mm         30 g             2/3 år 
 
(Analysen av alder er utført av to uavhengige instanser, og det er alltid vanskelig 
å fastslå helt sikkert det første vekståret, så derfor er det oppgitt to årstall for 
hver fisk). 
 
Sammenlignet med kartleggingsfisket i 2012 er det en del forskjeller: 
Det er kun halvparten av mengde fanget fisk i 2020 i forhold til 2012. Men 
fiskene i 2020 er feitere enn i 2012, det viser at småfisk har svært gode 
matforhold. Det ble i år ikke fanget noe stor fisk (i 2012 fisk på 385 mm/654 g). 
Årets fiske viser at det har vært gyting hvert år i årsklassene 2/3 år – 5/6 år, men 
mye tyder på at høstene i 2017/2018 ikke har hatt gode gyteforhold. 
Mye tyder på at bestanden av små ørret er vesentlig mindre nå enn i 2012. 
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                  Fiskene fra kartleggingsfisket i Sommersetvatnet i 2020 
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Innspill til Fylkesmannen i Nordland/ Miljødirektoratet for Mørsvikelva 
fra 2021-sesongen 
 
Dagens fisketid: 1. juli – 31. august 
Dagens kvoter:   5 laks for sesongen 
                         15 sjøørret for sesongen 
 
Forslag til endringer som ble sendt inn: 
Fisketid laks: 1. juli – 31. august 
Fisketid sjøørret: 1. juli – 14. september 
Kvote på laks: 15 for sesongen 
Kvote på sjøørret: 25 for sesongen 
 
 
Begrunnelse for endring: 
 
Laks 
Det selges kun døgnkort og da er det lett å ha kontroll på uttak av fisk. Tidligere 
kvote på 5 laks fører til underrapportering av fisk, fiskerne som vet at de 
kommer tilbake til elva for å fiske vil da være redd for at kvoten er tatt. Det er 
en bra laksestamme i elva, vassføringa er ujevn. 
 
Sjøørret 
Elva har en god sjøørretstamme, og det er trygt å utvide kvoten fra 15 til 25 
sjøørret for sesongen. Døgnkort gir god kontroll på uttak av fisk. Det er ønskelig 
å utvide sesongen med 14 dager fordi at som regel begynner elva å få bedre 
vassføring enn i begynnelsen av sesongen, og da er fisket bedre. Samtidig er det 
bra å ha ferdsel langsmed elva i september for å unngå ulovlig fiske. 
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Familiedag ved Mørsvikvatnet 
 
Lørdag 25. juli arrangerte Mørsvikbotn Grunneierlag familiedag ved 
Mørsvikvatnet med fiskekonkurranse, natursti, bueskyting- og luftgeværskyting. 
 
Det var servering av møsbrømlefser, vafler, pøler med brød, kaffe og kaker. I 
tillegg loddsalg. 
 
Om kvelden var det sommerkveld for de voksne ved vatnet. 
 
Arrangementet ble gjennomført i strålende vær og var så vellykket at 
grunneierlaget håper at dette kan bli et årlig arrangement. Det var godt med folk, 
både store og små, og inntektene fra arrangementet skal gå til å legge forholdene 
bedre til rette for turer og fiskeopplevelser i området.
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Fra: sti-ar-t@online no (sti-ar-t@online.no)
Sendt: 18.12.2020 10:48:22
Til: gerd-bente.jakobsen@sorfold.kommune.no
Kopi: 

Emne: Rapporten for Sørfold 2020
Vedlegg: RAPPORT Sørfold kommune 2020.docx
Hei!
 
Her er årets rapport!
 
Tusen takk for et godt samarbeid! Ønsker deg og dine ei koselig og fredelig jul!
 
Mvh Stig Tangen
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Sørfold kommune 
Teknisk_Næring 

 

 

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

DIREKTORATET FOR 
MINERALFORVALTNING MED 
BERGMESTEREN FOR SVALBARD 
Ladebekken 50 
7066  TRONDHEIM 
 
 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/1392 Line Margrethe Hansen, 468 66 249 26.11.2020 

    

 

Høringssvar - søknad om driftskonsesjon for Hammerfall i Sørfold kommune. 
Tiltakshaver: Omya Hustadmarmor AS 

 
Viser til mottatt høringsbrev for søknad om driftskonsesjon for Hammerfall i Sørfold kommune, 
datert 30.10.2020. I høringsbrevet bes det spesielt om tilbakemelding fra kommunen dersom 
tiltaket påvirker miljø, herunder naturmangfold, kulturminner og forurensning. 
 
Søknaden er vurdert av administrasjonen i Sørfold kommune, ved avdeling teknisk/næring.   
 
Dagbruddet er i kommuneplanens arealdel av 30.09.2010 avsatt til område for råstoffutvinning. 
Tiltaket er i tråd med gjeldende plan. 
 
Det opplyses i søknaden at det kun er snakk om underjordsdrift for eiendommene det søkes 
konsesjon for. Overflaten av eiendommene vil ikke bli berørt eller påvirket. Imidlertid vil 
rystelsesproblematikk knyttet til sprengning fremdeles være et potensielt problem da 
eiendommene som omfattes av søknaden befinner seg i et område hvor det er spredt 
boligbebyggelse. Sørfold kommune forutsetter at dette vil bli videre fulgt opp av tiltakshaver. 
 
Utover det overfor nevnte har Sørfold kommune ingen merknader til konsesjonssøknaden. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Line Margrethe Hansen 
Ingeniør byggesak 
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Mottakere: 
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR 
SVALBARD 

 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur
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Sørfold kommune 
Teknisk_Næring 

 

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

Trond K Heyerdahl Nyquist 
Myravn 14 
8226  Straumen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert teknisk/næring - nr. 84/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/1433 Line Margrethe Hansen,  30.11.2020 

 

Tillatelse til privat enkeltutslipp - gnr. 67/11 Korsvika 12 

I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 og forurensningsforskriften kap. 12 (§§ 12-1 til 
12-17) godkjennes søknad om utslipp av avløpsvann fra 1 fritidsbolig på eiendommen 67/11 
Korsvika 12 med følgende vilkår:  
- Det monteres Jets biotoalett med biotank for fritidsbolig som beskrevet i søknaden.  
- Utslipp av avløpsvann fra biotanken føres i lukket rør til utslipp 2 meter under laveste lavvann i 
sjøresipient.  
 
Vedtakets begrunnelse fremgår av saksutredningen nedenfor. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du rett til innsyn i sakens 
dokumenter. 
 
Fylkesmannen i Nordland er klageinstans i saken 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Margrethe Hansen 
Ingeniør byggesak 
 
 

31



 
 Side 2 av 2

 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 
Saksopplysninger  
Søknaden er mottatt 29.10.2020 og gjelder installering av Jets hyttetoalett med biotank til 
fritidsbolig som vist på mottatte kart. Fritidsboligen har innlagt sommervann. Innlagt vann skal 
imidlertid ikke benyttes til biotoalettet. Vann til nedskylling i toalettet fylles i egen vanndunk. 
 
Gjeldende plandokument for eiendommen er kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.09.2010. 
Eiendommen er i gjeldende plan avsatt til LNF-C; område hvor spredt fritidsbebyggelse er tillatt. 
Omsøkt tiltak er vurdert i henhold til plan.  
 
Vurdering  
Omsøkt tiltak er i praksis et komposteringstoalett der tørrstoff samles i egen tank til 
kompostering, og avløpsvann ledes ut til 2 meter under laveste lavvann i sjøresipient.   
 
Oppsummering og konklusjon  
Tiltaket er vurdert til å være i samsvar med gjeldende plan og bestemmelsene gitt i medhold av 
plan- og bygningsloven, samt bestemmelser gitt i medhold av forurensningsforskriften. Tillatelse 
gis. 
 
Det kreves gebyr for behandling av utslippstillatelse, jf. forurensningsforskriften § 11-4. Faktura 
sendes etterskuddsvis.
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Sørfold kommune 
Teknisk_Næring 

 

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

ASPLAN VIAK AS 
Postboks 24 
1301  SANDVIKA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert teknisk/næring - nr. 79/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2019/2039 Line Margrethe Hansen,  23.11.2020 

 

Ferdigattest - fylling ved Kobbskarelv bru, Sørfold kommune 

Viser til søknad om ferdigattest mottatt 27.05.2020.  
 
Kommunen gir herved ferdigattest for overfor nevnte tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 21-10.  
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse, jf. byggesaksforskriften § 8-1.  
 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på konstruksjonens tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning på saken.  
 
Konstruksjonen eller deler av dem må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du rett til innsyn i sakens 
dokumenter. 
 
Fylkesmannen i Nordland er klageinstans i saken 
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Med hilsen 
 
 
 
Line Margrethe Hansen 
Ingeniør byggesak 
 
 
 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 

34



 

Sørfold kommune 
Teknisk_Næring 

 

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

SALTENBYGG AS 
Straumen Industriområde 
8226  STRAUMEN 
 
Att.Viggo A. Hegge 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert teknisk/næring - nr. 82/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2019/2140 Line Margrethe Hansen,  30.11.2020 

 

Ferdigattest - fritidsbolig på gnr 52/77 

Viser til søknad om ferdigattest mottatt 18.11.2020. 
 
Kommunen gir herved ferdigattest for overfor nevnte tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 21-10. 
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse, jf. byggesaksforskriften § 8-1. 
 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning på saken. 
 
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er fastslått i de 
tillatelser som er gitt. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du rett til innsyn i sakens 
dokumenter. 
 
Fylkesmannen i Nordland er klageinstans i saken 
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Med hilsen 
 
 
 
Line Margrethe Hansen 
Ingeniør byggesak 
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Sørfold kommune 
Teknisk_Næring 

 

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

Jan Erik Skog 
Bjerkelundsveien 74 B 
1357  BEKKESTUA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert teknisk/næring - nr. 96/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/719 Line Margrethe Hansen,  29.12.2020 

 

Ferdigattest - uthus på gnr. 67/5 Gammovika 

Viser til søknad om ferdigattest mottatt 17.12.2020. 
 
Kommunen gir herved ferdigattest for overfor nevnte tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 21-10. 
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse, jf. byggesaksforskriften § 8-1. 
 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men er bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning på saken. 
 
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er fastslått i de 
tillatelser som er gitt. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du rett til innsyn i sakens 
dokumenter. 
 
Fylkesmannen i Nordland er klageinstans i saken 
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Med hilsen 
 
 
 
Line Margrethe Hansen 
Ingeniør byggesak 
 
 
 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
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Sørfold kommune 
Teknisk_Næring 

 

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

ACUSTUS HALLER AS 
Sørfold Industriområde 
8226  STRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert teknisk/næring - nr. 97/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/1603 Line Margrethe Hansen,  12.01.2021 

 

Tillatelse til tiltak i ett trinn - oppføring av lagerhall på gnr. 57/1 Elkem ASA 
Salten Verk 

I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2, jf. § 20-3, gis det tillatelse til oppføring av 

lagerhall på eiendommen gnr. 57/1 som vist på revidert situasjonsplan. 
  

Tiltakshaver: Elkem ASA Salten Verk 
Ansvarlig søker: Acustus Haller AS 
 
2. Tiltaksklasse fastsettes i samsvar med søkers forslag slik det fremgår av 

gjennomføringsplanen, jf. pbl § 21-4, jf. SAK 10 § 9-3. 
 
Ansvarsretter fremgår av mottatte erklæringer om ansvarsrett og gjennomføringsplan. De angitte 
ansvarsområdene, slik de fremgår av gjennomføringsplanen, dekker tiltaket. Eventuelle endringer 
må meldes kommunen. 
 
Vedtakets begrunnelse fremgår av saksutredningen nedenfor. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du rett til innsyn i sakens 
dokumenter. 
 
Fylkesmannen i Nordland er klageinstans i saken 
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Med hilsen 
 
 
 
Line Margrethe Hansen 
Ingeniør byggesak 
 
 
 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold  
Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å  
bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf. pbl § 21-6.  
 
Bortfall av tillatelse  
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf. pbl § 21-9. Ved eventuell klage på vedtaket  
begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang  
innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene  
kan ikke forlenges, jf. pbl § 21-9 første ledd.  
 
Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering)  
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og  
bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om  
ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf. pbl § 21-10. 
  
Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle  
endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og  
bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf. byggesaksforskriften §§ 8-  
1 og 8-2.  
 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen.  
Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i  
plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger. 
 
Saksopplysninger 
Søknaden er mottatt 14.12.2020 og gjelder oppføring av en lagerhall på eiendommen gnr. 57/1 
Valljordveien. Hallen har ifølge søknad et bebygd areal på 1425 m2. 
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Figur 1: Situasjonsplan 

 
Ansvar 
Ansvarlig søker må til enhver tid sørge for at gjennomføringsplanen er oppdatert, og sende den 
den til kommunen.  
 
Ansvarlig prosjekterende og utførende skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med 
gjeldende lov og regelverk. Det må ikke utføres arbeider ut over de som omfattes av tillatelsen.  
 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være til stede på 
byggeplassen. Eventuelle endringer må søkes om og godkjennes av kommunen før de kan 
gjennomføres. 
 
Følgende foretak har erklært ansvarsrett: 
OB Wiik AS for prosjektering av stålkonstruksjoner m/dukkledning, tiltaksklasse 1. 
Acustus Haller AS for utførelse av montering av prefabrikert stålkonstruksjon og duk, 
tiltaksklasse 1. 
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Vurderinger: 
 
Naboforhold og andres kommentarer 
Omsøkt tiltak er unntatt nabovarsling da kommunen vurderer at arbeidet ikke, eller i liten grad, 
berører interessene til naboer eller gjenboere, jf. pbl § 21-3 andre ledd. 
 
Plangrunnlag 
Eiendommen omfattes av Kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.09.2010. Eiendommen er i 
gjeldende plan avsatt til industri. Omsøkt tiltak er vurdert til å være i samsvar med gjeldende 
plan. 
 
Vei og atkomst 
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.  
 
Visuell utforming 
Tiltaket har etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv 
og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturgitte omgivelser og plassering, jf. plan- og 
bygningsloven § 29-2. 
 
Beliggenhet og plassering 
Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og situasjonsplan og tegninger som 
ligger til grunn for det. Det er 12.01.2021 mottatt revidert situasjonsplan for ivaretakelse av krav 
til avstand mellom bygninger. 
 
Tiltakets plassering skal koordinatberegnes før utsetting av hushjørner på tomta. 
 
Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest, jf. pbl § 21-10. 
 
Vann og avløp 
Tiltaket skal ikke tilknyttes vann- og avløp. 
 
Oppsummering og konklusjon 
Tiltaket er vurdert til å være i samsvar med gjeldende plan og bestemmelsene gitt i medhold av 
plan- og bygningsloven. Tillatelse gis. 
 
Det kreves gebyr for behandling av søknad om tiltak. Faktura sendes etterskuddsvis. 
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Sørfold kommune 
Teknisk_Næring 

 

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

Pål Espen Jensen 
Rødbrekka 8 
8011  BODØ 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert teknisk/næring - nr. 83/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/1381 Line Margrethe Hansen,  30.11.2020 

 

Midlertidig brukstillatelse, gnr 59/21 Lillevatnet 6 

Vi viser til anmodning om midlertidig brukstillatelse for gnr. 59/21 mottatt 22.10.2020.  
 
Kommunen gir herved midlertidig brukstillatelse for overfor nevnte tiltak, jf. plan- og 
bygningsloven § 21-10 tredje ledd. 
 
Ifølge søknad gjenstår følgende deler av tiltaket: Gelender på hems. 
 
Gjenstående arbeide må være fullført innen 25.02.2021, og hemsen må ikke tas i bruk før 
gelender er montert. 
 
Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, skal plan- og bygningsmyndighetene 
gi pålegg om ferdigstillelse, som kan gjennomføres ved sanksjoner, jf. plan- og bygningsloven § 
21-10 tredje ledd. 
 
Ny sluttkontroll skal utføres, og sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse skal sendes 
plan- og bygningsmyndighetene før det kan gis ferdigattest. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du rett til innsyn i sakens 
dokumenter. 
 
Fylkesmannen i Nordland er klageinstans i saken 
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Med hilsen 
 
 
 
Line Margrethe Hansen 
Ingeniør byggesak 
 
 
 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
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Sørfold kommune 
Teknisk_Næring 

 

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

Marius Wiik Johansen 
Røsvikveien 1210 
8220  Røsvik 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert teknisk/næring - nr. 88/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/1328 Line Margrethe Hansen,  09.12.2020 

 

Tillatelse til tiltak i ett trinn - riving av eksisterende våningshus og stabbur, og 
oppføring av nytt våningshus på gnr. 65/3, Røsvikveien 1210 

I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2, jf. § 20-3, gis det tillatelse til å rive 
eksisterende våningshus og stabbur på eiendommen gnr. 65/3, Røsvikveien 1210. 
 
Avfall etter riving skal leveres godkjent avfallsmottak. 
 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2, jf. § 20-3, gis det tillatelse til 
oppføring av nytt våningshus på eiendommen gnr. 65/3, Røsvikveien 1210, slik tiltaket 
fremgår av søknaden, med følgende vilkår: 

a. Erklæring om ansvarsrett fra ansvarlig kontrollerende av fuktsikring i våtrom samt 
lufttetthet i nye boliger, jf. SAK § 14-2, ettersendes til kommunen. 

 
Tiltakshaver: Marius Wiik Johansen  
Ansvarlig søker: Tømrer Wiik Johansen 
 

3. Tiltaksklasse fastsettes i samsvar med søkers forslag slik det fremgår av 
gjennomføringsplanen, jf. pbl § 21-4 andre ledd, jf. SAK 10 § 9-3.  

 
Ansvarsretter fremgår av mottatte erklæringer om ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan. 
De angitte ansvarsområdene, slik de fremgår av gjennomføringsplanen, dekker tiltaket. 
Eventuelle endringer må meldes kommunen.  
 
Vedtakets begrunnelse fremgår av saksutredningen nedenfor. 
 
 
 

45



 
 Side 2 av 5

 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du rett til innsyn i sakens 
dokumenter. 
 
Fylkesmannen i Nordland er klageinstans i saken 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Line Margrethe Hansen 
Ingeniør byggesak 
 
 
 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold  
Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å  
bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl § 21-6.  
 
Bortfall av tillatelse  
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl § 21-9. Ved eventuell klage på vedtaket  
begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang  
innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene  
kan ikke forlenges, jf pbl § 21-9 første ledd.  
 
Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering)  
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og  
bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om  
ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl § 21-10.  
 
Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle  
endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og  
bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften §§ 8-  
1 og 8-2.  
 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen.  
Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i  
plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger. 
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Ansvar og kontroll 
Følgende foretak har erklært ansvarsrett: 
 
Foretak Funksjon/Ansvarsområde 
Tømrer Wiik 
Johansen 
Org.nr 990265437 

PRO – Konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk, brannkonsept. 
Tiltaksklasse 1 
PRO – Grunnarbeider, ventilasjon. Tiltaksklasse 1 
UTF – Grunnarbeider, ventilasjonsarbeider, alt av tømrerarbeid. 
Tiltaksklasse 1 

Rørleggern 
Fauske AS 
Org.nr 98345741 

PRO – Sanitærinstallasjon, varmeanlegg. Tiltaksklasse 1. 
UTF – Sanitærinstallasjon, varmeanlegg. Tiltaksklasse 1. 

 
 
Ansvarlig søker må til enhver tid sørge for at gjennomføringsplanen er oppdatert, og sende den 
den til kommunen. 
 
Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og 
regelverk. Det må ikke utføres arbeider ut over de som omfattes av tillatelsen. 
  
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være til stede på 
byggeplassen. Eventuelle endringer må søkes om og godkjennes av kommunen før de kan 
gjennomføres. 
 
Saksopplysninger 
Søknaden er mottatt 12.10.2020, og ettersendelse av geoteknisk vurdering samt oppdatert 
gjennomføringsplan er mottatt 02.12.2020. Saken gjelder riving av et eksisterende våningshus og 
stabbur på eiendommen gnr. 65/3, og oppføring av et nytt våningshus på samme eiendom. Det 
nye våningshuset vil ha et bebygd areal på 223 m2. Bygningene som skal rives har til sammen et 
bebygd areal på 94 m2.  
 

 
Figur 1: Situasjonsplan 
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Figur 2: Skisser av våningshuset 

 
Vurderinger 
 
Naboforhold og andres kommentarer 
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. 
Ingen merknader er registrert i saken. 
 
Plangrunnlag 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.09.2010. Eiendommen er i 
gjeldende plan avsatt til LNF-A; områder hvor spredt bygging ikke er tillatt. Totalt bebygd areal 
for eiendommen vil ifølge søknad være på 335 m2 og mønehøyden vil være på 9,7 m. Dette er i 
strid med gjeldende bestemmelser, og tiltakshaver har fått dispensasjon fra de aktuelle 
bestemmelsene i utvalgssak 88/20 08.09.2020. Omsøkt tiltak vurderes derfor til å være i samsvar 
med gjeldende plan.  
 
Krav til byggegrunn 
Ved kontroll av naturfare i NVE Atlas viser det seg at det er kartlagt et kvikkleirepunkt ikke 
langt dra gårdstunet. Gårdstunet ligger også i utkanten av et aktsomhetsområde for skred.  
 
Det er foretatt en geoteknisk vurdering av Talus AS, og konklusjonen i rapporten er at 
områdestabiliteten er tilfredsstillende gitt utgraving til fast fjell og fundamentering på 
komprimert sprengfylling. Området har også tilfredsstillende sikkerhet mot skred. 
 
Vei og atkomst 
Omsøkt tiltak gir ingen endringer i forhold til vei og atkomst fra fylkesvei. 
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Visuell utforming 
Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg 
selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf. plan- 
og bygningsloven § 29-2. 
 
Beliggenhet og høydeplassering  
Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og godkjente tegninger. For 
plassering gjelder toleransegrenser for områdetype 3, jf. standarden «Plassering og 
beliggenhetskontroll».  
 
Tiltakets plassering skal koordinatberegnes før utsetting av hushjørner på tomta.  
Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest, jf. pbl § 21-10. 
 
Vann- og avløp  
Eiendommen er tilknyttet privat vannverk, og eksisterende våningshus har privat avløpsanlegg. I 
forbindelse med oppføring av nytt våningshus er det søkt ny utslippstillatelse. 
 
Avfallshåndtering  
I forbindelse med all riving skal det gjøres en kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og 
lignende som kan utgjøre farlig avfall og sørge for at slikt avfall leveres til godkjent mottak, jf. 
TEK 17 § 9-7 første ledd og avfallsforskriften kap. 11.  
 
Omsøkt tiltak har ifølge søknad et bruksareal på under 100 m2, og det er dermed ikke krav til at 
det utarbeides en avfallsplan. 
 
Oppsummering og konklusjon 
Riving av eksisterende våningshus og stabbur samt oppføring av nytt våningshus er vurdert til å 
være i samsvar med gjeldende plan og bestemmelsene gitt i medhold av plan- og bygningsloven. 
Tillatelse gis. 
 
Det kreves gebyr for behandling av søknad om tiltak. Faktura sendes etterskuddsvis. 
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Sørfold kommune 
Teknisk_Næring 

 

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

SIVILINGENIØR BÅRD SØRENSEN AS 
Postboks 28 
8455  STOKMARKNES 
 
Att.Øystein Jakobsen 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert teknisk/næring - nr. 90/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2019/1923 Line Margrethe Hansen,  09.12.2020 

 

Ferdigattest - riving av to bygg på gnr. 86/2/2 Mørsvik 

Vi viser til søknad om ferdigattest mottatt 02.12.2020. 
 
Kommunen gir herved ferdigattest for overfor nevnte tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 21-20. 
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse, jf. byggesaksforskriften § 8-1. 
 
Ferdigattesten er en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning på saken. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du rett til innsyn i sakens 
dokumenter. 
 
Fylkesmannen i Nordland er klageinstans i saken 
 
 
Med hilsen 
 
Line Margrethe Hansen 
Ingeniør byggesak 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur
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Sørfold kommune 
Teknisk_Næring 

 

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

Ann Elise Henriksen 
Heggveien 14 
8226  STRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert teknisk/næring - nr. 92/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/1481 Line Margrethe Hansen,  10.12.2020 

 

Tillatelse til ny avkjørsel fra kommunal vei til eiendommen gnr. 53 gnr. 237 - 
Heggveien 14 

I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i Veglova § 40 gis det tillatelse til ny avkjørsel fra kommunal vei KV 1080 som 
vist på vedlagt situasjonsplan. Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

1. Tillatelsen gis i henhold til Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av 
avkjørsler fra offentlig vei. 

2. Tillatelsen gjelder følgende formål: Bolig 
3. Eieren(e) eller brukeren(e) av avkjørselen som tillatelsen gjelder for, har ansvaret for at 

frisikten og andre krav til avkjørselen til enhver tid er oppfylt, jf. veglova § 43. Såfremt 
dette ikke skjer, kan avkjørselstillatelsen bli trukket tilbake. 

4. Avkjøringstillatelsen gjelder kun tilknytningspunktet til kommunal vei. Privatrettslige 
forhold med hensyn til nabo- og eiendomsforhold knyttet til bruk og opparbeidelse av 
avkjørsel, veirett, frisiktsoner og adkomstvei, må søker selv ivareta og innhente 
rettigheter til. Slike rettigheter bør tinglyses. 

5. Avkjørselen går over veggrøft med fare for vannproblematikk, og det settes krav til at det 
legges stikkrenne for overvannshåndtering under avkjørselen. Stikkrennen skal ha en 
diameter på minimum ø 200 mm, og ha en lengde på maksimalt 6,0 meter. Se Forskrift 
om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig vei. 

 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
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rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du rett til innsyn i sakens 
dokumenter. 
 
Fylkesmannen i Nordland er klageinstans i saken 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Line Margrethe Hansen 
Ingeniør byggesak 
 
 
 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Saksopplysninger 
 
Søknaden er mottatt 17.11.2020 og gjelder ny avkjørsel til eiendommen gnr. 53/237. Plassering 
av avkjørsel er vist på vedlagt situasjonsplan. 
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Vurderinger 
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan Straumen 2 sør, vedtatt 14.04.1977. Søker har i plan- 
og ressursutvalget PS 27/20 fått dispensasjon fra arealformål for kjøp av tilstrekkelig areal til å 
anlegge en ny avkjørsel inn til bolighuset. Primært skal avkjørselstillatelse gis i reguleringsplan, 
men i gjeldende reguleringsplan er det ikke regulert inn avkjørsel til eiendommen. Det betyr at 
det er vegmyndigheten som skal behandle søknaden etter veglova § 40. 
 
I avkjørselsvurderingen må det tas utgangspunkt i veglovens formålsparagraf § 1 a.  
 
”Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av offentlege 
og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei 
kvar tid kan vere tente med. Det er ei overordna målsetting for vegstyremaktene å skape størst 
mogleg trygg og god avvikling av trafikken og ta omsyn til grannane, eit godt miljø og andre 
samfunnsinteresser elles.” 
 
Vegmyndigheten har gjort følgende vurderinger: 

- Siktlinjene fra avkjørselen er i henhold til krav i Statens Vegvesen sin håndbok N100. 
- Veien er stengt for gjennomkjøring. 
- Det er ikke registrert trafikkulykker langs KV 1080 ifølge vegkart.atlas.vegvesen.no 
- Veien er godt opplyst med gatebelysning, og det vurderes at avkjørselen ikke vil gi økt 

fare for myke trafikanter. 

 
Konklusjon 
Kommunens vegmyndighet har gjort en totalvurdering hvor det er lagt vekt på framkommelighet 
og trafikksikkerhet på veien det er søkt avkjørsel fra. Kommunen godkjenner på vilkår søknaden 
om ny avkjørsel fra kommunal vei KV 1080 til eiendommen gnr. 53/237. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i veglova §§ 40 og 43. 
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Sørfold kommune 
Teknisk_Næring 

 

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

Silje Isaksen Lillegård 
Lappelvveien 52 
8226  Straumen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert teknisk/næring - nr. 93/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/1564 Line Margrethe Hansen,  10.12.2020 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg på gnr. 42/6 Lappelvveien 52 

I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2, jf. § 20-4, gis det tillatelse til oppføring av 
tilbygg på eksisterende bolighus på eiendommen gnr 42/6 Lappelvveien 52, som vist på mottatt 
situasjonsplan og tegninger. 
 
Tiltakshaver: Silje Isaksen Lillegård og Hans-Roar Simonsen 
 
Omsøkt tiltak krever ikke egne ansvarsretter, men leder Teknisk/næring vil allikevel minne om at 
De som tiltakshaver har ansvaret for at tiltaket følger de krav gitt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven, jf. forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK 19) § 12-1. 
Dette innebærer bl.a. ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med godkjente tegninger og 
situasjonsplan. 
 
Vedtaket begrunnelse fremgår av saksutredningen nedenfor. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du rett til innsyn i sakens 
dokumenter. 
 
Fylkesmannen i Nordland er klageinstans i saken 
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Med hilsen 
 
 
 
Line Margrethe Hansen 
Ingeniør byggesak 
 
 
 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 
Forholdet til en annen lovgivning og private rettsforhold  
Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å 
bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf. pbl. § 21-6.  
 
Bortfall av tillatelse  
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf. pbl. § 21-9. Ved eventuell klage på vedtaket 
begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang 
innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene 
kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9 første ledd.  
 
Ferdigattest  
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med en ferdigattest som utstedes av plan- og 
bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf. pbl. 21-10.  
 
Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle 
endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og 
bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf. SAK 10 §§ 8-1 og 8-2.  
 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. Plan- og 
bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og 
bygningsloven § 21-10 foreligger. 
 
Saksopplysninger med vurderinger 
Søknaden er mottatt 03.12.2020 og gjelder oppføring av et tilbygg til eksisterende bolig. 
Tilbygget har et bebygd areal på omtrent 18 m2, og skal inneholde bad og vaskerom. Totalt 
bebygd areal på eiendommen blir ifølge søknad 107 m2. 
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Figur 1: Situasjonsplan 

Gjeldende plandokument for eiendommen er Kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.09.2010. 
Eiendommen er i gjeldende plan avsatt til LNF-B; områder hvor stedbunden næring samt spredt 
boligbygging er tillatt. Omsøkt tiltak er vurdert til å være i henhold til planbestemmelsene. 
 
Tiltaket er nabovarslet i henhold til pbl § 21-3, og det er ikke innkommet merknader. 
 
Tiltaket er plassert i henhold til gjeldende krav til avstand fra nabogrense, annen bygning og 
veimidte. Vann- og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket. 
 
Tiltaket gir ikke ny/endret adkomst. 
 
Oppsummering og konklusjon  
Tiltaket er vurdert til å være i samsvar med gjeldende plan og bestemmelsene gitt i medhold av 
plan- og bygningsloven. Tillatelse gis.  
 
Det kreves gebyr for behandling av tiltak. Faktura sendes etterskuddsvis. 
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Sørfold kommune 
Teknisk_Næring 

 

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

John-Terje Inderberg 
Rønnliveien 2 
8226  Straumen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert teknisk/næring - nr. 91/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/1456 Line Margrethe Hansen,  10.12.2020 

 

Tllatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg gnr 53/314 

I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2, jf. § 20-4, gis det tillatelse til oppføring av 
tilbygg til eksisterende bolig på gnr. 53/314 Rønnliveien 2 som vist på godkjente tegninger. 
 
Tiltakshaver: John-Terje Inderberg 
 
Omsøkt tiltak krever ikke egne ansvarsretter, men Teknisk leder vil allikevel minne om at De 
som tiltakshaver har ansvaret for at tiltaket følger krav gitt i eller i medhold av plan- og  
bygningsloven, jf. forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK10) § 12-1. 
 
Vedtakets begrunnelse fremgår av saksutredningen nedenfor. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du rett til innsyn i sakens 
dokumenter. 
 
Fylkesmannen i Nordland er klageinstans i saken 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Margrethe Hansen 
Ingeniør byggesak 
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Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Forholdet til en annen lovgivning og private rettsforhold  
Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å 
bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf. pbl. § 21-6.  
 
Bortfall av tillatelse  
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf. pbl. § 21-9. Ved eventuell klage på vedtaket 
begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang 
innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene 
kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9 første ledd.  
 
Ferdigattest  
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med en ferdigattest som utstedes av plan- og 
bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf. pbl. 21-10.  
 
Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle 
endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og 
bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf. SAK 10 §§ 8-1 og 8-2.  
 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. Plan- og 
bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og 
bygningsloven § 21-10 foreligger. 
 
Saksopplysninger med vurderinger 
Søknaden er mottatt 06.11.2020 og gjelder oppføring av et tilbygg til eksisterende bolig på 
eiendommen gnr. 53/314 Rønnliveien 2. Tilbygget har et areal på 4 m2 og skal benyttes til 
beboelse. Tilbygget vil øke totalt bebygd areal på boligen til 111 m2. 
 
Gjeldende plandokument for eiendommen er reguleringsplan Straumen 1 øst, vedtatt 22.07.1982.  
Eiendommen er i gjeldende plan avsatt til bolig. Omsøkt tiltak er vurdert til å være i henhold til 
planbestemmelsene. 
 
Tiltaket er nabovarslet i henhold til pbl § 21-3, og det er ikke innkommet merknader. 
 
Tiltaket er plassert i henhold til gjeldende krav til avstand fra nabogrense, annen bygning og 
veimidte. Det foreligger ingen flom- eller skredfare i området. 
 
Tiltaket gir ikke ny/endret adkomst. 
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Oppsummering og konklusjon  
Tiltaket er vurdert til å være i samsvar med gjeldende plan og bestemmelsene gitt i medhold av 
plan- og bygningsloven. Tillatelse gis.  
 
Det kreves gebyr for behandling av tiltak. Faktura sendes etterskuddsvis. 
 

59



 

Sørfold kommune 
Teknisk_Næring 

 

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

B&E-ENTREPRENØR AS 
Postboks 134 
8309  KABELVÅG 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert teknisk/næring - nr. 85/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/1454 Line Margrethe Hansen,  03.12.2020 

 

Tillatelse til tiltak i ett trinn - utvidelse av kai på gnr. 86/2/2, Sildhopen 27 

I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2, jf. 20-3, gis det tillatelse til utvidelse av 

kai på gnr 86/2/2, Sildhopen 27, som vist på situasjonsplan og tegninger som følger 
søknaden. 
 
Tiltakshaver: Nordlaks Smolt AS 
Ansvarlig søker: B&E Entreprenør AS 

 
2. Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 14 gis det tillatelse til utvidelse av kai på gnr 

86/2/2, Sildhopen 27, som vist på situasjonsplan og tegninger som følger søknaden. 
 

3. Tiltaksklasse fastsettes i samsvar med søkers forslag slik det fremgår av 
gjennomføringsplanen, jf. pbl. § 21-4, jf. SAK 10 § 9-3. 
 

Ansvarsretter fremgår av mottatte erklæringer om ansvarsrett og gjennomføringsplan. De angitte 
ansvarsområdene, slik de fremgår av gjennomføringsplanen, dekker tiltaket. Eventuelle endringer 
må meldes kommunen.  
 
Vedtakets begrunnelse fremgår av saksutredningen nedenfor. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du rett til innsyn i sakens 
dokumenter. 
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Fylkesmannen i Nordland er klageinstans i saken 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Line Margrethe Hansen 
Ingeniør byggesak 
 
 
 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 
Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold  
Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å  
bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf. pbl § 21-6.  
 
Bortfall av tillatelse  
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf. pbl § 21-9. Ved eventuell klage på vedtaket  
begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang  
innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene  
kan ikke forlenges, jf. pbl § 21-9 første ledd.  
 
Ferdigattest  
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og  
bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om  
ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf. pbl § 21-10.  
 
Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle  
endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og  
bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf. byggesaksforskriften §§ 8-  
1 og 8-2.  
 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen.  
Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i  
plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger. 
 
Saksopplysninger 
Søknaden er komplett mottatt 19.11.2020, og gjelder utvidelse av eksisterende kai på gnr. 86/2/2. 
Utvidelsen har et bebygd areal på 200 m2. Ifølge søknad dimensjoneres kaien for 40 kN flatelast 
og 700 kN/m2 punktlast. Kaien skal fendres med dumperdekk og leveres med to leidere. 
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Figur 1: Situasjonskart 

 
Figur 2: Situasjonsplan hentet fra søknaden 
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Ansvarsforhold 
Ansvarlig søker må til enhver tid sørge for at gjennomføringsplanen er oppdatert, og sende den 
den til kommunen.  
 
Ansvarlig prosjekterende og utførende skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med 
gjeldende lov og regelverk. Det må ikke utføres arbeider ut over de som omfattes av tillatelsen.  
 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være til stede på 
byggeplassen. Eventuelle endringer må søkes om og godkjennes av kommunen før de kan 
gjennomføres. 
 
Følgende foretak har erklært ansvarsrett: 
Foretak Funksjon/ansvarsområde 
Bubbledeck 
Norway  

PRO – Kai i betong. Fundamentering med utstøpte stålrørspeler. 
Tiltaksklasse 2 
 

B&E Entreprenør 
AS 

UTF – Bygging av kai i betong. Tiltaksklasse 2 

Fundamentering 
AS 

UTF – Peling av stålrørspeler. Tiltaksklasse 2 

Sivilingeniør Bård 
Sørensen AS 

KTR – Uavhengig kontroll av prosjektering, tiltaksklasse 2 
 

 
 
Plangrunnlag 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.09.2010. Eiendommen er i 
gjeldende plan avsatt til industri. Omsøkt tiltak er vurdert til å være i henhold til plan. 
 
Naboforhold og andres kommentarer 
Det kreves ikke nabovarsel for tiltaket da det i liten grad berører interessene til naboer og 
gjenboere, jf. pbl § 21-3 andre ledd. 
 
Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt  
Arbeidstilsynet har i vedtak av 18.11.2020 gitt samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 til 
søknaden om utvidelse av eksisterende kai på eiendommen 86/2/2.  
 
Oppsummering og konklusjon  
Tiltaket er vurdert til å være i samsvar med gjeldende plan og bestemmelsene gitt i medhold av 
plan- og bygningsloven.  
 
Det kreves gebyr for behandling av søknad. Faktura sendes etterskuddsvis. 
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PS 3/21 Politiske saker
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Sørfold kommune 
Arkiv: 37/1 

 Arkivsaksnr: 2020/1233 - 15 

 Saksbehandler:     Ida-Mari Hepsø Bye 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og ressursutvalget 4/21 22.02.2021 

 
 

Behandling av klage på jordlovsvedtak om omdisponering, gnr./bnr. 37/1 

 
Vedlegg:  
1.  Klage på sak 69/20 – Omdisponering dyrkbar mark på gnr. 37/1 
2. Geoteknisk notat 
3. Utredning 
4. Jordlovsbehandling – søknad om omdisponering på gnr./bnr. 37/1 
5. Søknad omdisponering dyrkbar mark til tomt for nybygg 
6. Kulturlandskap av lokal verdi i Sørfold 
7. Kart over utvalgt jordbruksareal i Nordfjord 
8. Lokalt verdifulle jordbrukslandskap i Sørfold kommune 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Klagen tas ikke til følge. Klagen oversendes Statsforvalteren i Nordland til avgjørelse.  
 
 

Saksopplysninger 
Det vises til klage på vedtak etter jordloven om omdisponering av ca. 0,89 daa fulldyrka jord på 
gnr./bnr. 37/1, journalført av kommunen 05.11.2020. Klagefristen er overholdt, og klageren 
anses å ha klagerett jfr. Forvaltningsloven §28-30. Ifølge kommunens delegasjonsreglement skal 
klagen behandles av plan- og ressursutvalget (PRU), før den eventuelt oversendes til 
Statsforvalteren i Nordland for avgjørelse.  
 
Edgard Sletten fremholder i sin klage at gjeldende kommuneplan for området gjelder for 
bolighus, og at det derfor er et våningshus han ønsker å bygge. Det ble bekreftet i møte ved 
klager den 17.11.2020, og ved skriftlig korrespondanse den 20.11.2020. Dette er en ny 
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opplysning i saken, da det ikke er spesifisert i søknaden at det er et bolighus han ønsker å bygge. 
Eiendommen benyttes som fritidseiendom, og formålet med et nybygg er til fritidsformål. 
 
Klager mener at det omsøkte arealet ikke brukes til slått. Han oppgir at arealet skjøttes med 
beitepusser og benyttes som høstbeite. Saksbehandler har vært i kontakt med gårdbruker, som 
bekrefter at arealet blir pusset med beitepusser og benyttes til høstbeite. I 2020 er det 14 søyer 
som har beitet på arealet. Arealet inngår i gårdbrukers søknad om produksjonstilskudd.   
 
Av klagen fremgår det at behovet for nybygg på eiendommen er påtrengende på grunn av skader 
på nåværende fritidsbolig. Klager mener at et avslag på omdisponering av dyrkbar mark betyr 
stopp i framtidig utvikling og aktivitet på eiendommen. I søknad om omdisponering oppgir 
klager at en renovering av bygget medfører store omkostninger økonomisk og arbeidsmessig, og 
at dette kan bli like kostnadskrevende som et nybygg. Et nybygg vil ifølge klager bety en 
standardheving med blant annet sanitæranlegg.  
 
Klager viser til et geoteknisk notat for eiendommen, utarbeidet av Harald Rostad fra Talus. 
Dette notatet er ukjent for saksbehandler, og har ikke blitt vurdert i forhold til søknad om 
omdisponering. Saksbehandler fikk tilsendt notatet den 11.11.2020, i etterkant av innsendt 
klage. I Rostads vurdering anser han det som mulig å renovere det nåværende våningshuset på 
eiendommen, og det fremmes mulige tiltak for å bedre forholdene. Det oppgis at slikte tiltak kan 
være kostnadskrevende. Rostad foreslår i sin vurdering at det også kan være mulig å sette opp 
ett nytt bygg på oversiden av veien, nordøst for dagens bygning. Et nytt bygg vil i så tilfelle 
også bli liggende på leirgrunn.  
 
Klager setter spørsmålstegn til om det er ønskelig å sette hensyn til dyrkbar mark opp mot 
hensynet til nasjonalparken med en bygningsmasse i sterkt forfall, fremfor et nybygg på 
eiendommen med levende mennesker som vil vedlikeholde øvrig bygningsmasse og 
kulturlandskap. Han oppgir at Lakshol er innfallsporten til Rago nasjonalpark og at bygda er et 
særlig verdifullt kulturlandskap.  
 
Klager mener at det omsøkte arealet ikke er viktig mht. jordbrukets anvendelse i dag, men som 
kulturlandskap og innfallsport til nasjonalparken.  
 
I klagen nevnes det at nasjonalparkstyret i samarbeid med Sørfold kommune ser på muligheten 
for å utvide areal for parkering på dyrkbar mark. Det er foreløpig ikke avklart noen plassering av 
en eventuell ny parkeringsplass i området.  
 
Det er foreslått for klager at en mulig løsning kan være å søke om tillatelse til å sette opp en ny 
bolig der det nåværende våningshuset står. Et avslag på omdisponering vil ikke nødvendigvis 
bety at eiendommen ligger til forfall.  
 
Klager har sendt inn en utredning som han ønsker at skal tas med i klagebehandlingen i plan- og 
ressursutvalget. I denne utredningen ønsker klager å belyse saken bedre, og forklare hvorfor han 
ønsker å bygge et nytt våningshus på dyrkbar mark.  
 
Det vises videre til kommunens saksutredning og delegert vedtak nr. 69/20 av 15.10.2020.  
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Skisse over plassering av ønsket nybygg og omsøkt areal på ca. 0,89 daa. Kart er ca. M 1:1000. 

Skissen er ikke i målestokk. 
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Vurdering 
Omsøkt eiendom har forholdsvis små jordbruksmessige ressurser, men den dyrkbare jorda må 
tas vare på. Jordvern er et politisk hovedsatsingsområde i landbrukspolitikken. Norge har lite 
jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. Kun 3% av Norges areal er jordbruksareal. 
I 2015 vedtok stortinget Den nasjonale jordvernstrategien. Denne ble senest revidert i 2018. Av 
strategien fremgår det at jordbruket «er en arealbasert næring som er avhengig av mengden og 
kvaliteten på jordressursene, dvs. den dyrka og dyrkbare jorda og beiteressursene i inn- og 
utmark. Jordbruksarealene er derfor viktig som grunnlag for en næring som bidrar til 
sysselsetting, bosetting, verdiskaping og et levende kulturlandskap over hele landet.». Det ble 
satt en øvre nasjonal grense på 4000 dekar for årlig omdisponering av dyrkbar jord, som skulle 
nås innen 2020. I 2019 ble 8157 daa dyrka- og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn 
landbruk. Med landets begrensende areal for matproduksjon er det viktig med et sterkt jordvern 
og en politikk som utnytter jordbruksarealet.  
 
Forbudet mot omdisponering i jordlovens §9, første og andre ledd lyder:  
«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.». 
 
«Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til 
godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket 
i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast 
omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram 
alternative løysingar.». 
 
Formålet med forbud mot omdisponering er å verne produktive arealer og jordsmonn, for å sikre 
matproduserende areal. Forbudet legger opp til et strengt jordvern, og vises ved at kravet om 
«særlege høve» må foreligge for å gi samtykke til omdisponering.  
 
Dyrka jord kan ikke brukes til annet enn jordbruksproduksjon uten samtykke. Dyrkbar jord kan 
ikke disponeres slik at det er uegnet til jordbruksproduksjon i framtiden uten samtykke. Den kan 
nyttes til annet enn jordbruksproduksjon, men den kan ikke disponeres slik at det er til hinder for 
at arealet kan nyttes til jordbruksproduksjon i framtida.  
 
Jordlovens §1, første og andre ledd sier at: 
«Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og 
fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg 
for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.». 
 
«Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå 
samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig 
gode løysingar.».  
 
Det anses ikke som samfunnsgagnlig å omdisponere et areal som er i jordbruksdrift til bygging 
av bolig, der formålet ikke er fast bosetting. En slik omdisponering har ikke verdi for 
allmenheten eller en større gruppe personer. Det bidrar ikke til økt sysselsetting, 
næringsutvikling og heller ikke til økt bosetting i bygda. En omdisponering vil føre til varig tap 
av fulldyrka jord. Det anses ikke som en driftsmessig god løsning, da boligens plassering i 
henhold til kartskissen også vil føre til vanskeligheter i utnyttelsen og skjøtselen av det 
gjenværende jordbruksarealet.  
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At klager mener at arealet ikke er viktig i forhold til jordbrukets anvendelse i dag, er ikke et 
argument for at omdisponering kan innvilges. Forbud mot omdisponering gjelder all dyrka og 
dyrkbar jord, uansett størrelse på areal. Arealet som søkes omdisponert gir grunnlag for 
jordbruksproduksjon, og blir i dag nyttet av gårdbruker. Det er heller ikke bruken av et areal 
som bestemmer hva arealet klassifiseres som. Et areal er fremdeles fulldyrka jord selv om det 
benyttes til beite.  
 
I 2005 ble 40 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord i Lakshol valgt ut av Sørfold kommune 
som Kulturlandskap av lokal verdi. Dette området er valgt ut, nettopp med bakgrunn i at 
kommunen mener det er viktig at jordbrukets kulturlandskap holdes i hevd i innfallsporten til 
Rago nasjonalpark. I dag blir dette kalt for Lokalt verdifulle jordbrukslandskap, og arealet som 
ønskes omdisponert inngår som en del av dette. I 2020 var det 28 dekar av det utvalgte 
jordbrukslandskapet i området som det kunne gis tilskudd for gjennom denne ordningen. Det er 
deriblant eiendommen gnr./bnr. 37/2 som er listet opp under utvelgelsesområder i Sørfold, og 
dette er driftssenteret til gårdbrukeren som skjøtter jordbruksarealene i området. Det henviser 
derfor ikke til hvilke eiendommer som inngår i ordningen. Det er kun et gårdsbruk igjen som er i 
drift i Nordfjorden, og ved fortsatt beiting og slått bidrar denne driften til å holde 
kulturlandskapet i hevd og at gjengroing i Lakshol forhindres.  
 
Formålet med omdisponeringen anses ikke som «særlege høve» til at jordbruksinteressene kan 
vike. Det tilrådes ikke å ta klagen til følge, men å oversende den til Statsforvalteren i Nordland 
for avgjørelse. 
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Edgar Sletten 
Poppelveien 29 
8209 Fauske.                                                                                   05.11.2020 
 
 
Sørfold Kommune 
Teknisk/Næring 
Ida-Mari Hepsø Bye 
8226 Straumen 
 
 
Klage Sak 69/20 - Omdisponering Dyrkbar mark. 
 
Viser til Deres avslag på min søknad “Omdisponering dyrkbar mark til anvendelse for 
nybygg”. 
 
Korreksjoner til saksutredningen: 

● Omsøkt nybygg som fritidsbolig er feil i saksbehandling, gjeldende reguleringsplan 
gjelder for bolighus. 

● Omsøkt areal brukes ikke til slått. Arealet blir behandlet med beitepusser en gang 
årlig. Midler tilføres via et prosjekt. Pluss høstbeite for en mindre del av neste års 
avlsdyr. 

Behovet for nybygg på eiendommen er påtrengende og dokumentert tidligere. 
 
Utdrag fra tidligere søknad:  
Det har omfattende skader på mur/fundamentering, bunnsvill og nedre del av  tømmerskrog. 
Samme gjelder gulvbjelker med innfesting. 
Setningsskader, råtne takbjelker med nedtrykte bølgeblikkplater gir dette i sum store 
omkostninger og  arbeidsomfang. 
Tilstanden er egentlig som forventet sett ut fra byggets alder, byggemåte og at det har stått 
uten vedlikehold i 50 år 
 
Et nybygg på her vil bety en stor standardheving med bla sanitæranlegg, noe det gamle 
våningshuset mangler. 
Antar det er selvfølgelige krav for mennesker av idag. 
Det vil følge bestemmelser i Plan og Bygningsloven både mht plassering og standard. Jeg 
har derfor bedt Byggesak om en saksutredning på fremtidig utvikling for våningshus  i så 
henseende. Den er pt. ikke bebehandlet. 
Viser dessuten til Geoteknisk notat for eiendommen ved Harald Rostad fra Talus. 
 
Klagesaken må vurdere dette grundig: Er det ønskelig å sette hensynet til dyrkbar mark 
av omsyn til Nasjonalparken med en bygningsmasse i sterk forfall foran et nybygg på 
eiendommen med levende mennesker som vil vedlikeholde øvrig bygningsmasse og 
kulturlandskap? Minner om mulighet for stedbunden næring og konsesjonsplikten på 
eiendommen. 
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Det finnes derfor ingen annen alternativ egnet tomt for et nybygg på eiendommen. 
Avslag på omdisponering dyrkbar mark til nybygg  betyr i realiteten full stopp i både framtidig 
utvikling og aktivitet. 
 
Kommentarer til lovgrunnlaget: 
Saksbehandlers lovanvendelse for begge paragrafene  1 og 9, ser bort fra at det ikke finnes 
annet alternativ for et nybygg enn på dyrkbar mark på denne eiendommen. 
Fremmer dette intensjonen i arealplanen? 
 
Bygda Nordfjord/Lakshol er innfallsporten til Rago Nasjonalpark og benevnes som  særlig 
verdifullt kulturlandskap. Det er derfor svært viktig å tilrettelegge for framtidig aktivitet på 
eiendommen i form av et nybygg slik at kulturlandskapet og øvrig bygningsmasse 
vedlikeholdes. Berørt areal er ikke viktig mht jordbrukets anvendelse idag, men som 
kulturlandskap og innfallsport til parken. 
 
Det kan nevnes at Nasjonalparkstyret i samarbeid med Sørfold Kommune ser på mulighet 
for å utvide areal for parkering på dyrkbar mark. Dette vil gi en bedre tilrettelegging for 
besøkende til Nasjonalparken. 
Ytterliggere info kan gies om det skulle være ønskelig. 
 
Mvh 
Edgar Sletten 
 

71



   

Notat 
Rapport nr.: 
01 

Oppdrag nr.: 
 

Dato: 
15.09.20 

Kunde: 
Edgar Sletten 

Prosjekt: 

Vann/råteskade og setninger på Laksholveien 16 Sørfold Kommune 

Bakgrunn 
Edgar Sletten planlegger å restaurere huset i Laksholveien 16. Talus As er engasjert til å vurdere de 

geotekniske/geologiske forholdene på stedet og om det kan være en årsakssammenheng mellom de 

geologiske forhold og skadene som har oppstått. Videre komme med forslag til hvordan en kan 

refundamentere og drene eksisterende bygg for å hindre/redusere skader i fremtiden 

Undersøkelsene har bestått i befaring på stedet samt studier av relevant materiale. 

Fig 1 viser husets beliggenhet. 

 

Fig 1: Laksholveien 16, Sørfold kommune 

Laksholveien 16 
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Topografi 
Huset ligger i en relativt trang dal der Sleipdalen og Storskogdalen møtes på nordsiden av 

Nordfjordelva.  

Dalen er frodig med høyvokst vegetasjon og retningen på dalen er nordøst mot Slipdalen og sørvest 

mot Nordfjorden. 

Geologiske forhold 
Løsmassene der huset står består av marin leir (blå farge på kartet) med ukjent mektighet under et 

anslagsvis 30 cm tykt humusholdig jordlag. Ned mot elva er det en del elveavsatt materiale (gul farge 

på kartet). Dette laget ligger trolig over marin leir. Området som ligger på ca kote 10-12 og ligger 

under marin grense. 

Huset synes fundamentert direkte på leira med steinblokker.  

Dypet til fjell er ikke kjent. 

I Laksholforsen er en innsnevring av elva dannet blant annet av en fjellterskel av kvartsittførende 

glimmerskifer med lag av kvartsitt. 

Figur 2 viser utdrag av NGU sitt løsmassekart for området. 

 

Fig 2; Utdrag fra NGU sitt løsmassekart for området 

 

Flomfare 

 

Huset ligger innenfor NVE sitt aktsomhetsområde for flomfare, se fig 3. Samtaler med beboere 

forteller at vannet ved flere anledninger har vært på jordet og tett opp mot huset. 

 

Laksholveien 16 
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Fig 3; Utdrag fra NVE sitt faresonekart for flomfare. 

Skredfare 
Huset ligger innenfor NVE sitt aktsomhetskart for snøskred, se fig 4. Skred forekommer ikke så 

sjelden i området, men Hinnadalsryggen og Hinnadalen som danner en effektiv skredvoll som hindrer 

skred å nå frem til våningshuset.  

 
Fig 4; Utdrag fra NVE sitt faresonekart for snøskred. 

Huset ligger utenom faresonene for steinsprang og flomskred. Igjen er det Hinnadalen og 

Hinnadalsryggen som danner en effektiv sikring mot steinsprang fra fjellryggen mot Banaken. 

Vurderinger 
Det er setningsskader som følge av ujevne setninger i leirgrunnen under huset. Videre ligger huset 

lavt i terrenget, se bilde 1 (vanskelig å vurdere om det er lagt slik opprinnelig eller om det har satt seg 

noe over årene siden det ble bygd).   Den tette leira gjør at vannet blir stående i grunnen og rundt 

muren spesielt mot nord. Vannet tørker veldig langsomt og drenerer i svært liten grad gjennom 

leirgrunnen og har trolig bidratt sterkt til råteskadene. Veien tett nord av huset og det skrånende 

terrenget bidrar også til «vannpress» mot nordveggen av huset. 
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Bilde 1: Laksholveien 16 sett mot nordøst 

For å bedre forholdene er det fornuftig å drenere nordveggen både ved å flytte veien noe vekk fra 

huset samt drenere muren. Samtidig med flytting av veien må det etableres grøft på oversiden av 

den for å drenere overflatevannet fra bakken på nordsiden av huset bort. Den nye veiskråningen må 

erosjonssikres. 

Risikoen med etablering av grøfta for legging av drensrør og drenering av muren vil være ytterligere 

setningsskader på huset. Arbeidet med flytting av veien og erosjonssikring av skråningen ovenfor den 

«nye veien» samt etablering av drenering på en så skånsom måte at et minimaliserer risikoen for 

setninger vil være kostnadskrevende.  

Siden boligen ligger innenfor faresonen for flom og krever såpass mye kostnadsdrivende tiltak 

inklusive rehabiliteringen av boligen kan det være fornuftig å vurdere å sette opp et nytt og mer 

tilpasset bygg på oversiden av veien nordøst av dagens bygg. 

Undertegnede kan bidra til ytterligere detaljeringen om en ønsker å gå videre med rehabilitering av 

dagens bygg eller om en ønsker å bygge et nytt bygg nordøst av dagens bygg. Også det nye bygget vil 

i så tilfelle bli liggende på leirgrunn. 
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Edgar Sletten 
Poppelveien 29 
8209 Fauske.                                                                                  06.01.2021 
 
 
Sørfold Kommune 
Plan og ressursutvalget 
8226 Straumen 
 
 
Saksutredning vedrørende avslag på søknad og senere klage i  
Sak 69/20 - Omdisponering Dyrkbar mark G.nr 37 B.nr 1 
 
Dette er en saksutredning til Plan og Ressursutvalget i Sørfold Kommune. 
Hensikt er å belyse saken bedre for hvorfor vi ønsker å bygge nytt våningshus på dyrkbar 
mark. 
 
Oversikt: 
Undertegnede Edgar Sletten søkte 18.09.20 for omdisponering av dyrkbar mark til areal for 
nybygg. Dette fordi eksisterende hus på gården er i så dårlig forfatning at restaurering opp til 
dagens standard ikke lar seg gjøre. 
 
I delegert vedtak 69/20 fra Teknisk/Næring fikk han avslag iht Jordloven paragraf 1 og 9. 
 
Søker har påklaget vedtaket med ytterligere opplysninger av  18.11.2020 
 
Bakgrunn: 
Undertegnede bor idag på Fauske og har siden januar i år hatt eiendomsretten til hele 
gården. Den har tidligere vært delt med 50/50 mellom søskenbarn 
Gården benyttes idag som fritidsbolig og har et stort behov for fornyelse. 
 
Det er foretatt tilstandskontroll av det 120 år gamle våningshuset. Sviktende fundamentering 
pga byggemåte, manglende drenering,  jordpress og elde. Omfattende setnings- og 
råteskader på bunnsvill, nedre del av tømmerskrog og gulvbjelker. Med påfølgende sig i 
nedre langvegg. 
 
Sammendrag av søknad og klage: 
Søknad: 
Eksisterende våningshus lar seg ikke restaurere opp til dagens standard pga tilstand og 
plassering. Det vil dermed ikke være mulig å få et godkjent sanitæranlegg, dette pga lav 
beliggenhet til elva Laksåga. 
Kun et nybygg er det eneste alternativet, men da på et sted som ligger høyere opp enn 
dagens våningshus og dermed utenfor risikosonen for flom, med mulighet for sanitæranlegg 
ut over gråvann. 
 
Klage: 
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I klagen framholdes det at det foreligger saksbehandlingsfeil fra Teknisk/Næring. Fordi 
avslaget bygger på begrunnelsen at søker skal bygge fritidsbolig. 
 
Planstatus for området er LNF-B i kommuneplanens arealdel (KPA 2009-2021). 
Det er pt ikke gitt dispensasjon til bygging av fritidsbolig i området. Det er heller ikke nevnt i 
søknaden. 
 
Påstand fra Teknisk/Næring om at jorden på gården er fulldyrket, er heller ikke korrekt. 
Arealet blir årlig slått med beitepusser pga tilskudd fra staten. 
 
Det er framlagt Geoteknisk notat fra firma Talus. Dette i forbindelse med tidligere planlagt 
restaurering. Her framkommer sitat: Risiko for ytterliggere setningsskader i forbindelse med 
drenering og arrondering av vei/terreng. Sett ut fra kostnadsdrivende tiltak og faresone vil 
det være fornuftig med nybygg på oversiden av veien.  Sitat slutt. Det finnes ingen andre 
alternativer enn nybygg på dyrket mark. 
 
Klager har anført at nybygg på oversiden av veien gir grunnlag for videreutvikling med 
restaurering av øvrige bygninger og pleie av kulturlandskapet. Dessuten hensyn til 
konsesjonen for gården og stedbunden næring. 
 
Kommentarer til lovgrunnlaget: 
Det stilles videre spørsmål om lovanvendelsen  
fremmer intensjonen i arealplanen? 
 
Berørt areal er ikke viktig mht jordbrukets anvendelse idag, men som kulturlandskap og 
innfallsport til parken. 
 
Det opplyses også at Nasjonalparkstyret i samarbeid med Sørfold Kommune ser på mulighet 
for å utvide areal for parkering på dyrkbar mark. 
 
Sammendrag delegert vedtak 69/20 Teknisk/Næring 
I medhold av lov om jord (jordlova), (LOV-1995-05-12-23) §1 og §9, avslo Teknisk/Næring 
15.10.20 omdisponering av dyrkbar mark til fritidsbolig. 
 
I avslaget redegjør avd Teknisk/Næring for bakgrunnen. Paragraf 1 sier at arealbruken må 
være samfunnsgagnleg og for de som yrket sitt i jordbruket. Hovedvekt på hensyn til 
bosetting, arbeid og driftsmessig løsning. 
Paragraf 9 omhandler bruk av dyrket og dyrkbar jord. 
Iht lovgrunnlaget er det ikke anledning til å avvike fra disse unntatt  i” særleg høve” som det 
heter. 
Det framholdes at arealbruk til Fritidsbolig ikke kan sees på som særleg høve. Plassering av 
boligen ansees heller ikke optimal mht driftsmessige forhold. 
 
Det vises avslutningsvis til at nedbygging av dyrkbar jord utvalgt som “lokalt verdifullt 
jordbrukslandskap” ikke ansees som en god løsning. Både som inngangsport til 
nasjonalparken og dermed stor betydning både for fastboende og tilreisende. 
 
Til Plan og Ressursutvalget: 
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● Teknisk/Næring  har gjort saksbehandlingsfeil fordi søknad er behandlet som 
fritidsbolig og ikke iht Kommuneplanen. 

● Teknisk/Næring har i sitt avslag referert til følgende: …...ikke som en god løsning å 
bygge ned dyrkbar jord som er valgt ut av Sørfold kommune som lokalt verdifullt 
jordbrukslandskap. 

  
Det sistnevnte kulepunktet stemmer ikke! Iht Lovdata av 20.05.2020 (vedlegg 1) er det kun 
G.nr 37 B.nr 2 som har denne benevnelsen. 
 

● Det må sees som “særleg høve” at eneste mulighet for nybygg på gården  er 
plassering på dyrkbar mark. 

● Nødvendig aktivitet på gården er generelt pleie av kulturlandskapet og drift av skog 
iht kommunale bestemmelser ifølge konsesjonen gitt på eiendommen primo 2020. 

 
Det antas at Teknisk/Næring i sin saksutredning til Plan og ressursutvalget vil hevde at det 
ikke er noen nye momenter i søkerens klage og bør derfor avvises. 
 
Et nybygg på eiendommen som skal stå trygt de neste hundre år må følge Plan og 
Bygningslovens bestemmelser. Den sier noe om plassering mht flomfare. 
Sett i lys av klimaendringer vi ser tegn til, er det rimelig å anta plassering utenfor risikosonen 
for flom. Det kan derfor ikke bygges på eksisterende plassering. 
 
Hvis Plan og ressursutvalget gir oss medhold ønsker vi å komme raskt igang med vei og 
arrondering av tomteområdet og bygging av det nye huset på gården. 
Vi vil nok ikke bosette oss her men ser for oss å tilbringe mye av tiden på stedet. 
Det vil bety at gården får et ansiktsløft mht vedlikehold av de resterende 2 bygninger og 
riving av dagens våningshus og fjøsbygning. 
 
Vi ber derfor om at Plan og Ressursutvalget vurderer følgende to forhold: 
 

1. Skal hensynet til bevaring av dyrkbar  mark veie tyngst? 
- Nytt våningshus kan ikke realiseres verken på eksisterende eller annen plassering. 

Videre utvikling for Gården vil da være båndlagt. 
 
 

2. Jordloven kan ved «særlig høve» tilrettelegge for  nybygg på dyrkbar mark: 
 

…..Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei 
samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd 
skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og 
bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, 
kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg 
takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det 
kan krevjast lagt fram alternative løysingar». 

 
- Godkjente planer iht Plan og Bygningsloven - Det vises til gjeldende kommuneplan 

LNF-B 
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- Det drives ikke aktivt jordbruk på eiendommen bare slått av gress med statstilskudd 
og kort periode høstbeite på mark som sist var dyrket  ca 1982. 

- Kulturlandskapet vil i større grad kunne pleies ved fortsatt slått, høstbeite og aktiv 
tilstedeværelse av eier. 

- Samfunnsgagnlig: Nytt våningshus iht dagens standard vil føre til utvikling på gården. 
Det vil gjøre det mer attraktivt mht framtidig virksomhet, aktivt bruk og drift av gården 
iht konsesjon gitt av Sørfold Kommune. 

 
Slutning: 
Ved «Særlig høve» kan jordbruksinteressene fravikes i denne saken og nytt våningshus 
bygges på dyrkbar mark som eneste mulighet. 

- Ikke dyrket mark eller aktivt jordbruk 
- Kulturlandskapet pleies ved aktiv bruk av eiendommen, statlig tilskudd for slått og 

utlån til høstbeite før vinterforing. 
- Samfunnsgagnlig med nybygg  pga vesentlig standardheving som gjør eiendommen 

mer attraktiv å bruke framover. 
 
Søker gis medhold i sin klage. 
 
 
Mvh 
Edgar Sletten 
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Sørfold kommune 
Teknisk_Næring 

 

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

Edgard Sletten 
Poppelveien 29 
8209  Fauske 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert teknisk/næring - nr. 69/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/1233 Ida-Mari Hepsø Bye, 468 76 553  15.10.2020 

 

Jordlovsbehandling - søknad om omdisponering på gnr./bnr. 37/1 

Sørfold kommune har i henhold til delegasjon fattet følgende vedtak: 
 
Kommunedirektørens vedtak:  
Det vises til saksutredningen. I medhold av lov om jord (jordlova), (LOV-1995-05-12-23) §1 og 
§9, gis det avslag på søknad om omdisponering av ca. 0,89 daa fulldyrka jord til bygging av 
fritidsbolig på gnr. 37 bnr. 1 i Sørfold kommune, som omsøkt av Edgard Sletten.  
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du rett til innsyn i sakens 
dokumenter. 
 
Fylkesmannen i Nordland er klageinstans i saken 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ida-Mari Hepsø Bye 
Landbrukskonsulent 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 

81



 
 Side 2 av 6

Saksopplysninger:  
Søknad om omdisponering av dyrkbar jord på gnr. 37 bnr. 1 er mottatt av kommunen 
17.09.2020. Søker er Edgard Sletten. Omsøkt areal er i Gårdskart registrert som fulldyrka jord. I 
søknaden søkes det opprinnelig om omdisponering av 0,5 daa som skal benyttes til bolig, 
hageanlegg og vei, i tillegg til areal som skal benyttes som avstandsbegrensning til dyrkbar mark. 
Ifølge situasjonskart mottatt av kommunen 28.09.2020, blir totalt omsøkt areal på ca. 1,3 daa.  
 
Søker har blitt informert om at Sørfold kommune ikke har krav om avstandsbegrensninger til 
dyrkbar mark i henhold til kommuneplanen. Søker går derfor bort fra omsøkt areal på 1,3 daa, og 
har lagt frem et nytt situasjonskart mottatt av kommunen 12.10.2020. Sletten søker 
omdisponering av ca. 0,89 daa fulldyrka jord. 
 
Søker er bosatt på Fauske og er den eneste hjemmelshaver på eiendommen gnr. 37 bnr. 1. 
Eiendommen benyttes som fritidseiendom.  
 
Befaring ble foretatt av saksbehandler 16.09.2020. 
 
Eiendommen ligger i Lakshol, ca. 17 km fra kommunesenteret Straumen. Ifølge Gårdskart har 
eiendommen et samlet areal på 2482,3 daa, fordelt på 3 teiger. Gårdstunet på eiendommen ligger 
i aktsomhetsområde for flom og jord- og flomskred ifølge NVE Atlas.  
 
Arealoversikt: 
 
• Fulldyrka jord    4,2 daa 
• Innmarksbeite    1,0 daa 
• Produktiv skog   294,0 daa 
• Uproduktiv skog   381,5 daa 
• Myr     17,4 daa 
• Jorddekt fastmark   3,5 daa 
• Skrinn fastmark   1770,4 daa 
• Bebygd, samf., vann bre  10,3 daa 
 
 
Bebyggelse på eiendommen er ifølge Matrikkel et våningshus og tre landbruksbygninger. 
 
Området i Nordfjord og Lakshol har ett aktivt gårdsbruk med dyrehold. Det er dette gårdsbruket 
som skjøtter den fulldyrka jorda på eiendommen. I området er det 28 daa innmark som er blitt 
valgt ut av Sørfold kommune som lokalt verdifullt jordbrukslandskap. Dette er innmark som 
benyttes til slått. Det omsøkte arealet inngår som en del av dette jordbrukslandskapet. Området er 
innfallsporten til nasjonalparken Rago.  
 
Planstatus for området er LNF-B i kommuneplanens arealdel (KPA 2009-2021), vedtatt 
30.09.2010. LNF-B er områder klassifisert som vesentlige landbruks - og/eller 
kulturlandskapsverdier. I disse områdene skal viktige landbruksområder prioriteres. Stedbunden 
næring samt spredt boligbygging er tillatt (§3.2). Jord og skoglov gjelder uavkortet i området 
(§1.4 c). Bygging skal ikke foregå på dyrka eller dyrkbar mark samt skogsområder med høy 
bonitet. Fradeling eller bygging må ikke føre til driftsmessige ulemper for landbruket. Plassering 
av bygg skal utføres i samråd med kommunens fagmyndighet innen jord- og skogbruk (§1,4 d).   
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Området ligger innenfor området «B26 – Nordfjord», der det tillates 2 nye boliger med 50 meter 
byggrense til vannlinje.  
 
Det er søkt dispensasjon fra KPA for bygging av fritidsbolig, sak 2020/1259. 
 
 

Skisse over plassering av omsøkt areal på ca. 0,89 daa. Kart er ca. M 1:1000. Skissen er ikke i 
målestokk. 
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Oversiktskart ca. M 1:10000. Rød sirkel viser omsøkt område 
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Lovgrunnlag og vurderinger: 
Formålet med jordloven jfr. §1 er «å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog 
og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest 
gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på 
ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med 
hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. 
 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og 
mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter».  
 
Jordlovens §9 omhandler bruk av dyrka og dyrkbar jord: «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. Departementet kan i særlege høve gi 
dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør 
vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og 
bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og 
det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast 
attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar». 
 
Jordbruket er en arealbasert næring som er avhengig av mengde og kvalitet på jordressursene, det 
vil si den dyrka og dyrkbare jorda, samt beiteressursene i inn- og utmark. Jordbruksarealene er 
derfor viktig som grunnlag for en næring som bidrar til sysselsetting, bosetting, verdiskaping og 
et levende kulturlandskap over hele landet.  
 
Forbudet mot omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, jfr. Jordlovens §9, gjelder for å ivareta 
hensynet til jordvern som er et viktig nasjonalt hensyn. Dyrka og dyrkbar jord er en 
grunnleggende ressurs for å sikre matforsyning på kort og lang sikt. Det er ønskelig å bevare 
dette ressursgrunnlaget med tanke på framtidig matproduksjon.   
 
Dyrkbar jord kan ikke brukes til annet enn jordbruksproduksjon uten samtykke. Dyrkbar jord kan 
ikke disponeres slik at den er uegnet til jordbruksproduksjon i framtiden uten samtykke. Den kan 
nyttes til annet enn jordbruksproduksjon, men den kan ikke disponeres slik at det er til hinder for 
at arealet kan nyttes til jordbruksproduksjon i framtiden.  
 
Det skal søkes å oppnå en tjenlig og variert bruksstruktur ved å verne om arealressursene og søke 
å oppnå driftsmessige gode løsninger, jfr. Jordlovens §1. Det er lite ønskelig at det oppstår 
enheter som er vanskelige å drive rasjonelt og opprettholde som aktive bruk. 
 
Å omdisponere 0,89 daa fulldyrka jord til bygging av fritidsbolig i et område som klassifiseres 
som LNF-B i kommuneplanens arealdel, der viktige landbruksområder skal prioriteres, anses 
ikke å medvirke til en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket jfr. jordlovens §1. 
 
Det anses som lite sannsynlig at det kan bli selvstendig jordbruksdrift på eiendommen i 
framtiden, men den fulldyrka jorda er fremdeles en ressurs som kan nyttes, og som i dag blir 
nyttet av annen gårdbruker. En omdisponering av dyrkbar jord til bygging av fritidsbolig vil føre 
til en varig omdisponering, som vanskelig lar seg tilbakeføres til dyrkbar jord i framtiden.  
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Boligens plassering i henhold til innlevert skisse, anses ikke som en driftsmessig god løsning. En 
slik plassering vil gi utfordringer knyttet til optimal skjøtsel og drift av det resterende areal av 
den fulldyrka jorda. 
 
Det anses heller ikke som en god løsning å bygge ned dyrkbar jord som er valgt ut av Sørfold 
kommune som lokalt verdifullt jordbrukslandskap. Nordfjord og Lakshol er innfallsporten til 
nasjonalparken Rago, og det har stor betydning for både fastboende og tilreisende at landskapet 
holdes åpent og i produksjon. 
 
Formålet med omdisponeringen anses ikke som «særleg høve» til at jordbruksinteressene kan 
vike. En omdisponering av arealet vil ikke føre til bosetting på eiendommen. Etter en samlet 
vurdering tilrås det ikke å gi omdisponering til omsøkt formål.   
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Edgar Sletten 
Poppelveien 29 
8209 Fauske.                                                                                        18.09.2020 
 
Sørfold Kommune  
Jordbruksfunksjon 
8226 Straumen 
 
Søknad omdisponering dyrkbar mark til nybygg. 
 
 
Bakgrunn for søknaden. 
Viser til dialog med Byggesak vedrørende renovering av hovedbygningen på vår 
fritidseiendom Laksholveien 16 G.nr 37 B.nr 1. 
 
Vi har nå foretatt en tilstandskontroll på det over 120 år gamle bygget. 
Det har omfattende skader på mur/fundamentering, bunnsvill og nedre del av 
tømmerskrog. Samme gjelder gulvbjelker med innfesting. 
Setningsskader, råtne takbjelker med nedtrykte bølgeblikkplater gir dette i sum store 
omkostninger og  arbeidsomfang. 
Tilstanden er egentlig som forventet sett ut fra byggets alder, byggemåte og at det 
har stått uten vedlikehold i 50 år. 
 
Konsekvens. 
En renovering av bygget opp til akseptabel standard medfører store omkostninger 
både økonomisk og arbeidsmessig. Entreprenør - Kompetansen som kreves er 
heller ikke “hyllevare”. 
Dette summert opp gir fornyelse i form av nybygg. 
 
Vi ønsker derfor å rive fritidsboligen og føre opp et nybygg. 
Men da på et egnet sted. Iht PBL skal bygg sikres mot ras og flom. I dette tilfellet 
ligger eksisterende hovedbygning i risikosonen for flom. Korte kotehøyder ned til 
nærliggende elv gjør dagens plassering uegnet for etablering av sanitæranlegg 
unntatt for gråvann. 
Vi søker derfor omdisponering av dyrkbar mark til nybygg. 
Skissert areal bygning med hageanlegg og vei vil båndlegge  
ca 500 m2 pluss avstandsbegrensninger til dyrkbar mark bestemt iht stedlig 
reguleringsplan. 
Plassering nordøst for dagens fritidsbolig som skissert ved befaringen eller mot 
tomtegrense til 37/2/1. 
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Vi håper på en rask avgjørelse på vår søknad da vi ønsker å foreta byggemodning 
av tomta i år. 
Hvis behov for mer informasjon ta kontakt snarest. 
Vedlagt situasjonsplan på eiendommen. 
 
Mvh 
Edgar Sletten. 
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Sørfold kommune 
Teknisk_Næring 

 

 

Postadresse Telefon Telefaks Bank Org.nr 
Sørfold Kommune, Rådhuset, 8226 Straumen 75 68 50 00 75 68 50 01 4638 07 00638 972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

Fylkesmannen i Nordland 
 
   
 
Att.Elisabeth Utstøl Pettersen 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/191 Gerd Bente Jakobsen, 905 06 096 26.03.2020 

    

 

Lokalt verdifulle jordbrukslandskap 

 
Viser til e-post av 17.03. 2020, vedrørende utvelgelse av lokalt verdifulle jordbrukslandskap. 
Sørfold kommune beklager at vi ikke har kommet med tilbakemelding om hvilke areal som vi 
ønsker å prioritere som lokalt viktig jordbrukslandskap, noe som skyldes manglende ressurser 
innen landbruksforvaltning. Kommunen har hele tiden etter at denne ordningen ble opprettet i 
2006, valgt ut områder som en mener er lokalt verdifulle jordbrukslandskap. Arealene har vært 
konsentrert til Nordfjord og Røsvik, som er innfallsportene til våre to nasjonalparker, Rago og 
Sjunkhatten. 
 
En viser til at det i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd i 2019 var i alt  
4 241 dekar registrert som fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite i Sørfold kommune. 
Ut fra at inntil 2 prosent av samlet innmarksareal i drift i 2019 kan legges til grunn, innebærer 
dette at inntil 85 dekar kan prioriteres som lokalt viktig i kommunen, og kan få ekstra tilskudd til 
skjøtsel ved beiting og slått. 
 
Sørfold kommune ønsker å videreføre sine prioriteringer fra tidligere, med arealer i Nordfjord og 
i Røsvik, men også legge til et verdifullt landskap på Strøksnes. Området er et av de få i Sørfold 
som har strandflate av noen betydning, og svært gode forhold for jordbruk. På samme måte som 
for de to andre områdene, har det stor betydning både for fastboende og tilreisende at landskapet 
holdes åpent og i produksjon. Kommunen vil legge disse arealene inn i sine tiltaksstrategier. 
 
1845 Sørfold 
 
Gnr. 37, bnr. 2   Slått  Bygdenært Innmark  28 dekar 
Gnr. 66, bnr. 18  Beite  Bygdenært Innmark  25 dekar 
Gnr.   8, bnr. 6   Slått             Bygdenært Innmark  32 dekar  
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Med hilsen  
 
 
 
Gerd Bente Jakobsen  
Næringssjef 
 
 

 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur
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Sørfold kommune 
Arkiv: K01 

 Arkivsaksnr: 2020/1529 - 2 

 Saksbehandler:     Gerd Pedersen 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og ressursutvalget 5/21 22.02.2021 

 
 

Søknad om dispensasjon Motorferdsel - ATV på vinterføre – Bjørn Erik 
Næsje ref:VDHEWX 

Kommunedirektørens innstilling 
Plan- og ressursutvalget gir dispensasjon i henhold til FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §6, til følgende:  
 
Bjørn Erik Næsje gis dispensasjon for bruk av ATV med belter til ved-transport fra eiendom med 
gnr 15/6 i Kobbvatn, tilhørende Aina Lund, og ned til brøytet vei. Trasè som på kart:  

 

93



Tillatelsen gjelder et nødvendig antall turer i perioden 16.02.2021 – 01.05.2024.  
NB! Tillatelsen gjelder kun på vinterføre.  
 
Det fins ikke tilgjengelig leiekjøring i området.  
Grunneiers tillatelse må være innhentet før kjøring og det må føres kjørebok.  
 
 

Saksopplysninger 
Bjørn Erik Næsje, Dalanveien 2B, 8207 Fauske, søker om tillatelse til å bruke ATV med belter  
til ved-transport på vinterføre. Søknaden gjelder uttak av ved på gnr 15/6 i Kobbvatn, eid av 
Aina Lund. Han vil kjøre ved til/fra egen hytte på gnr 15/31. Det søkes om tillatelse for flere år.   
 

Vurdering 
Det har i tidligere sesong vært innvilget tillatelse til dette. Innstiller derfor positivt for kjøring ut 
kommunestyreperioden og frem til 01.05.2024.
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Sørfold kommune 
Arkiv: 56/22 

 Arkivsaksnr: 2020/1331 - 5 

 Saksbehandler:     Line Margrethe Hansen 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og ressursutvalget 6/21 22.02.2021 

 
 

Behandling av dispensasjonssøknad - utnyttelsesgrad for oppføring av 
betongplate for oksygentank, gnr 56/22 Valljordveien 27 

 
Vedlegg 
1 Dispensasjonssøknad betongplate oksygentank 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § 19-2 gis det varig dispensasjon etter pbl. 

§ 12-4 «rettsvirkning av reguleringsplan» fra utnyttelsesgrad på 0,3 i gjeldende plankart 
for oppføring av betongplate for oksygentank på eiendommen gnr 56/22 som vist på 
tegninger og situasjonsplan som følger søknaden. 
 

2. Med hjemmel i pbl § 20-2, jf. § 20-3 gis det tillatelse til oppføring av betongplate for 
oksygentank på eiendommen gnr 56/22 som vist på tegninger og situasjonsplan som 
følger søknaden. 

 
Tiltakshaver: Sisomar AS 
Ansvarlig søker: Sisomar AS 

 
3. Tiltaksklasse fastsettes i samsvar med søkers forslag slik det fremgår av 

gjennomføringsplanen, jf. pbl § 21-4 andre ledd, jf. SAK 10 § 9-3. 
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Saksopplysninger 
Søknaden er mottatt 23.10.2020, og gjelder dispensasjon fra utnyttelsesgrad på 0,3 for å kunne 
oppføre en betongplate som fundament for en oksygentank. Betongplaten har et bebygd areal på 
95 m2. Eiendommen er i dag maksimalt utnyttet, og det ble i politisk sak PS 99/20 gitt 
dispensasjon fra utnyttelsesgrad for oppføring av sjøvann rensestasjon. Utnyttelsesgraden ble da 
på 0,3018, og aktuell søknad vil gi en ytterligere overskridelse av utnyttelsesgrad til 0,3039 
(30,39%) 
 

 
 
Begrunnelse for søknad om dispensasjon 
«Sisomar har i de siste årene gjort store investeringer for å øke produksjonen og sikre driften av 
anlegget. I denne forbindelse ønsker Sisomar å bygge en betongplate for å sette en ny 
oksygentank for redundans for eksisterende oksygenanlegg ved bedriften. Oksygen er en kritisk 
faktor i dagens produksjon av smolt. Sisomar har i dag et tankanlegg som tilfører oksygen til 
alle avdelinger ved anlegget. Dette er vurdert som en for stor risiko mht hvor mange avdelinger 
og avstand fra tankanlegg som foreligger. Det søkes derfor om å støype en betongplate for å 
sette en lik oksygentank som allerede er på anlegget.  
Tiltaket vil sikre driften ved et større uhell i oksygenanlegg eller ved brann. Ved en redundans 
til eksisterende anlegg vil oksygen kunne tilføres uavhengig av hverandre og dermed sikre drift, 
unngå tap i produksjon og sikre arbeidsplasser. 
Tankanlegget vil bli satt opp etter krav og spesifikasjoner fra Nippon gases som er leverandør av 
tankanlegg og oksygen.  
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Sisomar har tidligere sendt inn søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for å bygge sjøvann 
rensestasjon. Utregning viser at en utvidelse ville føre til en overskridelse av utnyttelsesgraden 
på 0,18%.  
Ved ny søknad om nytt oksygenanlegg vil den totale overskridelsen bli på 0,39% 
Reguleringsplanen for Trollbukta har en utnyttelsesgrad på 30%. Sisomar mener at en økning 
fra 30% til 30,39% utnyttelsesgrad ikke i vesentlig grad tilsidesetter pbl §1-1, og de negative 
konsekvenser med å overstige utnyttelsesgraden ikke er stor. 
Sisomar anser ikke at søknaden for nytt oksygenanlegg berører naboens interesser og dermed 
ikke trenger nabovarsel 
  
Samlet sett ser Sisomar fordelene som større enn de negative konsekvensene ved å få 
dispensasjon fra reguleringsplanen» 
 
Plangrunnlag 
Gjeldende plandokument for eiendommen er reguleringsplan Trollbukta Industriområde, vedtatt 
22.11.1985. Eiendommen er i gjeldende plan avsatt til industri. Ifølge gjeldende plankart er 
utnyttelsesgraden for eiendommen 0,3, tilsvarende 30 %. Omsøkt tiltak gi en utnyttelsesgrad på 
0,3039 (30,39 %) og overskrider gjeldende krav i planen. Omsøkt tiltak krever derfor 
dispensasjon fra utnyttelsesgrad på 0,3.  
 
Naboforhold og andres kommentarer 
Tiltaket er vurdert til ikke, eller i liten grad, berøre interessene til naboer og gjenboere. 
Kommunen har derfor fritatt for krav om nabovarsling, jf. pbl § 21-3. 
 
Ansvar 
Ansvarsretter fremgår av mottatt erklæringer om ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan. 
Der erklæring om ansvarsrett mangler må den sendes til kommunen før arbeidet kan igangsettes. 
De angitte ansvarsområdene, slik det fremgår av gjennomføringsplanen, dekker tiltaket. 
Eventuelle endringer må meldes til kommunen. 
 
Følgende foretak har erklært ansvarsrett 
Salten Entreprenør & Eiendom for utførelse grunnarbeid for plate på mark, tiltaksklasse 1 
Nordland Bygg AS for prosjektering og utførelse av betongplate på mark, tiltaksklasse 1.  
 
Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt 
Det søkes varig dispensasjon fra utnyttelsesgrad på 0,3. Søknaden har vært forelagt 
Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, og det er ikke innkommet negative tilbakemeldinger fra høringspartene.  
 
Hensyn det skal dispenseres fra 
Utnyttelsesgrad 
Hensynet bak bestemmelsen om utnyttelsesgrad kommer ikke frem i forarbeidene til 
reguleringsplanen Trollbukta Industriområde. Reguleringsplanen er fra 1985. I veileder «Grad 
av utnytting» står det at i planer fra 1985-1987 er utnyttingsgraden forholdet mellom brutto 
gulvareal i bebyggelse og brutto grunnareal inklusive halvparten av tilstøtende vei, bane, plass, 
park, vann eller elv, maksimalt 10,0 meter. 
 
På generelt grunnlag kan man si at utnyttelsesgrad har innvirkning på nære omgivelser og 
naboer i forhold til bygningsvolum og høyder, bevaring av terreng og vegetasjon. Grad av 
utnytting skal også ivareta god fjernvirkning og sammenheng med landskapet samt kvalitet og 
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helhetlige løsninger for arbeidsmiljø, estetikk og plassering av bebyggelse. Ved fastsettelse av 
utnyttingsgrad vil kommunen kunne avveie de ulike hensyn. 
 

Administrasjonens vurdering av dispensasjonssøknaden 
Det følger av plan- og bygningsloven § 12 – 4 at en reguleringsplan fastsetter fremtidig 
arealbruk for et område og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelser 
av eksisterende tiltak som nevnt i lovens § 1 – 6. Kommunen kan imidlertid etter plan- og 
bygningsloven kapittel 19 gi varig eller midlertidig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.  
 
Dispensasjon fra planer reiser særlige spørsmål. Planen er blitt til gjennom en omfattende 
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. De 
omhandler konkret vurderte forhold knyttet til arealutnyttelsen innenfor et bestemt område, og 
det skal derfor ikke være kurant å fravike disse.  
 
Plan- og bygningsloven § 19 – 2 gjelder dispensasjon fra lov, forskrift og planer. Bestemmelsen 
oppstiller to vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det første er det 
et vilkår at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Hvorvidt det skal gis 
dispensasjon beror på en konkret vurdering og kommunen står fritt til å avgjøre om dispensasjon 
skal gis. Statlige og regionale rammer og mål skal likevel særlig vektlegges. 
 
Det er hensynene bak både den konkrete regelen som det ønskes å dispensere fra i det enkelte 
tilfellet og lovens formålsbestemmelser som ikke skal bli vesentlig tilsidesatt ved en 
dispensasjon. 
 
Det må først gjøres en vurdering av hvorvidt hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig 
tilsidesatt som følge av tiltaket.  
 
Som tidligere beskrevet har Sisomar i politisk sak PS 99/20 fått dispensasjon fra utnyttingsgrad 
på 0,3 for oppføring av sjøvann rensestasjon på eiendommen gnr. 56/22. Administrasjonen 
vurderer at denne saken kan sammenlignes med nevnte sak, og argumentasjonen blir omtrent 
likelydende.  
 
Omsøkt tiltak er av beskjeden størrelse og vil ikke ha et volum som vil være dominerende i 
området. Tiltaket hører naturlig inn på et areal hvor det er anlegg for landbasert oppdrett. 
Avstander til nabobygninger i henhold til tekniske krav er ivaretatt. I tillegg vurderes det at 
omsøkt tiltak gir en svært liten overskridelse av utnyttingsgraden. På bakgrunn av dette vurderer 
administrasjonen at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Deretter må det vurderes hvorvidt fordelene ved å gi en dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  
 
I Ot.prp. nr. 32 står det at «... dispensasjonsadgangen skal ikke være så streng at det forhindrer 
en hensiktsmessig utvikling.» Sisomar AS er en bedrift som er i stadig utvikling. De har foretatt 
store investeringer de senere år for å øke produksjon og sikre driften av anlegget. De har nå 
kommet i en situasjon der utnyttingsgraden for eiendommen er nådd. Administrasjonen er kjent 
med at Sisomar er involvert i en konkret plan om å få utarbeidet en ny reguleringsplan for 
Trollbukta hvor blant annet utnyttingsgraden vil bli økt. Gjeldende reguleringsplan er imidlertid 
35 år og kan vanskelig sies å være et optimalt styringsverktøy for en industrieiendom i dag. 
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En ekstra oksygentank vil ifølge søknad kunne sikre drift, unngå tap i produksjon og sikre 
arbeidsplasser dersom det skulle inntreffe et større uhell i oksygenanlegget eller ved brann. 
Administrasjonen er enig i argumentasjonen, og vurderer at tiltaket vil kunne bidra til en positiv 
utvikling av bedriften.  
 
I henhold til byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3, tredje ledd, gjelder ikke reglene i plan- og 
bygningsloven kapitelene 22 (Godkjenning av foretak med ansvarsrett), 23 (Ansvar i 
byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak) og 25 
(Tilsyn) for anlegg og konstruksjoner som anlegges etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel 
i brann- og eksplosjonsvernloven. Administrasjonen forutsetter at de nødvendige tillatelser for 
oksygenanlegget er gitt før anlegget etableres. 
 
Ulempen med å gi dispensasjon er først og fremst at en dispensasjon kan føre til at det utvikler 
seg en presedens for tilsvarende saker. 
 
Konklusjon  
Ut fra en helhetsvurdering finner kommunen at lovens krav om at hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det vurderes at de hensyn som 
taler for å gi dispensasjon i dette tilfellet veier tyngre enn de som taler mot.  

Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlaget vilkårene for dispensasjon i pbl 
§ 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges.
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Sørfold kommune 
Arkiv: K01 

 Arkivsaksnr: 2020/1435 - 2 

 Saksbehandler:     Gerd Pedersen 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og ressursutvalget 7/21 22.02.2021 

 
 

Dispensasjon Motorferdsel - bruk av snøscooter ref: P2DJBK 

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Plan- og ressursutvalget gir dispensasjon i henhold til FOR 1988 -15 nr 356: Forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §6, til følgende: 
 
Torbjørn Åkerøy gis dispensasjon for bruk av snøscooter til frakt av materialer i forbindelse 
med restaurasjon av hytte tilhørende Odd Harald Hansen. Det gis tillatelse til et nødvendig antall 
turer til formålet. Tillatelsen gjelder også ved-transport. Trasé er fra brøytet vei i Andkilen, over 
Andkilvatnet og opp til hytte v/Tjønna. 
 
Dispensasjonen gjelder for tidsrommet: 22.02.2021 – 01.05.2021 

Saksopplysninger 
Torbjørn Åkerøy, Reitmyrveien 30B, 8022 BODØ søker om bruk av snøscooter med kjelke til 
transport av materialer til vedlikehold av hytte tilhørende Odd Harald Hansen (svigerfar), ved 
Tjønna. Det skal kjøres fra brøytet vei i Andkilen, over Andkilvatnet og opp til hytte v/Tjønna. 

Vurdering 
Det kan innvilges et nødvendig antall turer til formålet
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Sørfold kommune 
Arkiv:  

 Arkivsaksnr: 2021/99 - 2 

 Saksbehandler:     Gerd Pedersen 

 

 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: - 

Saksbehandler:   

 

                     

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og ressursutvalget 8/21 22.02.2021 

 
 

Motorferdsel - Dispensasjon for bruk av snøscooter til hytte Ingvar Sørfjord 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Plan- og ressursutvalget gir dispensasjon i henhold til FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §6, til følgende:  
 
Ingvar T. Sørfjord og Thomas Sørfjord gis dispensasjon for transport av byggemateriell og utstyr 
fra Sørfjordmo, via Kollbakken – Langvatn – Kativaggji og til egen hytte på Svafjell, gnr 23/2, med 
snøscooter. Formålet er renovering av hytte.  
 
Det gis tillatelse for bruk av to snøscootere på totalt 5 turer i perioden 11.02.2021 – 31.12.2021.  
 
Det fins ikke tilgjengelig leiekjøring i området.  
 
Grunneiers tillatelse må være innhentet før kjøring og sjåførene må føre kjørebok.  
 

Saksopplysninger 
Ingvar Sørfjord, Sørfjord, 8264 Engan /Thomas Sørfjord søker om tillatelse til å kjøre med to 
snøscootere samtidig ifbm renovering av hytte. De trenger å transportere byggematerialer og føler at 
de har så mye å transportere at de trenger to snøscootere for å få opp alt.  
 

Vurdering 
§ 6.I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før 
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eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et 
mål om å redusere motorferdselen til et minimum.  
 
Det er jo naturlig at en med jevne mellomrom ønsker å renovere hytta og dermed kan trenge å frakte 
ekstra materialer og tyngre utstyr. Det er en fordel at slik transport blir gjort på vinterføre. I dette 
tilfellet er det ganske lang vei opp til hytta. Det er også et ulent terreng. Bruk av to snøscootere vil 
nok være en fordel i dette tilfellet også med tanke på sikkerhet. Innstiller dermed saken positivt. 
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