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1 Sammendrag  

Coop Nordland SA ønsker å etablere en dagligvareforretning på cirka 1000 m2 på gnr. 57 bnr. 6 og 
10 på Strømsnes, Valnesfjord. Det krever en endring i gjeldene planer.  

Reguleringsplanforslaget innebærer et forslag om omregulering av mindre områder som i dag er 
regulert til bolig, kombinert formål (B/N), Lek og trafikkformål til rent forretningsformål samt at 
trafikkområdene er noe justert. 
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2 Planens formål 

 

2.1 FORMÅL MED PLANARBEIDET 

Formålet med planen er å legge til rette for forretning på Strømsnes i Valnesfjord, Fauske 
kommune.  

Mer spesifikt er hensikten med dette planarbeidet å avklare arealmessige og juridiske forhold i 
forbindelse med at Coop Nordland SA ønsker å legge til rette for bygging av en cirka 1.000 m2 stor 
dagligvareforretning på gnr. 57 bnr. 6 og 10 på Strømsnes.  

   

 

2.2 FORSLAGSSTILLER / TILTAKSHAVER, PLANKONSULENT OG 
EIERFORHOLD 

Forslagsstiller / tiltakshaver er Coop Nordland SA.   

Planarbeidet utføres av Norconsult AS: 
Norconsult AS 
Konrad Klausens vei 8 
8003 Bodø 
 
Norconsult AS har sentral godkjenning på alle relevante fagområder som rådgivningsfirma.  
Ansvarlig for reguleringsplan har vært sivilingeniør Gøran Antonsen, mens sivilarkitekt Bjørn 
Glatved Jenssen har vært ansvarlig illustrasjonene.  

Planområdet omfatter av hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: 57/1, 57/4, 57/6, 
57/7, 57/10, 57/12 og 121/1. 
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2.3 TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN 

Vi er ikke kjent med tidligere vedtak i saken, foruten gjeldende reguleringsplaner for området, konf. 
kapittel 3.2.  

 

2.4 UTBYGGINGSAVTALER 

Det er i møter med Fauske kommune ikke avdekket krav/behov for utbyggingsavtale vedrørende 
de tiltak detaljreguleringsplanen åpner for. 

 

2.5 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNINGER.   

Fauske kommune som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredning har vurdert at 
tiltakene som ønskes åpnet for i reguleringsplanen ikke utløser krav til konsekvensutredning. 
Begrunnelsen for dette er at de tiltak planen skal åpne for i grove trekk er nedfelt i gjeldene 
reguleringsplaner. Reguleringen gjenspeiler kun en endring av disse uten at det er kommet inn 
noen nye formål.  
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3 Planstatus og rammebetingelser 

3.1 OVERORDNEDE PLANER- KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

Området er i overordnet plan angitt som område som er unntatt fra rettsvirkning fordi tidligere 
vedtatte reguleringsplaner fortsatt skal gjelde. 

 

3.2 GJELDENE REGULERINGSPLANER 

Planområdet omfattes av to gjeldende reguleringsplaner: 

• PlanID 1841-2010008. Detaljregulering for Strømsnes sentrum, endring. 
• PlanID 1841-2002005. Reguleringsplan for Strømsnes. 

 

Utsnitt av disse fremgår av kartutsnittet nedenfor: 

 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner for området.  Kilde; Fauske kommunes kartløsning på 

www.fauske.kommune.no 
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Området er i dag regulert til kombinert bolig/næring, kombinert forretning/kontor, lekeplass og 
trafikkformål.  

 

3.3 TEMAPLANER   

Det er ingen gjeldende temaplaner i planområdet.   

 

3.4 STATLIGE RETNINGSLINJER / RAMMER / FØRINGER.   

Regjeringen fastsatte Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre ved kongelig resolusjon 
av 27. juni 2008.  Bestemmelsen gjelder for hele landet.  Den har en varighet på inntil 10 år, eller 
inntil den avløses av regional planbestemmelse i henhold til § 8-5 i plan- og bygningsloven av 
2008.  Bestemmelsen fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjente fylkesplaner og 
fylkesdelplaner skal legges til grunn for behandling av søknader om etablering eller utvidelse av 
større kjøpesentre. 

Målet med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre er å styrke by- og tettstedssentrene og 
legge til rette for miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling med byspredning, økt 
bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil.  
Det overordnede og langsiktige målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer 
som også bidrar til å redusere klimagassutslippene. 

I forskriften fastlegges at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i 
godkjente regionale planer.  I områder som ikke omfattes av slike regionale planer, vil kjøpesentre 
større enn 3000 m² bruksareal ikke være tillatt. 

Det ble i 2013 lagt fram et forslag om ytterligere innskjerping av kjøpesenterforskriften.  Etter 
regjeringsskiftet er dette forslaget om innskjerping av kjøpesenterforskriften nå lagt bort.  
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4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende 

forhold 

 

4.1 BELIGGENHET 

Planområdet ligger på Strømsnes, Valnesfjord cirka 12 km vest for Fauske sentrum. Planområdet 
grenser til kommunal veg som tidligere var RV80.   

 

4.2 PLANAVGRENSNING 

Cirka planavgrensning fremgår av kartutsnittet nedenfor (området innenfor stiplet linje). 
Planområdet grenser til kommunal veg i nordøst, mot boliger og ubebygde områder i nordvest og 
sørvest og Fossumkollektivet (rehabiliteringsinstitusjon for rusmisbrukere) i sørøst. Planområdet er 
på cirka 4,8 daa. 

 

 

Kilde: Grunnkart mottatt av Fauske kommunen bearbeidet av Norconsult AS, 2014.   
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4.3 EKSISTERENDE AREALBRUK I PLANOMRÅDET   

Planområdet består i dag av to boliger og et gammelt forretningsbygg hvor det har vært drevet 
dagligvareforretning inntil ganske nylig. Den ene boligen er bebodd, mens den andre er solgt og 
flyttet i sin helhet ut av planområdet slik at det er kun grunnmuren til denne som står igjen.  

 

4.4 LANDSKAP 

Terrenget i området kan karakteriseres som lett skrånende terreng mot nordvest (mot 
Laukåsstraumen).  

 

4.5 NATURVERDIER 

Det er ikke registrert viktige naturverdier i planområdet. I Laukåsstraumen som går forbi 
planområdet i vest er det registrert et beiteområde for Sangsvane (kilde; Arealis). 

 

4.6 VERNEVERDIGE BYGNINGER OG KULTURMINNER/MILJØ   

Vi er ikke kjent med at det er registrert kulturminner eller verneverdige bygninger (SEFRAK) innen 
planområdet (kilde; Askeladden og Arealis). 

 

4.7 BEBYGGELSE 

Konf. kapittel 4.3. Områdene rundt består av boliger og annen tettstedsbebyggelse. 

 

4.8 NÆRING 

Det har tidligere vært drevet dagligvareforretning i planområdet. På tettstedet for øvrig drives det 
en del annen næring/tjenesteyting; Coop Marked, kiosk/gatekjøkken, ølutsalg, Fossumkollektivet, 
etc.  

 

4.9 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Planområdet ligger sentralt på Strømsnes i Valnesfjord hvor sosiale infrastrukturløsninger (skole, 
barnehage, butikker, helsevesen, etc.) er godt utbygd. Det er 12 km til kommunesenteret i 
kommunen hvor dette er ytterliggere utbygd. 
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4.10 LANDBRUK 

Det utøves ikke landbruk i planområdet. Sør for planområdet er det registrert områder med 
innmarksbeite og fulldyrka jord (kilde; Arealis). 

 

4.11 REKREASJONSVERDI/UTEOPPHOLDSAREAL 

Området er ikke kjent for å benyttes som tur- og rekreasjonsområdet- området er for en stor del 
bebygd.  

 

4.12 GRUNNFORHOLD   

Det er ikke registrert kvikkleire i planområdet eller i nærliggende områder.  Området inngår heller 
ikke i aktsomhetsområde for Radongass eller skredfare i planområdet eller i nærliggende områder. 
Området består for det meste av tykk marin strandavsetning (kilde; Arealis).   

 

4.13 TRAFIKK OG KOLLEKTIVTRANSPORT 

Planområdet grenser til tidligere RV80, nå kommunal veg hvor det parallelt med denne er etablert 
en gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen er sammenhengende gjennom hele tettstedet på 
Strømsnes. Vest i planområdet går Sjøvegen som munner ut i et kryss mot den kommunale 
hovedvegen gjennom tettstedet. Området og eneboligene innenfor har adkomst via denne. 

Langs med den kommunale vegen er det etablert tosidig busslomme i umiddelbar nærhet til 
planområdet. 

Det er videre relativ kort avstand fra planområdet til togstopp.  
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4.14 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Av Fauske Lysverk har vi fått oversikt over eksisterende el-kabler (lavspent) i området.  

 

 

Kilde:  Fauske Lysverk AS.   
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Oversikt over VA-kabler i området fremgår av kartutsnittet nedenfor: 

 

Kilde:  Fauske kommune   

 

4.15 STØY-VEGTRAFIKK, FLY OG ANDRE STØYKILDER. 

Støykilder i området er i hovedsak biltrafikken fra hovedvegen.  

 

4.16 FORURENSNING 

Det er ikke kjent at området har potensiale å være forurenset. 
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5 Planprosess og medvirkning 

5.1 MEDVIRKNINGSPROSESS 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Avisa Nordland den 20. desember 2013.  Brev med varsel 
om planoppstart ble sendt ut med post 18. desember 2013.  Frist for innspill ble satt til 31. januar  
2014.   

 

5.2 MØTER OG ANDRE DELTAKERE 

Da formål er i hht. overordnede planer og gjeldene planer har det ikke vært gjennomført særskilte 
informasjonsmøter.  Vi har imidlertid hatt en tett dialog med Magne og Per Franing (gnr. 57 bnr. 2) , 
samt Espen L. Mørtsell (gnr. 57 bnr. 4) som hadde en del kommentarer til planvarslet. 

Espen L. Mørtsell 

Grunneier Espen L. Mørtsell stiller spørsmål om hvorfor hans eiendom er medtatt i planen. Videre 
er han opptatt av trafikk, trafikkstøy og innsyn.  

I dialogen vi har hatt med Mørtsell er det enighet om følgende: 

• Eiendommen hans medtas for å få en helhetlig plan i området. 

• Mht. trafikk så fastsettes det i bestemmelsen at det ikke skal være kjøreveg mellom nytt 
forretningsbygg og hans eiendom. Videre imøtekommes Mørtsell med et gjerde for å 
dempe støy og innsyn til eiendommen. Dette medtas i bestemmelsene. 

 

Per og Magne Franing 

De opplyser om at de ikke er kjent med de vedtatte reguleringsplanene for området hvor det er 
regulert inn en offentlig vegtrase (Sjøvegen) delvis inn på deres eiendommer. De orienterer om at 
de ikke aksepterer de vedtatte reguleringsplanene. De viser til nylig gjennomført jordskiftesak der 
eiendomsgrensene ble kartlagt (2013). De krever at senterlinjen for den regulerte vegen flyttes slik 
at midtlinjen kommer midt i 57/1, altså midt mellom eiendommene 57/7 og 57/6. De krever også 
samme byggegrense på begge sider av den regulerte vegen (10 m fra midtlinjen), og at veggrøften 
mellom Sjøvegen og 57/6 blir beholdt slik at overflatevann ikke føres fra 57/6 inn på 57/7.  

Vi har hatt dialog/e-post utveksling med Franing brødrene. 
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En jordskiftesak er en prosedyre/prosess hvor bl.a uklarheter i eiendomsgrenser kan søkes avklart, 
mens en reguleringsplan er et juridisk dokument som fastlegger arealbruken (arealbruksformål) av 
et område. Det er altså ingen automatikk/selvfølge at eiendomsgrensene skal følge grensene for 
arealbruksformålet, selv om det er det man forsøker å oppnå når en utarbeider nye 
reguleringsplaner.  Skal arealbruksformål endres må endringene forankres i en planprosess etter 
Plan- og bygningsloven.  

Coop Nordland SA har imidlertid sagt seg villig til å rydde opp i noen av de uenigheter som 
tilsynelatende råder mellom grunneierne og de vedtatte reguleringsplanene. 

Forslaget legger opp til å flytte Sjøvegen østover slik at ny regulert senterlinje for vegen plasseres 
midt mellom eiendommene 57/6 og 57/7. Reguleringsbredden for vegformålet fastholdes som 
tidligere til 8 m. Av denne bredden utgjør 4 m selve kjørevegen mens resten utgjør vegskråninger, 
grøfter, etc.  Forslaget medfører fortsatt at vegformålet beslaglegger en del av eiendommen til 
Franing, men nå i betydelig mindre grad en før (i hht. gjeldene planer er 82 m2 regulert til veg, 
mens i vårt forslag er dette redusert til 22 m2).  Dette arealet er altså i hovedsak vegskråning og 
grøfter. 

I forslaget er det videre foreslått og lempe på byggegrensene i forhold til slik de er vedtatt. For 
Franing sin eiendom er denne foreslått flyttet mellom 6 og 7 m mot øst, noe som medfører at 
eiendommen deres kan bebygges betydelig nærmere Sjøvegen en hva tilfellet er ved gjelden 
reguleringsplan.  

I dialog med Franing brødrene kan det synes som det er enighet om ovenstående, men de krever 
lik byggegrense på begge sidene av vegen.  Det er lagt inn foruten på en mindre strekke der 
varelevering er planlagt.   

 

5.3 PLANPROGRAM/KONSEKVENSUTREDNING 

Konf. kapittel 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Oppdragsnr.: 5130256 

  

Detaljregulering for deler av Strømsnes sentrum (forretning), Valnesfjord.   

Plan ID 2013004Fauske kommune  

 

n:\513\02\5130256\5 arbeidsdokumenter\52 regulering\2013004_planbeskrivelse strømsnes.docx 2014-03-14 | Side 17 av 25

 

5.4 INNSPILL TIL VARSEL OM PLANOPPSTART 

I tabellen nedenfor oppsummeres mottatte uttalelser til varsel om planoppstart. Ved endt 
høringsfrist den 31.01.14 er det mottatt i alt 7 uttalelser. Nedenfor følger en kort sammenstilling av 
det enkelte innspill, med forslag til behandling av disse: 

Person/etat Innspill Kommentarer 

Statens vegvesen Opplyser om at den offentlige 
vegen gjennom planområdet nå 
er kommunal og at den således 
ligger utenfor Statens vegvesen 
sitt ansvarsområdet. De opplyser 
at det ikke har merknader til 
varslet planoppstart 

- 

Nordland 
Fylkeskommune Generelle merknader om 

overordnet arealpolitikk og 
lovverk. 

Mht. kulturminnefaglige forhold 
opplyses det om at de ikke er 
kjent med at planforslaget vil 
komme i konflikt med registrerte 
verneverdige kulturminner. 

Trafikk, trafikkmønster, 
trafikksikkerhet må ha fokus. 

-  

 

- 

 

 

 

Sametinget Ingen merknader, men ber om at 
bestemmelse vedrørende 
aktsomhet medtas i 
bestemmelsene.  

Tas til følge. 

Fauske Lysverk Oversender kart som viser deres 
kabelanlegg i området. De ber om 
å bli tatt med på møte/råd i den 
videre planleggingen av området. 
 

Er medtatt i bestemmelse. 

 

Espen L. Mørtell  
Gnr. 57 bnr. 4 

Se kapittel 5.3  

Magne Franing 
Gnr. 57 bnr. 7 

Se kapittel 5.3  
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Per Franing 
Gnr. 57 bnr. 7 

Se kapittel 5.3  
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6 Beskrivelse av planforslaget 
6.1 PLANLAGT AREALBRUK 

I tråd med hensikten med planen beskrevet i kapittel 2.1 foreslås følgende arealfordeling av 
planområdets 4,8 daa:  

Område: Områdesignatur: Eierform:   

Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse 

Forretninger 

Forretning/kontor  
 

 

B 

F 

F/K 

 

Annen 

Annen 

Annen 

Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur 

Kjøreveg 

Gang- og sykkelveg 

Gangveg/gangareal/gågate  

Annen veggrunn- tekniske anlegg 
 

 
 
 
KV1-KV3 
 
GS 
 
GG 
 
VT1-VT3 

 
 
 
Offentlig 
 
Offentlig 
 
Annen 
 
Offentlig 

 

6.2 BEBYGGELSE 

I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges en detaljert situasjonsplan i 
målestokk 1:500 eller større. Planen skal redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng med 
planlagt byggverk, andre varige konstruksjoner og parkering innplassert. Planen skal også omfatte 
atkomster, innganger, trafikkarealer, varelevering, opparbeidelse og bruk av ubebygde områder 
med materialbruk og eventuell beplantning. 

Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning i forhold 
til omgivelsene. Utforming av bygninger innenfor planområdet skal sees i sammenheng og 
tilpasses hverandre mht. form og utrykk. Tiltak skal gis en god materialbruk og skal utformes med 
høy arkitektonisk kvalitet. 
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Bygninger og uteområder skal i størst mulig grad gis universell utforming, dvs. at de er tilgjengelige 
og kan nyttes av brukere med ulike funksjonshemninger uten spesielle innretninger for disse. 

Planen åpner for et bebygd areal på 70 %, hvorav forretning får utgjøre maksimalt 3.000 m2 (BRA). 
BRA regnes uten tillegg for tenkte plan. 

Maksimal gesims- og høyde settes til 9 meter regnet fra gjennomsnittlig planert terreng.   

Der det ikke er inntegnet byggegrense i plankartet er denne sammenfallende med formålsgrensen. 

Inntegnede linjer for fremtidig bebyggelse og parkeringsplasser er ikke juridisk bindende, men viser 
en mulig plassering av disse. 

Det tillates ikke permanent biltrafikk mellom ny forretningsbebyggelse og boligtomten innenfor 
planområdet (området med signaturen B). Eier av boligtomten gis tillatelse til å benytte deler av 
forretningsområdet ved utøvelse av vedlikehold av garasjens nordøstre side.  

Det skal videre i samråd eier av boligtomten, settes opp et gjerde som avbøtende tiltak i forhold til 
biltrafikk og innsyn. Dette gjerdet gjelder i eiendomsgrensen fra det nordøstlige hjørnet av garasjen 
og videre langs boligtomtens nordøstre eiendomsgrense.   

 

 

6.3 ADKOMST, PARKERING OG ANNEN INFRASTRUKTUR 

Hovedatkomst til planområdet vil skje fra kommunal veg fra begge sidene av eiendommen. 

Det må bygges interne parkerings- og manøvreringsarealer. Inntegnede parkeringsplasser er ikke 
å betraktes som juridisk bindende, men viser kun en mulig plassering av disse.  

Der ikke annet er bestemt er kravet til parkering (bil og sykkel) i henhold til enhver tid gjeldene 
parkeringsnorm for Fauske kommune. For forretning er den ved vedtakstidspunktet av denne 
planen 1 plass pr 100 m2 (BRA). Minst 5 % av parkeringsplassene skal forbeholdes 
forflytningshemmede. 

Vann, kloakk, elektrisitet og kommunikasjon forutsettes og kunne påkobles eksisterende anlegg i 
området. Dette må ivaretas i detaljeringen av tiltaket og Fauske Lysverk har spesifikt bedt om å bli 
kontaktet.   

Det er i bestemmelsen stilt følgende krav; før byggestart skal det foreligge en plan for tilknytning til 
vann- og avløpsplannettet godkjent av Fauske kommune. Det skal tas hensyn til VA- og 
kabelanlegg i grunnen. Flytting, nærbygging, tilknytning, etc. skal avklares med den enkelte rør- og 
kabeleier. 
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6.4 NÆRING 

Planforslaget åpner for bygging av inntil 3.000 m2 (BRA) med forretning. 

 

6.5 LANDBRUK 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av landbruksareal. 

 

6.6 REKREASJONSVERDI/UTEOPPHOLDSAREAL 

Det er ikke kjent at viktige rekreasjonsområder vil gå tapt som følge av planforslaget. 

 

6.7 GRUNNFORHOLD 

Rambøll har vært engasjert til å foreta grunnundersøkelser for vurdering av fundamenteringen, 
samt kontroll av eventuell kvikkleireforekomst på tomta. Kort sammendrag fra denne følger 
nedenfor (utklipp fra rapporten- : 

 

Det er iverksatt arbeider med kartlegging av grunnforholdene under eksisterende bygg. Resultat fra 
dette vil bli synligjort/innarbeidet i planmaterialet før planen går til sluttbehandling. 
 

 

6.8 AVFALL 

Løsning for avfallshåndtering må løses i byggesaken. 

 

6.9 STØY 

Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i Miljøvern-
departementets retningslinjer T-1442. 
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6.10 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE – SJEKKLISTE 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

x  

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x Området hvor butikken tenkes 
bygd ligger på cirka kote 6, som 
vurderes å ligge høyt over de 
nivåer en springflo kan gi. 

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er ikke gjennomført målinger. 
Fra 1.7.2010 er det lovpålagt krav 
om radonsperre i alle nye 
bygninger hvor det oppholder seg 
mennesker. Det medtas følgende 
bestemmelse for dette: Bygninger 
for varig opphold skal ha 
radonsperre mot grunnen og skal 
tilrettelegges for egnet tiltak i 
byggegrunn som kan aktiviseres 
ved forhøyet konsentrasjon av 
radon i inneluften. Nødvendige 
sikringstiltak mot radongass skal 
være dokumentert ved 
byggesøknad. 
 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

  

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  
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Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

  

 

 

 

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

 

• Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x  

 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning  x  

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

• Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

 Det ligger el-kabler i planområdet 
som må ivaretas i den videre 
detaljering av prosjektet. 

• Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp  x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  
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• Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Ikke undersøkt. Dokumenteres 
ved byggesøknad. 

• Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

x  

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

• Annet (spesifiser) x  

 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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7 Virkning/konsekvenser av planforslaget 
7.1 OVERORDNEDE PLANER 

Planforslaget medfører en endring i gjeldende planer uten at nye formål er kommet til. 

 

7.2 KONSEKVENSER FOR TILGRENSENDE OMRÅDER 

Det er ikke avdekket at planen vil medføre nevneverdige konsekvenser for tilgrensende områder, 
foruten at enkelte grunneiere er uenig i valgt byggegrense mot Sjøvegen.  For øvrig vises det til 
kapittel 5.2. 

 

7.3 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Planforslaget medfører ingen økonomiske konsekvenser for Fauske kommune. 

 

7.4 INTERESSEMOTSETNINGER 

Konf. kapittel 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 


