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KOMMUNEPLANENS AREALDEL -REVISJON - 1. GANGS BEHANDLING 

   

 
Vedlegg:  Plankart for hele kommunen  

 Plankart  kommunedelplan for Fauske sentrum  

 Planbestemmelser 

 Planbeskrivelse 

 Konsekvensvurderinger 

 Strategiplan  «Fauske – en bauta i Salten» 

 Temaplan hovednett for sykkel  

 Temaplan ressurskart sand, grus, pukk og steintipper 

 Temaplan mineralressurskart  

 Handelsanalyse 

 Trafikkanalyse 

 Rapporten «Vi former nye Strømsnes» 

 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommunestyre vedtok 08.11.2012, sak 160/12 i Kommunal planstrategi å sette i gang 

revidering av kommuneplanen arealdelen. 

 

Kommunestyret er ansvarlig myndighet  og skal gjøre endelig vedtak i prosessen. Planutvalget er 

styringsgruppe i dette kommuneplanarbeidet. 

 

Det er oppnevnt en arbeidsgruppe  som har ansvar for gjennomføring av revideringen. 

Arealdelen i kommuneplanen har følgende status: 

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 (hovedplan), vedtatt 03.02.2011 

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, vedtatt 03.02.2011 

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, vedtatt 03.02.2011 

Kommunedelplan for Langvatn 1, vedtatt 03.02.2011 

Kommunedelplan for Langvatn 2, vedtatt 03.02.2011 

 

I  planprogrammet ble det vedtatt å legge kommunedelplanene Langvatn  1 og 2 inn i 

hovedplanen. I tillegg er Kommunedelplan for Fauske sentrum 2 lagt inn i kommunedelplan 

Fauske sentrum. 

 

 Følgende  legges fram til behandling: 

 Kommuneplanens arealdel (hovedplan) 

 Kommunedelplan Fauske sentrum  

 Planbestemmelser 

 Planbeskrivelse  



 Strategiplanen til kommunedelplan Fauske sentrum «Fauske – en bauta i Salten» 

 Temaplan hovednett sykkel 

 Temaplan ressurskart sand, grus, pukk og steintipper og mineralressurskart  

 

Plankart og bestemmelser er utarbeidet etter Plan- og bygningsloven av 27.06.2008. Gjeldende 

plan er etter lov av 14.06.1985. Dette har vært et krevende arbeid å tilpasse planen til ny lov , 

men nå har kommunen et oppdatert planverk for kommuneplanens arealdel, som gir god 

forutsigbarhet og er god å saksbehandle etter.  

 

Føringer i gjeldende samfunnsdel (strategisk del) er retningsgivende i prosessen. 

 

Erfaringsmessig oppleves gjeldende arealplan som tilfredsstillende. Det er gitt få dispensasjoner 

og 

den er et godt verktøy for saksbehandling der både administrasjon og politikere føler eierskap. 

Melding om oppstart av arealplanarbeidet er sendt berørte parter ved eget skriv 7. mai 2014  og 

planstart er kunngjort i avisene den 08.05.2014 

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven av 19. desember 

2014, §2b, skal nye områder til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel alltid behandles 

etter forskriften.  

KU-forskriften  krever at det utarbeides et forslag til planprogram tidligst mulig i prosessen. 

Planprogrammet har vært ute på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner i 

tidsrommet 6.05.2014 – 20.06.14 og ble fastsatt av kommunestyret 02.10.2014 

Planprogrammet gir en kort beskrivelse av hvilke tema og områder planen skal omfatte. Deretter 

følger en beskrivelse av hva som skal utredes og planprosess. 

 

Temaer og antatte problemstillinger som er tatt opp i planarbeidet er : 

 

Folkehelse: Folkehelserådgiveren har vært involvert i arbeidet. Det er utarbeidet egen 

gang/sykkelplan. 

Temaet er beskrevet i planbeskrivelsen og er tatt hensyn til i alle vurderinger hvor dette er 

aktuelt. 

 

Steds- og næringsutvikling: Her er det utarbeidet egen strategiplan for Fauske sentrum som 

inneholder; hva skjer i Fauske sentrum, avgrensing av sentrum i Fauske, strategier og tiltak for 

sentrumsutvikling og handlingsplan for sentrumsutvikling. Det er opprettet 2 handelsområder på 

Krokdalsmyra med tilhørende trafikk- og handelsanalyse. Det er opprettet soner som legger til 

rette for boligfortetting i sentrum av Fauske og Strømsnes i Valnesfjord. Det er lagt ut 

hensynssoner for etablering av serverfarm/datasenter, utvidelse av næringsområde på Finneid og 

opprettelse av grustak på Moen. Sjøarealene er beholdt som i gjeldende plan og skal rulleres 

sammen med Bodø og Saltdal for å få en helhetlig plan for sjøarealene innenfor Saltstraumen.  

 

Boligarealer: I planbeskrivelsen er temaet beskrevet og det er lagt inn en oversikt over  

arealreservene for boliger som er i planen og hvor mye som er bygd av boligenheter siden år 

2000. 

Det videreføres også muligheter for spredt boligbygging/fritidsbebyggelse i hovedplanen. 

 

Ved presentasjon av kartet i planforum ble det tilbakemeldt at kartet framsto som lite lesbart. Nå 

vil plan kartene være digitalisert og kan lastes ned på skjerm. Dette gjør at lesbarheten blir mye 

bedre og de ulike kartlagene kan legges på etter hva som ønskes av informasjon. Papirversjonen 

fungerer mest som arbeidskart for adminstrasjonen. 



 

Mange nye reguleringsplaner er vedtatt i planperioden og samtlige gjeldende reguleringsplaner 

er lagt inn som hvit felt med mørk skravør og id-nummer. 

Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til revidering av kommuneplanens arealdel legges 

ut til offentlig ettersyn. 
 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-14, legges forslag til revidering av 

kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-051/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Steinar Nymo (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. 

Nymo ble erklært habil. 

 

Steinar Nymo (AP) foreslo: 

Vikinggravene ute på Alvenes må legges inn i plandokumentet før førstegangshøring. 

 

Steinar Nymo (AP) fremmet utsettelsesforslag: 

På grunn av kort varsel/utsendingsfrist til utvalget foreslås saken utsatt en uke. Dette for å 

kunne gjennomgå hele saken og sikre at det som bør være med er der ved 

førstegangshøring. 

 

AP’s utsettelsesforslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

 

AP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak med AP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-14, legges forslag til revidering av 

kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn. 

 

Vikinggravene ute på Alvenes må legges inn i plandokumentet før førstegangshøring. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Arealplanlegger til videre forføyning    
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