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Forslag til  

PLANPROGRAM  

RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

 
 

 

 

 

 

Forord  

 

Fauske  kommune skal rullere kommuneplanens arealdel.  

Dette planprogrammet er første del av planprosessen.  

 

 

Fauske kommune skal fastsette planprogrammet senest 6 uker etter fristen for  

uttalelse til forslag til planprogram. Planprogrammet fastsettes på bakgrunn av  

dette forslaget og uttalelsene som kommer inn.  

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunen.  

 

Fauske  

 

Gunnar Myrstad  

Fauske kommune 
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1.Innledning  
Kommunestyret vedtok oppstart av rullering av arealdelen 08.11.2012 gjennom  

vedtak av kommunal planstrategi.  

Vedtatt samfunnsdel skal sammen med planstrategien danne grunnlag for  

rulleringen av arealplanen.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2012 – 2025 ble vedtatt av  

kommunestyret den 21. juni 2011.  

Kommunestyret vedtok arealplanen 03.02.2011 som omfatter: 

Hovedplan for hele kommunen 

Kommunedelplan for Fauske sentrum del I  

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II,  

Kommunedelplan for Sulitjelma Langvatnet I  

Kommunedelplan for Sulitjelma Langvatnet II  

Kommunedelplan for Daja/Jakobsbakken 

 

I hovedplanen er  det  5 kommunedelplaner. Det bør vurderes om kommunedelplan for Daja, 

Fauske sentrum del II, Sulitjelma Langvatnet I og Sulitjelma Langvatnet II bør innlemmes i 

hovedplanen. Det blir da bare kommunedelplan for  Fauske sentrum  som blir delplan. Dette 

vil føre til en mer oversiktlig plansituasjon. Videre bør det vurderes å utvide 

sentrumsavgrensingen  for kommunedelplan for Fauske sentrum. 

 

2. Formål med og innhold i planen 
Arealplanen m/tilhørende planbestemmelser skal rulleres.  

Det skal utarbeides en arealplan som skal være et godt verktøy for å bidra til å nå  

målene i kommuneplanens samfunnsdel samtidig som planen ivaretar de sentrale  

og regionale føringene. Arealplanen skal være et godt styringsverktøy for  

detaljplanlegging og byggesaksbehandling.  

 

Arealdelen skal ha som hovedmål å fremme, god folkehelse, bolyst og etablererlyst. Derfor  

er det viktig med et variert tilbud til mennesker som vil etablere seg i kommunen.  

Det må legges vekt på å legge til rette for næringslivet, og fremme gode tjenester  

 

3. Beskrivelse av dagens situasjon  
Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble vedtatt i 2011. Erfaringsmessig oppleves arealplan 

som tilfredsstillende. Det er noen søknader om dispensasjon fra gjeldende plan. Dette  

genererer mye arbeid, og her bør det vurderes å tilpasse planen mer i forhold til dette uten at 

går utover helheten.  

 

4.Beskrivelse av prosessen  
Kommunen anser ikke behovet for folkemøter mens planprogrammet ligger ute til  

offentlig ettersyn. Det blir mer aktuelt med slike møter når planforslaget legges  

ut til ettersyn.  

 

4.1 Planprosessen  

Planprosessen omfatter: 

 Samarbeid med berørte offentlige myndigheter, lag/foreninger og næringsliv  
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o Det legges opp til et tett samarbeid med regionale myndigheter gjennom hele 

prosessen  

o Medvirkning fra berørte organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner  

o Ovennevnte vil bli oppfordret til å gi innspill tidlig i planprosessen 

 Politisk behandling  

o Planutvalget deltar aktivt i planprosessen som styringsgruppe for prosjektet og 

legger forslaget til plan ut til offentlig ettersyn  

 

o Planprogrammet vedtas av kommunestyret etter innstiling fra Plan og 

utviklingsutvalget. 

o Hovedkonklusjonene i vedtatt planprogram gjøres kjent gjennom 

kunngjøringen av planarbeidet og vedtatt program sendes til berørte 

myndigheter og organisasjoner. 

 

5. Organisering av planarbeidet 
Plan og utviklingsutvalget ivaretar funksjonen som styringsgruppe.  

Saksansvarlig er Enhetsleder plan og utvikling.  

 

Det oppnevnes en prosjektgruppe med følgende sammensetning 

Enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir  

Politisk representant  

Folkehelserådgiver Irene Larssen 

Arealplanlegger Gunnar Myrstad  

Ressurspersoner tiltrer arbeidsgruppen ved behov. 

 

Barnas talsperson Sissel Alver tiltrer ved behov.  

Det oppnevnes tema- og  faggrupper etter behov. 

 

 

Aktivitet  Tidsrom  

Oppstartfasen : 

Utarbeide forslag til planprogram 

Kunngjøring forslag til planprogram 

Uttalelse til forslag til planprogram 

Behandling av planprogram i PLUT og KS  

 

Mars/april 2014 

Mai 2014 

Mai/juni 2014  

September  2014 

Utredningsfasen : 

Informasjonsinnhenting- analyser- møte med regionale 

myndigheter- arbeid i styrings og arbeidsgrupper. 

Utarbeiding av  planforslag. 

Workshop/åpne møter  

Egne møter for sentrumsutvikling 

Møter med regionale myndigheter(planforum)  

 

September 2014  

- 

Februar 2015 

November 2014  

September – jan  2015  

Februar 2015 

Offentlig ettersyn: 

Vedtak om utlegging offentlig ettersyn  

Offentlig ettersyn 

 

Mars 2015 

Mars april    

Avslutningsarbeider  

Vurdere uttalelser/bearbeide planen 

Eventuell megling  

Kommuneplanvedtak  

Kunngjøring - informasjonstiltak 

 

Mai 2015  

 

Juni 2015  
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c) Kunngjøring og informasjon om planarbeidet skal ivaretas på følgende måte:  

Annonsering i lokalavisene om  oppstart av arealplanarbeidet med samtidig utleggelse av   

forslag til planprogram til høring. 

    Info på kommunens hjemmeside  

    Eventuelle åpne møter  

d) I planprogrammet er det en kort beskrivelse av hvilke tema og områder planen skal 

omfatte. Deretter følger en beskrivelse av hva som skal utredes og planprosess. Programmet 

vil ligge ute til offentlig ettersyn i tiden mai- juni . Det vises for øvrig til vedlagt 

fremdriftsplan.  

     

e) Merknader til Planprogrammet eller andre innspill til planarbeidet sendes Fauske 

kommune, Plan/utvikling, postboks 93, 8201 Fauske eller til 

postmottak@fauske.kommune.no innen 

For nærmere informasjon, eller eventuelle spørsmål til planarbeidet, vennligst  

kontakt: gunnar.myrstad@fauske.kommune.no eller 756 04072 

 

6. Avklare rammer, forholdet til overordnede planer,  

miljømål  
 

6.1 Lokale føringer  

Samfunnsdelen  2012- 2025 

 

http://www.fauske.kommune.no/getfile.php/1943209.1292.favsyxsxxr/Kommuneplanens

_samfunnsdel_fullversjon+III.doc.as.pdf 

 

Kommuneplan, samfunnsdelen som er vedtatt 21.juni 2011 legges til grunn for 

arealplanleggingen. Samfunnsdelen har en visjon ; 

 

                      Fauske  – folkehelsekommunen der alle trives  

Overordnet mål - Fauske 2025: 

Fram mot år 2025 skal vi sammen 

videreutvikle Fauske, Valnesfjord og 

Sulitjelma til samfunn der det er: 

God folkehelse 

Vekst i næringslivet 

Vekst i folketall 

Gode tjenester 

 

6.2 Regionale føringer  

Fylkesplanen 2013 – 2025 herunder arealpolitikk og kjøpesenteretableringer skal legges til 

grunn for kommuneplanarbeidet. Fylkesdelplaner skal også legges til grunn for planarbeidet  

så langt de er relevante.  

http://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=381&FilId=21940 

 

6.3 Nasjonale føringer  

Mål og rammer for den nasjonale politikken blir blant annet formidlet i «Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging», 

stortingsmeldinger, rikspolitiske bestemmelser, rikspolitiske retningslinjer og  

rundskriv. Rikspolitiske retningslinjer er ikke juridisk bindende for den enkelte  

grunneier, men er formell instruksjon til myndighetene, og skal legges til grunn i all  

planleggingsvirksomhet etter loven, og er samtidig viktige saksforutsetninger i  

enkeltsaksbehandling etter loven.  

mailto:postmottak@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/getfile.php/1943209.1292.favsyxsxxr/Kommuneplanens_samfunnsdel_fullversjon+III.doc.as.pdf
http://www.fauske.kommune.no/getfile.php/1943209.1292.favsyxsxxr/Kommuneplanens_samfunnsdel_fullversjon+III.doc.as.pdf
http://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=381&FilId=21940
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Følgende rikspolitiske retningslinjer (RPR) er relevante for planlegging i Fauske kommune: 

RPR for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen  

RPR for samordnet areal- og transportplanlegging  

RPR for vernede vassdrag av 10 nov. 1994 

Universell utforming, informasjon fra Miljøverndepartementet  

Forskrift om rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre, vedtatt 27.juli 2008  

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen  

Statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene.  

 

Følgende stortingsmeldinger ser Fauske kommune som særlig relevante i  

kommuneplanleggingen:  

St.m. nr. 34 – Folkehelsemeldingen  «God helse-felles ansvar»   

St.m. nr 29 (2011-12) - Om samfunnssikkerhet.  

St.m. nr 26 (2006-2007) – Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand  

St.m.nr.21(2011-2012) - Norsk klimapolitikk 

 

Annet lovverk og forskrifter som blant annet er sentralt i kommuneplanleggingen er i  

Naturmangfoldloven, Vannforskriften og Vannressursloven  

 

 

7. Beskrivelse av antatte problemstillinger  

 
7.1.Folkehelse  

Folkehelsemeldingen (st.m.16) lanserer en rekke tiltak for å styrke folkehelseperspektivet i 

samfunnsplanleggingen. 

I Fauske kommune er det utarbeidet et programnotat « Folkehelsearbeid i Fauske kommune 

2010 – 2014.» Programnotatet legger føringer for hvordan folkehelsearbeidet i kommunen 

skal gjennomføres. Folkehelserådgiveren skal involveres i rulleringen av kommuneplanens 

arealdel. 

7.2. Steds- og næringsutvikling  

Det er viktig å få til en god utvikling av tettstedene i kommunen, dette gir grunnlag for trivsel 

i hele kommunen. 

En hovedutfordring i denne sammenhengen er å se spesielt på den negative utviklingen i 

Fauske sentrum med opphør av butikker i Storgata i Fauske og hvordan vi skal kunne skape 

optimisme gjennom tiltak i Fauske sentrum. Stikkord her er E6, boligbygging og all-

aktivitetshus. I tillegg er det planlagt avlastningssenter  på Krokdalsmyra og hvordan dette 

påvirker sentrum. I Valnesfjord er det et ønske om å se på stedsutvikling. I Sulitjelma er det 

planer om ny gruvedrift. 

7.3. Næringsvirksomhet  

Selv om det i gjeldende plan er satt av områder med næringsformål bør det i  

rullering av planen gjennomføres drøftinger om utvidelse av eksisterende områder  

og mulige nye områder samt nye næringsvirksomheter som kan utvikles i  

kommunen.  

 

Her listes opp aktuelle næringer som det bør ses nærmere på:  

Handel – og servicetilbud  

Tradisjonelt jord- og skogbruk  

Industri  

 

Følgende foreløpige satsingsområder er nevnt:  
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- handel og service  

- legge til rette for videreutvikling av eksisterende industri og servicebedrifter  

- se på fremtidig E6 

- fremtidig logistikk-knutepunkt i nord  
- sentrumsutvikling/avlastingsområde  

- massedeponi 

 

Landbruket  

Landbrukets betydning for bosetting er ivaretatt i gjeldende plan.  

Strategisk landbruksplan for 2014-2015 

 

Råstoffutvinning  

Det foreslås å utarbeide et temakart for kartlegging av grus/stein, mineraler og metaller.   

 

 

7.4 Boligarealer  

I forbindelse med rullering av kommunedelplan for Fauske sentrum er boligbygging i sentrum 

og utnyttelsesgrad noe som bør vurderes. Boligbygging for områder som ligger langs vei som 

er  nedklassifisert bør sees på.  

Det bør gjennomføres en boliganalyse basert på Boligpolitiske føringer fra kommuneplanens 

samfunnsdel som innbefatter demografi, boligstatistikk (boligsammensetning, boligbygging, 

husholdsstørrelse og boligpriser), boligsosial  handlingsprogram, flyttemotiver, vurderinger 

fra eiendomsmeklere som inneholder attraktivitet, boliger til salgs- eksempler og utkast til 

disposisjon for boligpolitisk plattform.  

 

Verdi og konsekvensvurdering for utbyggingstiltak skal underlegges behandling i  

tråd med forskrift om konsekvensutredninger (KU) 

 

Spredt boligbygging  

I gjeldende kommuneplan er det lagt inn områder som legger til rette for spredt  

boligbygging. Justering av eksisterende områder for spredt boligbygging skal kunne vurderes 

for deler av kommunen. 

 

Ved salg av tilleggsjord må det vurderes antall dekar som kan skilles ut til eksisterende 

bebyggelse på eiendommen. 

 

Bruks-og vernehensyn i strandsonen og ved vassdrag  

Utfra dagens situasjon/arealplan er ingen dispensasjonssøknader innvilget vedrørende 100- 

meters beltet. 

 

7.5 Fritidsområder og fritidsbebyggelse  

Friluftslivsinteresser  

Friluftsområder som ligger i gjeldende plan videreføres. Temakartet  oppdateres i henhold til 

friluftskartleggingen som er utført av Salten friluftsråd. Det bør vurderes å legge ut mindre 

arealer til hyttebygging i eksisterende hyttefelt. 

 

7.6 Generelle forhold i gjeldende plan  
Landskap, kulturmiljøer, natur, miljø og friluftsliv  

LNF – områder (”grønne” arealer), biologisk mangfold,  

Inkludert  samiske, jakt og fiske, bruk av viltfondsmidlene, kommunal avløpsplan og  

behandling av avfall anses ivaretatt i gjeldende plan.  
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Folkehelsearbeid  

I hovedsak er dette område ivaretatt i gjeldende plan. For nye områder skal også  

folkehelsearbeidet tas med i vurderingen.  

 

Drikkevannsforsyning  

Dette er ivaretatt i gjeldende plan.  

 

Barn og unges oppvekstmiljø  

I hovedsak er dette område ivaretatt i gjeldende plan. For nye områder skal barn  

og unges oppvekstmiljø tas med i vurderingen.  

 

Tilgjengelighet for alle (Universell utforming)  

I hovedsak er dette område ivaretatt i gjeldende plan. For nye områder skal  

tilgjengelighet for alle tas med i vurderingen.  

Planbestemmelsene skal gjennomgås og eventuelt gis ny vurdering og behandling  

 

7.7 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)  

Dette temaet er ivaretatt i gjeldende plan. For nye utbyggingsområder skal temaet  

opp til ny vurdering.  

Vurderinger i forhold til flom, erosjon, marine leirer, havstigning og skred skal  

inngå i planprosessen.  

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) skal vektlegges i planarbeidet.  

 

8. Verdi-og konsekvensvurdering  
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-855 

 

8.1 Tema som skal utredes.  

Følgende gjennomgående tema skal legges til grunn i planarbeidet:  

• Miljø og bærekraftig utvikling og forvaltning  

• Universell utforming, tilgjengelighet for alle  

• Barn og unges interesser  

• Helseperspektivet  

 

Følgende temaer skal underlegges arealmessige vurderinger, og skal inngå i verdi- 

og konsekvensvurderingene:  

Forurensing (klimagassutslipp, forurensing av luft, jord og vann) 

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett 

Kriminalitetsforebygging 

Beredskap og ulykkesrisiko, jfr pbl. §4-3 

Barn og unges oppvekstvilkår herunder lekeområder  

Landskap – kulturlandskap  

Sikring av jordressurser(jordvern) 

Samisk natur- og kulturgrunnlag 

Naturverdier og biologisk mangfold  

Kulturminner og kulturmiljø  

Risiko ved havstigning 

Infrastruktur, transportbehov og muligheter for miljøvennlig transport  

Friluftsliv og rekreasjon  

For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal 

konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette. 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-855
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Følgende temaer er tatt ut med følgende begrunnelse: 

Tatt ut: Der relevant skal det gis en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, 

uttrykk og kvalitet. 

 

Begrunnelse : 

Fauske  kommune har ingen retningslinjer, bestemmelser eller tradisjon for å vurdere dette  

 

Innen samtlige temaområder med unntak av ikke tilstrekkelige registreringer innen  

kulturminner og kulturmiljøer, finnes det tilfredsstillende registreringer som kan  

legges til grunn i utredningen, planleggingen og saksbehandlingen.  

 

8.2 Tema til utredning  

Verdi- og konsekvensvurderingen skal følge forskriftenes bestemmelser og følgende  

tema skal underlegges nærmere vurdering:  

 

Datagrunnlag:  

 

Miljø  

Kulturminner og kulturmiljø  

Samiske kulturminner  

Iflg. sametinget er det registrert en mengde automatisk fredete samiske  

kulturminner (ikke kartfestet), men at det høyst sannsynlig finnes flere  

kulturminner som ikke ennå er registrert.  

Arkeologiske kulturminner (automatiske fredete)  

Kulturminnebasen Askeladden 

SEFRAK-registeret vil være et hjelpemiddel i planarbeidet  

Krigsminner  

Rester av installasjoner som finnes  

 

Landskap  

Landskapstype – dokumenter som kan benyttes i planarbeidet : 

Skogtakst  

Vegetasjonskartlegging  

 

Naturverdi og biologisk mangfold  

Det er gjennomført registreringer som finnes i naturbasen til Direktoratet for  

naturforvaltning. Denne skal benyttes som hjelpemiddel i planleggingen.  

 

Strandsonen  

Sees blant annet i sammenheng med registreringer i naturbasen.  

 

Forurensing  

Støy  

Luftkvalitet/støv  

Forurenset grunn/sedimenter  

 

Naturressurser  

Jord-og skogbruk  

Dyrka mark, beiteområder og skog/kulturskog. Dokumenter som kan benyttes i  

planarbeidet Skogbrukstakst, vegetasjonskartleggingen og strategisk landbruksplan. 
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Reindrift  

Arealbruk for reindrift framkommer på arealbrukskart for Balvatn- og Duokta 

reindriftsdistrikt. 

 

Mineralske ressurser  

Temakart som omfatter grus, steinforekomster og andre mineraler. 

 

Samfunn:  

Kommunal beredskapsplan  

Beredskapsplan for vannverk  

Smittevernplan – helse  

Flom, erosjon og ras/skred:  

Kjente flomproblemer i mindre vannveier i tettbygde områder registreres.  

Kjente problemer med overvannshåndtering registreres.  

Ras/skredkart legges til grunn i planarbeidet og kommunens ras/skredkart i Sulitjelma . 

Heving av havnivå:  

Faktaark 7 til CICERO Senter for klimaforskning legges til grunn i planleggingen.  

 

Rekreasjon  

Friluftsliv  

Mye brukte områder er sikret i vedtatt arealplan. Friluftsområder er kartlagt av Salten 

friluftsråd. 

 

Næringsliv og sysselsetting  

Innspill som har betydning for bosetting og sysselsetting vektlegges i planarbeidet.  

 

Infrastruktur  

Tjenestetilbud  

Kommunikasjon/transport  

 

Trafikksikkerhet  

Gjeldende trafikksikkerhetsplan legges til grunn.  

 

Barn og unge  

Tidligere registreringer i regi av barnehager og skoler skal legges til grunn i  

planarbeidet.  

 

Bosetting  

Planavklarte områder og behovet for boligtomter i planperioden legges til grunn  

for behandling av innspill.  

By- og tettsted  

Klima, energi og vann Klima og energiplan. De data som fremkommer i planen vil være 

nyttige for arealplanarbeidet. 

 

 

9. Metodikk  

Metodikken er hentet ut av veileder for konsekvensutredninger fra Klima – og 

Miljødepartementet 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/veiledninger/2012/t-1493-

konsekvensutredning-av-arealdelen.html?id=699310 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/veiledninger/2012/t-1493-konsekvensutredning-av-arealdelen.html?id=699310
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/veiledninger/2012/t-1493-konsekvensutredning-av-arealdelen.html?id=699310


11 

 

 Metodikken for å vurdere konsekvensene av de enkelte utbyggingsforslagene må 

tilpasses det enkelte utredningstema, men kan følge en generell trinnvis fremgangsmåte:  
Trinn1: Avgrensning av utredningsområdet og eventuelt influensområde, avhengig av 

utbyggingsformål og hvilket utredningstema som studeres. Eventuell inndeling av området i 

hensiktsmessige delområder, avhengig av tema, kompleksitet og det aktuelle området.  

Trinn 2: Områdets verdi vurderes på bakgrunn av innsamlet data og inndelingen i delområder. 

Det bør alltid gå tydelig frem av materialet hvordan verdivurderingen er foretatt, og hvilke 

kriterier som har ligget til grunn for vurderingen, slik at verdisettingen blir etterprøvbar. For 

de tema der det finnes omforente verdikriterier benyttes disse.  

Trinn 3: Omfanget (påvirkningen) av det som planlegges å skje i området vurderes i forhold 

til 0-alternativet, som tilsvarer sannsynlig utvikling av området uten utbyggingen.  

På overordnet plannivå vil omfanget av en utbygging i hovedsak bestemmes av verdiene som 

berøres ved den aktuelle lokaliseringen og av arealformålet, eventuelt med tilhørende 

planbestemmelser som angir mulig utnyttelse.  

Omfanget av utbyggingen kan variere for hvert tema.  

Utredningen skal beskrive både de virkninger som følger av selve arealbeslaget og de 

virkninger utbyggingen har for influensområdet.  

Trinn 4: Konsekvensene av det foreslåtte utbyggingsområdet for et gitt tema kommer fram 

ved å sammenstille vurderingene av områdets verdi med utbyggingens omfang. Det viktige 

her er i hvor stor grad de definerte verdiene for det aktuelle temaet blir påvirket av utbyg-

gingen. For å kunne sammenligne konsekvenser av flere utbyggingsforslag, bør konsekvens 

for de enkelte tema graderes etter en lik skala.  

Trinn 5: Samlet vurdering av konsekvens for et gitt utbyggingsområde baseres på resultatene 

av vurdering av konsekvens for de enkelte tema supplert med forhold som faglig skjønn, 

lokalkunnskap og eventuelle spesielle forhold ved den aktuelle utbyggingen. Det er da viktig 

at det blir redegjort for hvilke vurderinger som ligger til grunn for og er vektlagt i den 

samlede avveiningen. Vektingen bør begrunnes slik at grunnlaget for vurderingene er 

etterprøvbare. Områder av nasjonal verdi eller stor regional verdi bør vektlegges ved 

sammenstillingen av konsekvenser. Det er også viktig å vurdere forslagene til enkeltområder 

opp mot målene i kommunens strategi for fremtidig arealbruk, og synliggjøre om forslagene 

avviker med føringene som gis.



12 

 

 

 

Eksempel på A4 side som presenteres konsekvensutredningen av et enkeltområde. 

61 Sørlijordet - konsekvensutredning  

Dagens formål: LNF  

Foreslått formål: Bolig  

Arealstørrelse: Ca 200 daa  

Forslagsstiller: Ola UtbyggerAS  

Beskrivelse:      
Området ligger i ytterkantene av eksisterende tettstedsbebyggelse 
og er LNF-område i gjeldende kommuneplan. Dagens arealbruk er 
hovedsakelig fulldyrka jord med noen gårdstun og to 
skogområder/grøntdrag. Området er foreslått omdisponert til 
småhusbebyggelse 

Kart  

 
.  

   

 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring, 

(kunnskapsgrunnlag), 
Miljø Verdi og 

omfang  

 

Forurensning 

(klimagass og annet 

utslipp til luft, jord og 

vann  
 

  Ikke forurenset grunn ( 

http://www. miljostatus.no) Krav 

til utslipp ivaretas ved regulering. 

Sentrumsnært med god 

kollektivdekning  
 

Støy          Ligger utenfor rød og gul sone 

(støysonekartet). Støykrav ivaretas 

derfor i reguleringsplan 

Sikring av jordressurser 

(jordvern) 

    Deler er klassifisert som særlig 

verdifulle landbruksarealer (kilde) 

Naturmangfold  Det er registrert viktig naturtype i 

kantsone langs vassdrag, jf DN-

håndbok 13. Det er ikke registrert 

rødlistearter i og langs vassdraget 

(Artskart/Naturbase). Liten 

konsekvens om kantsoner langs 

vassdrag bevares. Arts- og 

naturtypekartlegging mangler. 

(Naturbase og artskart 

Kulturminner og 

kulturmiljø  
 

 SEFRAK-registrert bygning på 

gårdstunet. Mulig indirekte 

konsekvenser for middelalderkirken 

500 m fra planområdet  

 

Nærmiljø, grønnstruktur og 

friluftsliv  

 

  

Samfunn:   

Transportbehov   Sentrumsnært med god 

kollektivdekning 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanleg med kapasitet i 
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nærheten 

Befolkningsutvikling og 

tjenestebehov 

 God kapasitet på Bakke barneskole 

Samfunnssikkerhet, risiko 

og sårbarhet 

 Radon i grunnen. Se egen ROS 

analyse 

Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 

 Ligger sentrumsnært ved priortert 

knutepunkt for videre utbygging angitt 

i strategien. 

 

 

 
Samlet vurdering og eventuell 

alternativer  
Området ligger mellom omkringliggende 

boligområder og er i tettstedets prioriterte 

vekstretning i hht kommunens målsettinger.  

Det er imidlertid stor konflikt med verdifulle 

landbruksarealer. Det finnes infrastruktur 

  Kollektivtransport og tjenester i umiddelbar 

nærhet.Bekkedraget gjennom området bør 

ivaretas som grønnstruktur 

ved regulering. Tiltak i forhold radonsikring  

boliger må ivaretas i byggesaksbehandling. 

Alternativ: Se konsekvensutredning av 

utbyggingsforslag nr XX 

 
Konklusjon 

Utbygging av dette området får svært store 

negative. 

Konsekvenser for jordbruk, for øvrig overveiende 

positive konsekvenser. Totalt middels negative 

konsekvenser 
Det presiseres at trafikklys-fargene i figuren kun er ment som et eksempel på illustrasjon av konsekvensnivå, der 

grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens. Eksempelet er ikke utfyllende, og de kommende temaveilederne vil angi 

egne og mer detaljerte metoder for konsekvensutredning og eksempler for de enkelte tema.  

 

 

Vedlegg 1. -Fremdriftsplan  
 

Rullering av arealdel til kommuneplan 2015 -2019 

Fremdriftsplan  

 

Nivå Ansvar  Tidsrom 

1 Planprogram  Plan og utvikling  29 april 2014 

2 Kunngjøring oppstart og planprogram 

legges ut til offentlig ettersyn 

Plan og utvikling Mai 2014 

3 Fastsetting av planprogram Plan utvikling 

/Kommunestyret 

Aug/sept 

2014  

4 Utarbeide forslag til kommuneplanens 

arealdel 

Arbeidsgruppe/Plan 

Utvikling  

September –

februar  

5 Workshop/folkemøter Plan og utvikling  November 2014 

6 Samråd med offentlige sektor-

myndigheter(planforum)om planforslag 

Arbeidsgruppen Februar 2015  

7 1.gangs behandling: 

Arealdelen legges ut til offentlig 

ettersyn 

Plan utvikling 

/Kommunestyret 

Mars 2015 

8 Høringsfrist arealdelen  April 2015  

9 2.gangs behandling Plan 

utvikling/Kommunestyret 

Juni 2015  

10 Sluttbehandling og vedtak av arealdelen Kommunestyret juni 
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Vedlegg 2 Annonsering og brev til offentlige instanser 
 

Annonse ved rullering av kommuneplanens arealdel for Fauske kommune 2015-2027 og rullering av 

kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2018. 

 

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for kommuneplanens 

arealdel  og  kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 
 

Varsel om igangsetting av revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

Fauske kommunestyre vedtok i møte 08.11.2012 sak 160/12  at det skal igangsettes arbeid med revisjon av 

kommuneplanens arealdel. 

Arealdelen i kommuneplanen har følgende status : 

Kommuneplanens arealdel 2009-2021(hovedplan),  

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1 

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 2,  

Kommunedelplan for Sulitjelma Langvatnet  1  

Kommundelplan for Sulitjelma Langvatnet 2 

Kommunedelplan for Daja/Jakobsbakken 

Alle ovennevnte planer er vedtatt 03.02.2011 

 

Kommuneplanens arealdel skal vise bruk og vern av kommunens arealer. Både på sjø og land, gjennom flere 

plankart med bestemmelser. 

 

Det  varsles samtidig om oppstart av arbeid med rullering av kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet 2015-2018 som har følgende status : 

Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2007-2010 vedtatt februar 2007 

 

Revisjonsprosessen legger opp ti li stor grad av medvirkning fra berørte  parter. Behov for åpne møter vil bli 

avklart i det videre arbeidet og disse vil bli annonsert i lokalavisene. 

Innspill/synspunkter til oppstart revisjon av kommuneplan samt planprogrammet  sendes innen 20 juni 2014 til 

Fauske kommune Plan og utvikling, postboks 93, 8201 Fauske eller e-post til postmottak@fauske.kommune.no 

De som har sysnpunkter eller opplysninger av betydning for kommuneplanarbeidet, kan også ta kontakt med ell 

Gunnar Myrstad eller  Jan-Erik Johansen og for kommunedelpan Idrett og friluftsliv kan Bent Sollund eller Stig 

Løvseth kontaktes. Alle nås på telefon 75 60 40 00(kommunens sentralbord)  eller kommunens epost 

postmottak@fauske.kommune.no 

 

 

 

Leder Plan /utvikling  
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16 

 

 

 

 

Brev til offentlige instanser : 

 

Saksbehandler : Gunnar Myrstad – telefon 75604072 epost:  gunnar.myrstad@fauske.kommune.no 

 

Varsel om oppstart av  planarbeid og høring av forslag til planprogram for kommuneplanens 

arealdel  og  kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

 
Fauske kommunestyre vedtok i møte 08.11.2012 sak 160/12  at det skal igangsettes arbeid med revisjon av 

kommuneplanens arealdel. 

 

Arealdelen i kommuneplanen har følgende status : 

Kommuneplanens arealdel 2009-2021(hovedplan),  

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1 

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 2,  

Kommunedelplan for Sulitjelma Langvatnet 1  

Kommundelplan for Sulitjelma Langvatnet 2 

Kommunedelplan for Daja/Jakobsbakken 

Alle ovennevnte planer er vedtatt 03.02.2011 

 

Kommunedelplanens arealdel skal og vise bruk og vern av kommunens arealer , både på sjø og på land, gjennom 

flere plankart med bestemmelser. 

Kommunedelplan for idrett friluftsliv var vedtatt  sist i 2007. Planen skal vise mål for anleggsutbygging og 

sikring av areal til idrett og friluftsliv og handlingsprogram for anlegg og område. 

 

Revisjonsprosessen  legger opp til stor grad av medvirkning fra berørte parter. Behov for åpne møter vil bli 

avklart i det videre arbeidet og vil bli annonsert i lokalavisene. 

 

Innspill til planprogrammet  og oppstart av planarbeidet sendes innen 20.juni 2014 til Fauske kommune, enhet 

plan og utvikling, postboks 93, 8201 Fauske 

 

De som har synspunkter eller opplysninger av betydning for kommuneplanarbeidet, kan kontakte Gunnar 

Myrstad eller Jan- Erik Johansen. 

 

 

Med hilsen  

 

Gunnar Myrstad  

Arealplanlegger  
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