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Under følger en tabell som oppsummerer arealinnspill som er mottatt i forbindelse med rulleringen 

av kommuneplanens arealdel. Konsekvensutredninger er samlet i eget dokument med samme 

nummer som innspillet utredningen gjelder for. 

Endringer gjort på bakgrunn av administrasjonens initiativ følger etter innspillene. 

 

Nr. Avsender Tema for innspill Tatt 
med 

Delvis 
tatt 
med 

Ikke 
tatt 
med 

KU  

1.  Fylkesmannen i 
Nordland 

Forventninger og generelle innspill til 
rulleringen av kommuneplanens arealdel.  

 X   

2.  Nordland 
Fylkeskommune 

Forventninger og generelle innspill til 
rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

 X   

3.  Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Ivaretakelse av mineral- ressursene i 
arealplanleggingen.  

X    

4.  Fauna Innspill til planprogrammet med virkninger for 
arealdisponering (næring, jordbruk, mm) 

 X   

5.  Fiskeridirektoratet Forvaltning av kystområdene og fiskeri- og 
akvakulturnæringen i Fauske kommune 

  X  

6.  Kystverket Kystverkets forvaltningsområder og interesser 
i Fauske kommune 

  X  

7.  NVE Forvaltning vassdrag, flom- og skredfare, 
energianlegg og klimaendringer 

 X   

8.  UIT- Norges arktiske 
universitet 

Kulturminner under vann X    

9.  Sametinget Samiske samfunnsinteresser, kultur, næring, 
reindrift og kulturminner. 

 X   

10.  Statens vegvesen Trafikksikkerhet og holdningsgrader for 
avkjørsler langs riks- og fylkesveier.  

X    

11.  Nedre Valnesfjord 
grunneierlag 

Jordvern og omdisponering av 
jordbruksarealer 

 X   

12.  Jens Bertel og Herdis 
Marie Kyed 

Jordvern og omdisponering av 
jordbruksarealer 

 X   

13.  Nordland fylkes 
fiskarlag 

Fiskerinæringen i kommunen og lokalitet i 
Bjørkvika. 

  X  

14.  Per Arne Mikkelsen Lokalitet Bjørkvika bør tas ut av planen og 
Leivsetodden lempes ift. fiskeaktivitet. 

  X  

15.  Rolv Sigurdsen Lokaliteten i Bjørkvika (A2), A25 og FFFNA-2 
bør tas ut av planen. 

  X  

16.  Kathrine Moan Larsen Samlede innspill fra folkemøte i  
Sulitjelma 

 X   

17.  Valnesfjord 
nærmiljøutvalg 

Stedsutvikling Strømsnes, utnyttelsesgrad, 
workshops/folkemøter, dagens skolebygg, 
fritidsboliger, stier og friluftsliv. 

 X   

18.  Salten Friluftsråd Oppdatering av friluftskartleggingen og 
utarbeiding av temakart for stier/løyper  

  X  
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Nr. Avsender Tema for innspill Tatt 
med 

Delvis 
tatt 
med 

Ikke 
tatt 
med 

KU  

19.  NVE Høring av konsesjonssøknad for ny 
kraftledning 132 kV på Stigfjell – Salten. 

 X   

20.  FSPK (Fauske og Sørfold 
Pistolklubb) og SPSK 

Forslag til skytefelt i Osbakk 
 

X   X 

21.  Fauske vgs. (v/ Fred-
Arne Johansen) 

Hybelbehov i Fauske  X   

22.  Fauske lysverk Omregulering av LNF-B10 spredt 
boligbebyggelse til næringsformål. 

X    

23.  Ståle Jensen Ønsker lysløype i Haukelandsmarka lagt inn i 
plankartet. 

 X   

24.  Eldrerådet Sentrumsnære boligarealer til eldre og 
gang/sykkelveier. 

 X   

25.  Karl E Austvold Omgjøre gnr/bnr 55/22 på Stemland fra LNF-A 
til område for spredt boligbygging. 

  X  

26.  Liv og Kjell Lund Omgjøre gnr/bnr 105/5 på Lund fra LNFR-A til 
område for spredt boligbygging. 

  X  

27.  Per-Arne Gabrielsen Bygging av en eller flere boliger på gnr/bnr 
62/9 på Kosmo i Valnesfjord. 

  X  

28.  Salten Kartdata (pva. 
Dahl Bygg AS) 

Omregulering av LNF-A område til bolig i 
Sulitjelma øst for coop 

X   X 

29.  Tor Furre Ønsker eiendom 101/404 på Finneid 
omregulert fra park til bolig. 

X   X 

30.  Steinar Nymo og Liv 
Haugset Nymo 

Ønsker at deler av eiendommen 76/16 i 
Valnesfjord kan tas i bruk til bolig. 

  X X 

31.  Kai Rune Furre Utvidelse av regulert område av gnr/bnr 
101/33 fra landbruk til boligformål (Finneid) 

X   X 

32.  Willy og Inge Jan Evjen Ønsker omregulering av eiendom 105/52 på 
Lund fra LNF-A til boligformål (ca 23 daa). 

X   X 

33.  Odd Tore Solbakk Ønsker gnr/bnr 54/2 og 5 i Valnesfjord (Haug) 
omregulert fra LNF-A til boligformål 

  X  

34.  Ragnar Skjerstad  Omregulering av gnr/bnr 104/27 på Skogholt 
«Myreng» fra LNF-A til forretning/industri. 

X   X 

35.  Karin Evjenth Breivik Omregulering av gnr/bnr 47/6 på Venset fra 
LNF-A til spredt boligbebyggelse. 

X   X 

36.  Øvre Valnesfjord 
grunneierlag 

Omregulering av områder i Øvre Valnesfjord 
fra LNF-A til spredt bolig/fritidsbebyggelse. 

 X   

37.  Håla veiforening Innfallsporten til Sjunkhatten nasjonalpark  
ved Håla. 

  X  

38.  Bjørn Robert Jensen Omdisponering av LNF-A område i 
Sjønstådalen til spredt fritidsbebyggelse. 

 X  X 

39.  John-Einar Tronstad Ønsker hyttetomt i Sulisfjellene rundt 
Kjelvatnet. 

  X  

40.  Vidar Larsen Kjørevei/bilvei fra Lakså og opp gjennom 
Nordal til taubanen. 

  X  

41.  Bror Myrstad Område på Strømsnes ønskes omregulert fra 
forretning/kontor til boligformål. 

X    
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Nr. Avsender Tema for innspill Tatt 
med 

Delvis 
tatt 
med 

Ikke 
tatt 
med 

KU  

42.  Salten Regionråd Ønsker at krysningsspor i Valnesfjord legges 
inn i plankartet. 

X    

43.  Dahl-Bygg AS Redusere krav til parkering- og 
uteoppholdsareal (TEK § 5-7 og 5-6). 

 X   

44.  Fauna KF v/Kristian 
Amundsen 

Areal for Sjunkhatten folkehøgskole i 
Valnesfjord. 

X   X 

45.  Bernt-Gunnar Østerkløft Omregulering av T1 til kombinert fritids- og 
turistformål og fritidsbebyggelse. 

X    

46.  Arne Jan Pedersen  Ønsker å bygge hytte på gnr/bnr 61/14 
(«Breidablikk») på Nystad i Valnesfjord. 

  X  

47.  Leif Lindstrøm Hytte/boligbygging på Kistrand, alpinanlegg og 
uttak/produksjon av steinmasser. 

 X  X 

48.  Valnesfjord 
nærmiljæutvalg 

Samlede innspill fra stedsutviklingsseminar 
avholdt 19.-20.januar 2015 

 X   

49.  Edvardsen eiendom 
(v/Sten Andersen) 

Omgjøre 1. etasje i Storgata 52 
(Edvardsengården) fra forretning til bolig 

  X  

50.  Ketil Skår Forslag til stitrase/strandpromenade rundt 
Fauske sentrum 

 X   

51.  Ketil Skår Næringsareal på Øynes og soneinndeling 
sentrum (sone 3). 

  X  

52.  Ketil Skår Forslag til nytt industriområde i  
Finneidbukta. 

X   X 

53.  Gårdbrukerne på Nes Ber om at Neshalvøya må beholdes som LNF-A 
område. 

X    

54.  Fauske kommune Samlede innspill fra utviklingsseminaret 
Fauske – byen vår!  

 X   

55.  Eivind Barstrand Fleretasjes bolighus i «Radioskogen» og 
byggegrense Follaveien (E6) 

  X  

56.  Eivind Barstrand Forslag til soneinndeling av Fauske sentrum i 
ring 1, ring 2 og ring 3. 

 X   

57.  Torger Hansen Forslag til boligområde på Holstad 
 

  X  

58.  Dahl Bygg v/Ole Dahl  Økt utnyttelsesgrad, parkeringskrav på egen 
tomt og lekeareal. 

 X   

59.  Thor Even Sørensen Ønsker at eksisterende grustak i Moen legges 
inn i plankartet 

X   X 

60.  Folkemøte Sulitjelma Samlede innspill fra folkemøter 4. og 11. mars 
2015 («Gruvebyen Sulitjelma»).  

 X   

61.  Ingelin Noresjø Bruk av sjøarealet utenfor 
bygdetunet/brannstasjonen i Fauske sentrum. 

  X  

62.  Ellen og Kristin 
Oskarsen 

Omregulering av gnr/bnr 116/3 fra LNF-A til 
boligformål/spredt boligformål (Tortenlia). 

  X X 

63.  Odd Emil Ingebrigtsen Areal til datasenter på Søbbesva/Stormyra på 
minimum 1000 daa. 

X    

64.  Fauske IL skigruppa Ønsker at skianlegget i Klungsetmarka legges 
inn på plankartet. 

  X  
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Nr. Avsender Tema for innspill Tatt 
med 

Delvis 
tatt 
med 

Ikke 
tatt 
med 

KU  

65.  Magnus Blekstad Forslag til turstier og opparbeidelse av  
turstier i Fauske sentrum. 

 X   

66.  Per-Gunnar Skotåm Omregulering av Storkontoret i Sulitjelma til 
kombinert næring/kultur/bolig. 

X    

67.  Asbjørn Nygård Omregulering av hensyn til salgbarhet av 
Storgata 39 i Fauske sentrum 

X    

68.  Ketil Skår Omregulering av Marmorveien 9 fra forretning 
til boligformål. 

X    
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Innkomne uttalelser til kommuneplanens arealdel 
 

1.  Avsender: Fylkesmannen i Nordland 
Tema/beskrivelse: 
- Byutvikling, særlig sentrumsutvikling bør være hovedfokusområder for rulleringen. Her vil samordnet- 
areal og transportplanlegging stå sentralt.  
- Som grunnlag for lokalisering av ny fritidsbebyggelse bør tilgjengelige nærliggende tomter 
synliggjøres. 
- Jordvern kan med fordel innlemmes som en føring for planarbeidet. Det bør utpekes kjerneområder 
for landbruk, helst før det åpnes for innspill fra innbyggerne. 
- Det bør lages et arealregnskap som avklarer arealreserver og arealbehov til bla. boliger og næring og 
tabell for omdisponering av jordbruksjord.  
- Samlet belastning for reinbeitedistriktene bør vurderes. 
- Krav om ROS-analyse for nye byggeområder. 
- Klimaendringer må hensynstas. 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Innspillet 
hensyntas i planarbeidet så langt dette har vært hensiktsmessig og mulig i forhold til 
tidsramme/ressurser. Det er utarbeidet en handelsanalyse og strategiplan for Fauske sentrum og tabell 
over nye utbyggingsområder som berører eksisterende eller potensielle områder med dyrkbar jord. 
Kjerneområder for landbruk og reindrift er for øvrig anbefalt som fokusområde for neste rullering av 
kommuneplanens arealdel. Krav om ROS-analyse er oppfylt. 

 

 

2.  Avsender: Nordland fylkeskommune 
Tema/beskrivelse: 
- Viser til gjeldende lovverk, retningslinjer og kunnskapsgrunnlag. 
- Omtaler ønsker i forhold til planprosess/dialog. 
- Fokus på sentrumsutvikling, tettstedsutvikling i Valnesfjord og Sulitjelma, omlegging av E6 og 
handelsetableringer utenfor sentrum. 
- Hvis kommunen legger opp til handel utenfor sentrum må det lages en handelsanalyse.  
- Kommunen må ta stilling til sentrumsavgrensing.  
- Ideelt sett bør det foretas en kulturminneregistrering.  
- Viktige bygnings- og kulturmiljøer i Sulitjelma bør gis et vern.  
- Klungset leir må reguleres som hensynssone. 
- Lokalisering av utbyggingsområder bør vurderes i forhold til samferdselstilbud.  
- Viktig at folkehelse får fokus. 
- Det bør vurderes å utarbeide plan for gang- og sykkelveger.  
- Ber om at ny kunnskap om mineralressurser legges til grunn for arealplanen.  
- Kommunen bør vurdere å utarbeide boligpolitisk plan. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. 
Hensyntas i planarbeidet så langt dette har vært hensiktsmessig og mulig i forhold til 
tidsramme/ressurser. Planforslaget definerer sentrumssoner i Fauske og Valnesfjord og det er laget 
egen handelsanalyse for Fauske sentrum samt strategiplan for Fauske. Kulturminner er anbefalt som 
fokusområde for neste rullering av kommuneplanens arealdel. Boligpolitisk plan var ikke mulig å 
gjennomføre av tids- og ressursmessige årsaker. Boligsosial handlingsplan er under oppstart. 
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3.  Avsender: Direktoratet for mineralforvaltning 
Tema/beskrivelse: Svært positiv til forslaget om å utarbeide temakart for kartlegging av grus/stein, 
mineraler og metaller. 
 

Administrasjonens vurdering: Ivaretatt i planarbeidet.  
 

 

 

4.  Avsender: Fauna 
Tema: Innspill til planprogrammet med virkninger for arealdisponering (næring, jordbruk, mm) 

Beskrivelse:  
- Alle plandokumentene bør innledes med at dette er en særdeles viktig prosess som det offentlige, 
næringslivet, organisasjoner og innbyggere bør engasjere seg i.  
- Næringsetablering og utvikling må sees i sammenheng med annet utviklingsarbeid i kommunen. Til 
dette trengs det gode, opparbeidete næringsarealer tilgjengelig. Det er viktig at det avsettes minst ett 
stort område dersom det blir etterspørsel for tyngre etableringer.  
- Det må legges til rette for utvidelse av eksisterende eller bygging av ny intermodal godsterminal i 
tilknytning til E6, riksveg 80 og jernbane.  
- Fauske kommune bør etterstrebe å bevare matjord til jordbruksareal. Bolig og industrietableringer 
skal søkes gjort utenfor eksisterende eller potensielle jordbruksområder.  
- Kommunale planer bør legge til rette for etablering av fritidsbebyggelse. 
- Finneid grus har om få år brukt opp grusressursen. Området kan da frigjøres til næringsareal.  
- Viktig at planen tar hensyn til videre utvikling av Løvgavlen industriområde (to aktører der i dag). 
- Dolomittbruddet brukes også til øvingsområde for Fauske vgs. Kan området defineres som 
øvingsområde/undervisningsformål i tillegg til mineraluttak? 
- Rulleringen må ta hensyn til at det kan bli gruvedrift i Sulitjelma. Det må etableres direkte kontakt 
med aktørene for avklaring om arealbehov. 
- Friluftsområder og grønne lunger i bolig- og sentrumsnære strøk bør bevares. Gjengroing er en 
samfunnsutfordring. Kan gjengroing og landskapspleie behandles i arealdelen og gi retningslinjer til 
grunneiere/brukere om pleie av landskap i sentrumsnære og veinære områder? 
- Arkitektonisk og estetisk utforming bør inngå i verdi og konsekvensvurderingen.  
 

Administrasjonens vurdering: Hensyntas i planarbeidet så langt dette har vært hensiktsmessig og 
mulig i forhold til tidsramme/ressurser. Finneid grus og Løvgavlen videreføres i planen. At området kan 
brukes til øvingsområde for Fauske vgs er ivaretatt i gjeldende reguleringsplan for Løvgavlen. Det er 
ikke lagt inn retningslinjer om gjengroing av grøntområder, men dette kan ivaretas i reguleringsplan. 
Arkitektonisk verdi er ikke vurdert i konsekvensvurderingene da disse kun er vurdert ut ifra arealbruk 
og på et overordnet nivå. Det er i stedet knyttet generelle retningslinjer til stedsutvikling, arkitektonisk 
og estetisk verdi i bestemmelsene til arealdelen.  
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5.  Avsender: Fiskeridirektoratet 
Tema/beskrivelse:  
- Tror ikke potensialet for fiskeri og akvakulturnæringen er fullt utnyttet. Å sikre tilstrekkelige arealer 
for utviklingen av fiskeri- og havbruksnæringen gjennom aktiv deltakelse er et prioritert område for 
fiskerimyndighetene.  
-Registreringen som ble gjort av sjøområdene i Fauske kommune er ikke oppdatert og det kan ha blitt 
tatt i bruk nye områder til fiskeriformål. Det er ikke avklart når det vil bli gjort en gjennomgang av 
tidligere registreringer i Fauske kommune. 
-Gyteområder og andre svært viktige fiskeområder bør avsettes som enbruks fiskeområder i 
plankartet. Dette for å understreke styrken i disse arealinteressene og at denne bruken går foran 
annen bruk som vanskeliggjør eller er uforenelig med utøvelse av fiske.  
-Planlegging i kystsonen bør ta sikte på at potensialet for akvakultur utnyttes optimalt og gis en større 
arealfleksibilitet enn aktiviteter på land. Arealene må være store nok. Eksisterende akvakulturområder 
avsettes som en bruks akvakulturområder.  
-Den nye plan- og bygningsloven gjør det mulig å planlegge i vannsøylen. Konflikt med hvit sektor og 
ferdsel kan derfor løses ved å avsette deler av arealet på 25 meters dyp (A25)    
-Restarealer bør avsettes som flerbruksarealer (fiskeri, ferdsel, havn, friluftsliv, akvakultur mm). 
-Dersom akvakultur skal ekskluderes, må det foreligge andre mer tungtveiende areal- og 
miljøinteresser. 
-Sjøbaserte næringer må også sees i sammenheng med deres behov for landanlegg.  
 

Administrasjonens vurdering: Alle formål i sjø er videreført fra gjeldende kommuneplan. Kommunen 
vil utarbeide en kystsoneplan for kommunens sjøareal i samarbeid med nabokommunene. 

 

 

6.  Avsender: Kystverket 
Tema/beskrivelse: 
 - Informerer om deres ansvarsområder, gjeldende forskrifter og ny havne- og farvannslov (1.1.2010). 
Ny lov innebærer at kommunen har ansvar for sikkerhet og framkommelighet i egne sjøområder (1 
nautisk mil fra grunnlinjen).  
-Det skal i utgangspunktet ikke gis tillatelse til etablering av akvakulturanlegg i hvit sektor fra fyrlykter 
(med noen unntak). 
-Ferdselsforbud 20 meter fra oppdrettsanlegg slik at fortøyninger ikke blir et problem for alminnelig 
ferdsel. 
-Ser det som positivt at kommunen tar i bruk 3D planlegging med A25 areal med en differensiert 
planlegging av overflate, vannsøyle og bunn. 
 

Administrasjonens vurdering: Alle formål i sjø er videreført fra gjeldende kommuneplan. Kommunen 
vil utarbeide en kystsoneplan for kommunens sjøareal i samarbeid med nabokommunene. 
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7.  Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Tema: Forvaltning vassdrag, flom- og skredfare, energianlegg og klimaendringer 

Beskrivelse:  
- Var fornøyd med at mange av temaene som berører NVEs forvaltningsansvar ble godt ivaretatt i 
forrige rullering, men at det er nødvendig å oppdatere med ny informasjon.  
-Områder i og langs vassdrag må ivaretas. Differensierte soner bør videreføres. For små bekker bør det 
minimum være 20 meter byggegrense fra vassdrag, også i tettbygde strøk. 
- Alle vassdrag med årssikker vannføring bør merkes tydelig i plankartet.  
- Positivt at verna vassdrag er vist på plankartet. Bestemmelse om krav om reguleringsplan innenfor en 
grense på 100 meter fra verna vassdrag må videreføres.   
- Informerer om arealformål som berører NVEs ansvarsområde. 
-Informerer om KU/ROS-vurderinger for skred, flom, erosjon og andre farer og ber om at det ivaretas i 
KU, kart og bestemmelser. 
- Oppfordrer kommunen til å kartlegge alle bekkelukkinger, kulverter og bruer av hensyn til 
flomfare/oversvømmelse.  
-Kommunen bør lage retningslinjer for lokal overvannshåndtering. 
 

Administrasjonens vurdering: Hensyntas i planarbeidet så langt dette har vært hensiktsmessig og 
mulig i forhold til tidsramme/ressurser. Det er utarbeidet konsekvensutredninger og ROS-analyse for 
nye utbyggingsområder for ovennevnte tema er utredet. Kartlegging av bekkeløp, grøfter og kulverter 
mhp sikring, oppgradering og/eller lukking er anbefalt som fokusområde for neste rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
 

 

 

8.  Avsender: UIT – Norges arktiske universitet, Tromsø museum 
Tema/beskrivelse: Alle saker som gjelder tiltak i fjæra eller i sjø og vassdrag skal oversendes Tromsø 
museum for uttalelse om kulturminner under vann. 

Administrasjonens vurdering: Ivaretas i planbestemmelsene.  

 

 

9.  Avsender: Sametinget 
Tema: Samiske samfunnsinteresser, kultur, næring, reindrift og kulturminner.  

Beskrivelse: 
 - Informerer om gjeldende lovverk og forskrift. Sametingets planveileder bør tas i bruk i planarbeidet. 
- Naturgrunnlaget for samisk kultur, næring og samfunnsliv må ivaretas i planen. Ikke tydelig nok i 
planprogrammet.  
- Opplever utfordringer med stenging av flyttleier og utbygging i reindistrikt. Oppfordrer kommunen til 
tett samarbeid med lokalsamfunn og dialog med Sametinget og reindriftsnæringen slik at utfordringer 
kan løses på best mulig måte og på et tidlig tidspunkt. Ber om at dette synliggjøres i det videre 
arbeidet. 
- Samisk næring knyttet til fiske, jordbruk og annen utmarksnæring bør nyanseres. Det bør fremgå 
hvilket potensial det er for slike næringer og effekter planen kan ta for næringene.  
- Kjente og ukjente samiske kulturminner og kulturmiljø må ivaretas i planen. Oppfordrer til tett 
samarbeid med Sametinget. 
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Administrasjonens vurdering: Kulturminner ivaretas i planbestemmelsene. Viktige områder for 
reindrift er anbefalt som fokusområde for neste rullering av kommuneplanens arealdel. 
Reindriftsnæringen er blitt engasjert i medvirkningsprosess ved endringer som kan berøre deres 
aktivitet. Naturgrunnlag og samisk næring er ivaretatt i gjeldende planer som videreføres i 
planforslaget. 
 

 

 

10.  Avsender: Statens vegvesen 
Tema: Trafikksikkerhet og holdningsgrader for avkjørsler langs riks- og fylkesveier 

Beskrivelse: Jobber for å redusere antall avkjørsler og samordne etablering av nye avkjørsler. Ber om 
at følgende holdningsgrader tas med i bestemmelsene: 
- Meget streng holdningsgrad: RV.80 og E6. Streng holdningsgrad: Fv. 830 Finneid-Grønli, fv. 530 (tidl. 
rv. 80 Røvika-Strømsnes). Ny bolig- og fritidsbebyggelse i KPA må ivareta holdningsgradene som er satt 
i rammeplan for avkjørsler. 
- Trafikksikkerhet må synliggjøres bedre og konsekvensvurderes som lokaliseringskriterium for nye 
utbyggingsområder. Eventuelt behov for gang- og sykkelveier som følge av utbygging må ivaretas i 
bestemmelsene til kommuneplanen. 
 

Administrasjonens vurdering: Holdningsgrader ivaretas i bestemmelsene. Trafikksikkerhet er i varetatt 
i gjeldende planer. Ingen nye byggeområder vurderes å få konsekvenser for trafikksikkerheten. 
 

 

 

11.  Avsender: Nedre Valnesfjord grunneierlag 
Tema: Jordvern og omdisponering av jordbruksarealer 

Beskrivelse:  
- Har sett en økende tendens til at dyrket mark og andre LNF-arealer omdisponeres. Ber kommunen 
være mer konsekvens i behandlingen av dispensasjonssøknader i LNFR-områder for å få ned antallet. 
- Ser at det er planlagt flere områder med spredt utbygging og vil advare mot en slik arealutvikling.  
- Mener beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming er undervurdert av Fauske kommune (i 
planprogrammet) og ber om at dette får sin rettmessige plass i kommuneplanens arealdel og tas 
alvorlig. Feil at dette er tatt ut som vurderingsgrunnlag i verdi- og konsekvensutredninger. 
 

Administrasjonens vurdering: Kommunen har hensynstatt jordvern ved behandling av inkomne 
innspill til arealbruk og planbeskrivelsen omfatter oversikt over omregulert LNF-areal. Arkitektonisk 
verdi er ikke vurdert i konsekvensvurderingene da disse kun er vurdert ut ifra arealbruk og på et 
overordnet nivå. Det er laget generelle retningslinjer til stedsutvikling, arkitektonisk og estetisk verdi i 
bestemmelsene til arealdelen. Jordvern er blitt vurdert i konsekvensutredninger for områder der dette 
har vært relevant for omdisponeringen og frarådet der utredningen har vist stor konflikt med jordvern.   
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12.  Avsender: Herdis Marie og Jens Bertel Kyed 
Tema: Jordvern og omdisponering av jordbruksarealer 
 

Beskrivelse:  
- Omdisponering av dyrka mark er irreversibelt. Man må unngå å falle for fristelsen om å ta en bit her 
og en bit der. Ønsker at kommunen båndlegger tidligere og eksisterende jordbruksarealer slik at de 
beholdes som jordbruksareal. 
- Ber kommunen om å ta vare på dyrkbar og dyrka mark ved å ha en meget restriktiv holdning til 
omdisponering og sikre behovet for framtidig mat- og jordbruksproduksjon i kommunen generelt og i 
Valnesfjord spesielt. 
-Ber kommunen jobbe aktivt for å styrke bøndene og gi mulighet for at de kan drive med god, 
bærekraftig og fremtidsrettet matproduksjon. 
- Nye utbyggingsområder bør lokaliseres i nærheten av eksisterende utbygde områder og ikke der det 
er, har vært eller kan bli dyrkbar mark eller konflikt med andre naturverninteresser. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. 
Jordvern er vurdert for nye utbyggingsområder og frarådet der utredningen har vist stor konflikt med 
jordvern. Kartlegging av kjerneområder for landbruk er ett viktig tema men det var tidsmessig ikke 
mulig å få gjennomført arbeidet med kartlegging og utarbeidelse av temakart i denne perioden. Dette 
er anbefalt som fokusområde for neste rullering av kommuneplanens arealdel.  
 

 

 

13.  Avsender: Nordland fylkes fiskarlag (NFF) 

 

 

Tema: Fiskerinæringen i kommunen og lokalitet i Bjørkvika. 
Beskrivelse:  
- Fiskerinæringen er ikke nevnt i planprogrammet. 
- Mener det bør diskuteres hvordan man kan stimulere til 
vekst i kommunens fiskerinæring på sjø og land og at det 
bør utredes om en bør satse på eget fiskemottak, kaisalg 
direkte til forbruker eller om fangst skal fraktes til Bodø.  
- NFF er ikke enig med Fiskeridirektoratets anbefaling om at 
sjø- og vannarealer må gjennomgås og at det skal avsettes 
ytterligere områder for fiskeoppdrett. Alternativ kan 
området A2 i Bjørkvika fjernes da dette området ligger i et 
registrert gyteområde for torsk. 

Administrasjonens vurdering:  
Det er valgt å videreføre havområdene uten endring i denne rulleringen da fokusområdene har vært 
på sentrums- og tettstedsutvikling og konvertering til ny plan- og bygningslov. Administrasjonen ser 
behovet for en gjennomgang av kystområdene, men har av kapasitetsmessige årsaker ikke hatt 
mulighet til en slik gjennomgang i denne rulleringen.  
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Det er planlagt et interkommunalt plansamarbeid for utarbeidelse av en ny, felles plan for sjøarealene 
i Skjerstadfjorden. Fokus på fiskerinæringen vil bli et aktuelt tema i dette arbeidet.  
 
Til orientering er området A2 videreført i ny plan som akvakulturområde, men under ny betegnelse 
(VA2). 

 

 

14.  Avsender: Per Arne Mikkelsen 

  

Tema: Lokalitet Bjørkvika bør tas ut av planen og Leivsetodden lempes ift. 
fiskeaktivitet. 

Beskrivelse:  
Begrensningene knyttet til feltene A2, FFFNA-2 og A25-2 medfører at Skjerstadfjorden ved etablering 
av anlegg i Bjørkvika totalt er stengt for fjordfiskere og all fiskeaktivitet med nedsenkbart redskap. Det 
er heller ikke mulig å etablere oppdrettsanlegg i Bjørkvika slik forholdene er nå. Lokaliteten i Bjørvika 
bør derfor tas ut av kommuneplanen.  
- A3, FFFNA3 og A23 har samme begrensninger. Syns det er underlig at fjordfiskere pålegges så store 
restriksjoner til å utføre sin aktivitet og arbeid.  
-Ber om at områderegulering ved Leivsetodden mot Knurvika nøye vurderes for lemping ift. 
fiskeaktivitet. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. 
Se svar til Nordland fylkes fiskerlag (nr. 13). 
 

 

 

15.  Avsender: Rolv Sigurdson 

 

Tema: Lokaliteten i Bjørkvika (A2), A25 og FFFNA-2 bør tas ut av planen. 

Beskrivelse: 
- Fiskerne i Skjerstadfjorden og Nordland fylkes fiskarlag har levert omfattende dokumentasjon på at 
fiskeoppdrett i Bjørkvika ikke er forenlig med kunnskapsbasert forvaltning. Nyere forskningsresultater 
styrker denne påstanden. Wenberg Fiskeoppdrett AS har heller ingen planer om oppdrett i Bjørkvika. 
A2, A25-2 og FFFNA-2 bør derfor tas ut av planen. 
-Arealplanen må ta hensyn til gyte-, oppvekst og fiskeområder. Gyteområder må ikke reguleres til 
oppdrettsformål. Forskning viser problemer med at oppdrettsanlegg etableres i gytetorskens 
vandringsvei til gytefeltet (egen tilføying: arealene det er snakk om grenser inntil oppvekstområder for 
kveite og er gode fiskeområder for kveite og uer). 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. 
Se svar til Nordland fylkes fiskerlag (nr. 13). 
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16.  Avsender: Katrine Moan Larsen  

 

Tema: Samlede innspill fra folkemøte i Sulitjelma 

Beskrivelse: 
- Folkehelse: universell utforming av basseng, turstier og gangbru til Sagatun. Kartlegging av 
framkommelighet.  
- Areal til framtidig boligbygging 
- Turisme/folkehelse: Unike muligheter for utvikling av turisme i fjellheimen i Sulitjelma. Muligheter 
for scooterløype vinterstid og sykkelløype sommerstid. 
- Arealer til parkanlegg 
- Næringsutvikling/industriområde: Vei inn til industriområde/fremkommelighet.  
- Sentrumsutvikling i Sulitjelma bør tas med i planarbeidet. 
-Fauske sentrum: Parkeringsareal/vei mellom Amfi og sjø. Butikker/restauranter i sjøkant i stedet for 
vei/parkering, regulering av parkeringshus i nærhet til sentrum, minst mulig trafikk rundt senter. 

Administrasjonens vurdering:  
- Hensyntas i planarbeidet så langt dette har vært hensiktsmessig og mulig i forhold til 
tidsramme/ressurser.  
- Arealer til parkanlegg er ivaretatt i gjeldende plan. Det er i plankartet lagt inn areal til etablering av 
turdrag langs Langvannet.  
- Dagens bru inn til industriområdet er tilfredsstillende i planperioden jfr. tilstandsrapport. Atkomst må 
vurderes på nytt ved ny gruvedrift.  
- Gangbru og kartlegging av framkommelighet bør utredes i eget prosjekt jfr. ny gruvedrift. Det er 
utarbeidet eget temakart for sykkelveier. 
- Utviklingen av Fauske sentrum er vurdert i «Strategiplan for Fauske sentrum. Fauske – Marmorbyen» 
og i «Handelsanalyse Fauske sentrum. Januar 2015». Resultatene av disse analysene er videreført i 
planarbeidet. 
 

 

 

17.  Avsender: Valnesfjord nærmiljøutvalg 
Tema: Stedsutvikling, Strømsnes sentrum, utnyttelsesgrad, workshops/folkemøter, dagens skolebygg, 
fritidsboliger, stier og friluftsliv. 
 

Beskrivelse:  
- Arealdelen må innrettes slik at den understøtter en utvikling av et lite sted i vekst.  
- Workshops, åpne møter og stedsutviklingsmøter bør gjennomføres som seminarer, gjerne støttet av 
ekstern ekspertise.  
- Strømsnes sentrum undergår omfattende endringer og det er viktig å få bedre grep om helheten. Det 
bør settes av areal for leiligheter i Strømsnes sentrum. Området bør tillates en betydelig høyere 
utnyttelsesgrad, særlig på tomter for leilighetsutbygging.  
- Dagens skolebygg bør omgjøres til bolig, eventuelt bolig/næring.  
-Positiv til flere fritidsboliger. Det bør åpnes for mer hyttebygging i Øvre Valnesfjord og for ett eller 
flere sjøhusanlegg på strekningen Røvika-Alvenes. 
- Arkitektonisk og estetisk utforming er viktige tema som bør inngå i verdi- og konsekvensutredningen. 
Feil at dette er tatt ut (ref. til planprogrammet).  
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-  Valnesfjord er en viktig, regional arena for friluftsliv. Tilrettelegging for universell utforming er viktig. 
Arbeidet med innfallsporter til Sjunkhatten bør igangsettes. Det bør innarbeides målsettinger og 
bestemmelser i kommunedelplanen som bidrar til universell utforming av innfallsporter til utvalgte 
naturområder.  
- Kommunens stinett bør videreutvikles. Merking av stier og ferdigstilling av bla. Hjerteløypa.  
- Løkåsstraumen er viktig arena for helårs fisking og fluefiske. Også viktig område for anadrom fisk og 
fugl. Her bør det tilrettelegges for den aktiviteten som allerede er der (fisking/gapahuk/bålplasser). Bør 
ha status som kommunalt friluftsområde eller annen status som sikrer nytteverdi for allment friluftsliv. 
- Ønsker tydelige restriksjoner for bruk av vannscooter og avgrensede områder for bruk. Ønsker 
totalforbud for Løkåsstraumen og en avstandsavgrensning for Nordvika og forbud mot utslepp på 
badeplassen.  
- Bør settes bestemmelser for at godt innarbeidet friluftsliv ikke forringes av motorisert ferdsel.  
 

Administrasjonens vurdering: Strømsnes sentrum er definert som en egen sone (sone D). I sonen er 
det lagt opp til økt utnyttelsesgrad og byggehøyde for å åpne for fortetting. I tillegg er to områder 
omregulert til boligformål og det er åpnet for hyttebygging i Øvre Valnesfjord. Se også svar til innspill 
fra folkemøte (innspill nr 48).  
 
Innfallsporter er eget prosjekt i regi av Bodø, Fauske og Sørfold kommune med tiltaksplan som ivaretar 
utformingen av innfallsportene. Innfallsporten i Fridalen er innenfor gjeldende reguleringsplan. 
 
Området ved Løkåsstraumen er lagt ut som grøntområde. Gapahuker og bålplasser kan etableres hvis 
grunneier tillater det.  
 

 

 

18.  Avsender: Salten friluftsråd 
Tema/beskrivelse:  
- Temakart for friluftsområder bør oppdateres. 
- Utarbeiding av sti- og løypeplan er et viktig tiltak som bør vurderes. Her kan Salten friluftsråd bistå. 
- Anbefaler at arbeidet med revisjon av friluftskartleggingen samordnes. 
 

Administrasjonens vurdering: Temakart for friluftsområder kan revidere uavhengig av rulleringen av 
kommuneplanens arealdel. Viktige friluftsområder er lagt inn i plankartet. 
 

 

 

19.  Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Tema: Innspill ifm. høring av konsesjonssøknad fra Nordlandsnett for ny kraftledning 132 kV på  
Stigfjell – Salten. 
 

Beskrivelse: Den omsøkte ledningen er ca. 11 km lang og er planlagt å gå parallelt på østsiden av 
eksisterende 420 kV-ledning. Tiltaket innebærer at eksisterende ledning mellom Sjønstå - Valljord 
ombygges ved Stigfjell og at det bygges en ny ledning mot Salten transformatorstasjon. En av de 
eksisterende 132 kV-ledningene fra Stigfjell til Hauan vil deretter bli revet. Det søkes samtidig om å 
bygge ca. 1 km lang 133 kV ledning fra Hauan som vil knytte ledningen fra Valljord til Fauske 
transformasjon. Ledningen planlegges på nordsiden av dagens ledning Fauske – Sjønstå. Bakgrunnen 
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for søknaden er planer om økt energiproduksjon i Beiarn, Gildeskål, Skjerstad, Sulitjelma og Saltdal. 
Tiltaket vil medføre at kapasiteten inn mot sentralnettet i Salten transformatorstasjon økes.  
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet ble mottatt før varsel om oppstart, men er tatt med til info. 
Siste oppdaterte kartgrunnlag er benyttet for plassering av kraftlinjene i plankartene. Endringer som 
har kommer i ettertid må tas med i neste rullering. 
 

 

 

20.  Avsender: FSPK (Fauske & Sørfold Pistolklubb) og SPSK 

 

Tema: Forslag til skytefelt i Osbakk.  

Beskrivelse: Har forslag til plassering av 
skytefelt i Osbakk og ønsker leiekontrakt. 
Ber om skriftlig tillatelse til feltmessig 
skyting. Planen er i hovedsak å drifte 
banen på sommeren, med kanskje ett 
eller to stevner vinterstid. Ellers vil det bli 
faste treningsdager, i tillegg til at 
medlemmene kan bruke banen utover 
dette innenfor oppgitte skytetider. Ser for 
seg skytetider mellom 0700-2100.  
 

Administrasjonens vurdering: Framtidig skytefelt er lagt inn i kommuneplanen med krav om 
reguleringsplan. Reguleringsplanen må avklare regler for drift, ammunisjon, skytetider, sesong og 
andre relevante ting rundt driften. Viser til konsekvensutredning nr. 20.  
 

 

 

21.  Avsender: Fauske videregående skole (v/Fred Arne Johansen) 
Tema: Hybelbehov i Fauske kommune 
 

Beskrivelse: Det kommer i overkant av 100 hybelboere til Fauske hvert år for å studere ved Fauske vgs. 
Av disse er det hvert år ca 15 som ikke har fått seg bosted til skolestart som det jobbes beinhardt for å 
få til provisoriske løsninger for. Ca. 8 elever av disse må bo på disse provisoriske løsningene resten av 
skoleåret. I tillegg er det mange som takker nei til skoleplass fordi de ikke får seg plass å bo. Enkelte av 
hyblene som leies ut i det private markedet er dessuten av slik standard at elevene mistrives og 
enkelte avslutter skolegangen som følge av dette.  Minimumsbehovet for å avhjelpe hybelmangelen er 
dermed ca. 15 boenheter, men det egentlige behovet er kanskje så høyt som 25-30. Det helt optimale 
hadde vært å bygge et internat/hybelhus med tilsyn. Hybelleiligheter er den optimale utformingen, 
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men kostnadsmessig kan dette bli vanskelig for den enkelte eleven og i så måte er den ordinære 
hybelløsningen (felles kjøkken/bad) kanskje ok. Oppfølging og tilsyn av elevene kan være et samarbeid 
mellom kommune og fylket. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Det er 
åpnet for muligheten til å innrede frittstående garasjer innenfor sone A-D for varig beboelse for å gi 
private husstander muligheten til å tilby hybler. Hybelhus kan for øvrig bygges innenfor områder avsatt 
til boligformål. 
 

 

 

22.  Avsender: Fauske lysverk 

 

Tema: Endre formål mellom administrasjonsbygget Indre Salten energi og 
Løvgavlveien fra LNF-B10 spredt boligbebyggelse til næringsformål for å kunne 
etablere parkeringsplass. 

Beskrivelse: Muntlig innspill. 
 

Administrasjonens vurdering: Det er hverken mulig eller ønskelig å etablere spredt boligbygging i 
dette området. Innspillet tas derfor med videre. Området LNF-B10 er i ny plan omregulert til 
kombinert formål (BKB-område) for forretning/kontor som en fortsettelse av eksisterende 
tilgrensende område i nordøst. mottatt  

 
 

 

 

23.  Avsender: Ståle Jensen 

 

Tema/beskrivelse: Vedlegger skisse med innmålt lysløype i 
Haukelandsmarka. Spørsmål om denne kan legges inn i grunnkart, ØK-kart 
eller teknisk kart. 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart og er 
tidligere besvart via mail. Fauske kommune anbefaler at det utarbeides reguleringsplan for lysløypa. 
Tas også med i arbeid med temakart for turveier som planlegges utarbeidet i neste planperiode. Løypa 
kan legges inn i grunnkart men dette inngår ikke i planarbeidet. 
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24.  Avsender: Eldrerådet 
Tema/beskrivelse: Det bør avsettes sentrumsnære arealer for boliger til eldre, særlig nært Fauske 
sentrum. Planarbeidet bør ha et spesielt fokus på gang/sykkelveier og lett tilgjengelig atkomst til 
boligområdene. 
 

Administrasjonens vurdering: Det er ikke avsatt konkrete områder for boliger til eldre i sentrum, men 
det er åpnet for økt boligetablering i Fauske sentrum, samt økte byggehøyder og utnyttelsesgrad. 
Statens vegvesen har utarbeidet temakart for planlagte og eksisterende gang/sykkelveier i Fauske 
sentrum. 
 

 

 

25.  Avsender: Karl E Austvold 

 

Tema: Omgjøre gnr/bnr 55/22 på Stemland fra LNF-A (LNF områder hvor 
spredt bygging ikke er tillatt) til LNF-B (LNF områder med spredt 
boligbebggelse). 

Beskrivelse: Ønsker boligbygging på område regulert til LNF-areal. Utbygging på gnr. 52, bnr 22 vil ikke 
være i konflikt med omkringliggende landbruksinteresser da terrenget er kupert og ny bebyggelse lett 
kan gli inn i terrenget på en smidig og lite dominerende måte. Vil også ligger utenfor 100m-grensen. 
Området ellers er preget av både bolig og fritidsboliger uten at det er konflikter med landbruksdriften i 
området. I realiteten er det allerede et LNF-B-område. 

 
 

Administrasjonens vurdering: Området ligger i et jordbruksområde like vest for Strømsnes sentrum. 
Fylkesmannen vurderer det som planfaglig uheldig å tillate spredt boligbygging i et område som har 
sterke jordbruksinteresser. I denne rullering har kommunen hatt som mål å få til boligfortetting nær 
trafikknutepunkter som vei, jernbane og bussforbindelse. Det vil blant annet si i Fauske sentrum og i 
Strømsnes sentrum. Administrasjonen vurderer at dette tiltaket ikke tas med i plankartet. 
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26.  Avsender: Liv og Kjell Lund 

 

Tema: Omgjøre gnr/bnr 105/5 på Lund fra LNFR-A (LNF områder hvor spredt 
bygging ikke er tillatt) til spredt boligområde på vestsida av Lundveien rett 
ovenfor Badestrandveien. 

Beskrivelse: Hele gården Lund er innenfor et LNF-område der det ikke er tillatt annen 
byggevirksomhet enn det som har direkte tilknytning til landbruk. Pr. i dag er det ingen som driver 
landbruk her. Deler av gressmarken på eiendommen 105/5 har tidligere blitt slått, men ikke nå lenger. 
Det er derfor ønskelig at den del av eiendommen som er på vestsiden av Lundveien kan gjøres om til 
spredt boligbygging. På vestsiden av Lundveien er det pr i dag stort sett bare bolighus. 
 

 
 

Administrasjonens vurdering: Denne eiendommen er registrert som dyrket mark og skog med høy 
bonitet (Skog og landskap) og skal vurderes etter jordlovens § 9. Etter drøfting med kommunens 
landbruksfaglig person ble konklusjonen at boliger i dette området ville skade jordbruksinteressene. 
Tiltaket tas ikke med videre. 
 

 

 

27.  Avsender: Per Arne Gabrielsen 

 

Tema: Bygging av en eller flere boliger på gnr/bnr 62/9 på Kosmo i 
Valnesfjord. 

Beskrivelse: Ønsker å starte med forberedelser for å føre opp en eller flere flermannsboliger på del av 
eiendommen 62/9 på Kosmo i Valnesfjord. Det er behov for flere boligtomter i dette området. 
Området er i dag et ubenyttet myrområde. Fauske bør være i forkant slik at man er forberedt og klar 
når det oppstår interesse for bygging.  
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Administrasjonens vurdering: Området er regulert til område for spredt boligbygging innenfor felt 
LSB11. I dette og omkringliggende områder for spredt boligbebyggelse tillates det i kommende 
planperiode til sammen 25 boliger. LSB11 er disponert gjennom et regulert boligfelt som utgjør 14 
store tomter på Kosmo. Dette feltet har fått liten respons. Innspillet til et nytt boligfelt vurderes derfor 
som lite realistisk. Innspillet tas ikke med i det videre arbeidet med kommuneplanen.  

 

 

28.  Avsender: Salten Kartdata på vegne av Dahl-Bygg AS 

 

Tema/beskrivelse: Ønsker område regulert til LNF-A øst for Coop mellom 
Øvreveien og fv.830 i Sulitjelma endret til boligområde.  

Administrasjonens vurdering: Området er lagt inn som framtidig boligområde. Viser til KU nr. 28. 

 

 

29.  Avsender: Tor Furre 

 

Tema/beskrivelse: Ønsker eiendom 101/404 på Finneid omregulert fra park til 
bolig.  
  

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart. Området 
er lagt inn som framtidig boligområde. Viser til KU nr. 29.  
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30.  Avsender: Liv Haugset Nymo og Steinar Nymo 

 

Tema: Ønsker at deler av eiendommen 76/16 i Valnesfjord kan tas i bruk til 
bolig. 

Beskrivelse: Gården Gavlen på gnr/bnr 76/16 i Valnesfjord er ca. 45 mål hvorav ca. 15 mål er dyrkbart. 
De siste årene har det ikke vært mulig å få noen til å høste gresslåtten på dette arealet. Nåværende 
bruk er og blir kun dyrking til eget bruk. Eiendommen ligger i forlengelse av eksisterende regulert 
boligområde Furnes vest og som en «halvøy» som er avskåret av jernbane og riksvei. Ønsker 
muligheten til å legge ut noen få tomter på områder som ikke kommer i konflikt med framtidig dyrking 
(bla. på fjell) for å tilby sine sønner.  
 

   
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart. Området 
ligger i et jordbruksområde. Den nordøstlige delen kan vurderes som område for spredt utbygging. 
Vegvesenet ser på det som lite sannsynlig at de vil godkjenne utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til 
flere boliger her. Barn til skole- og fritidsaktiviteter må krysse Rv 80 i 80-sone. Det må bygges 
gang/kjørebro over Rv 80 slik det framkommer i den vedtatte reguleringsplanen for Rv 80. Dette er 
også et av de viktigste busstoppene i Valnesfjord som Furnesfeltet bruker mye. KU viser at det kan 
være negative konsekvenser vedrørende drift av jorda. Viser til KU nr. 30. Fagansvarlig landbruk 
fraråder tillatelse av spredt boligbygging. Innspillet tas ikke med i det videre arbeidet med 
kommuneplanen. 
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31.  Avsender: Kai Rune Furre 

 

Tema: Utvidelse av regulert område av gnr/bnr 101/33 fra landbruk til 
boligformål (Finneid). 

Beskrivelse: Deler av eiendommen er regulert til landbruksformål. Har tidligere søkt Fauske kommune 
om oppføring av bolig på tomten og fått dette innvilget.  
 

 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart. 
Området er lagt inn som framtidig boligformål. Dette er et etablert område med boliger. Viser til 
konsekvensutredning nr. 31.  

 

 

32.  Avsender: Willy og Inge Jan Evjen 

 

Tema: Ønsker omregulering av eiendom 105/52 på Lund fra LNF-A til 
boligformål (ca 23 daa).  

Beskrivelse: Viser til tidligere søknader for omregulering av området og svar fra kommunen der det ble 
gitt signaler om at planutvalget var positiv til å vurdere området til boligformål ved denne rulleringen. 
Salten kartdata har allerede gjort en del forarbeid for reguleringsplan for området. Ber om en kort 
redegjørelse for om et privat reguleringsforslag kan være et alternativ for å få fortgang i prosessen. 
Første søknad vedrørende dette var for over 20 år siden. 
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Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart. 
Ved den forrige rulleringen av kommuneplanens arealdel ble det varslet innsigelse fra Fylkesmannen 
hvis området ble lagt ut til boligområde, noe som gjorde at tiltaket ikke ble tatt med i planforslaget. 
Det ble signalisert til initiativtaker at dette skulle vurderes i neste (altså denne) rullering.  I denne 
rulleringen er området lagt inn i planen som framtidig boligområde med krav om reguleringsplan. 
Viser til konsekvensutredning nr. 32.  Så snart kommuneplanen er vedtatt vil tiltakshaver kunne 
igangsette arbeid med reguleringsplan. Rammer for planarbeidet må avklares i oppstartsmøtet.  

 

 

33.  Avsender: Odd Tore Solbakk 

 

Tema: Ønsker gnr/bnr 54/2 og 5 i Valnesfjord (Haug) omregulert fra LNF-A til 
boligformål (ca 45 daa). 

Beskrivelse: Har tidligere søkt om å få området omregulert til boligformål, uten å få denne godkjent. 
Området som ønskes omregulert er ca 45 daa og ligger i umiddelbar nærhet til skole, to barnehager, 
gangavstand til jernbane, butikk og post, samt i nærheten av kommunal kloakk. Det er for tiden 
mangel på gode tomter med optimal utsikt og lysforhold i Valnesfjord. Skal vi kunne videreutvikle 
bygda er man avhengig av at kommunen tilbyr gode tomter.  
 

 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart. 
Gjennom rulleringen av kommuneplanen er det utarbeidet en oversikt over tilgjengelige boligtomter i 
Fauske kommune. Denne viser at det er et stort overskudd av tilgjengelige tomter i forhold til den 
forventede befolkningsveksten i kommunen. Kommunen har som mål at det skal fortettes i sentrale og 
allerede tettbygde strøk framfor å ta i bruk jordbruksareal. Området det søkes om ligger et godt stykke 
fra sentrale deler av Strømsnes/Valnesfjord sentrum og inngår som en del av et større, 
sammenhengende jordbruksområde med høy verdi.  
 
I forrige rullering varslet Fylkesmannen innsigelse til planen dersom denne eiendommen ble lagt ut til 
spredt boligbygging bla. av hensyn til jordvern. Det er ikke kommet inn nye momenter i saken som gjør 
at denne vurderingen er endret. Innspillet tas ikke med i planforslaget.  
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34.  Avsender: Ragnar Skjerstad  

 

Tema: Ønsker del av gnr/bnr 104/27 på Skogholt «Myreng» omregulert fra 
LNF-A til forretning/industri. 

Beskrivelse: Hele eiendommen er ca 15000 m2, hvorav knapt 8000 m2 er LNF-A område. For å finne 
kjøpere til F/I-område ønskes deler av eiendommen gnr/bnr 104/27 («Myreng») omregulert fra LNF-A 
til forretning/industri. Det er behov for parkeringsplass til begravelsesbyråvirksomhet, men det er 
utelukket for grunneierne å selge som LNF-A område. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart. 
Området vurderes som tilleggsareal til allerede etablert forretning/næringsområde og er lagt inn som 
framtidig forretning/industriområde. Viser til konsekvensutredning nr. 34.  

 
 

 

35.  Avsender: Karin Evjenth Breivik 

 

Tema: Ønsker gnr/bnr 47/6 på Venset omregulert fra LNF-A til spredt 
boligbebyggelse. 

Beskrivelse: Forslagsstiller 
ønsker muligheten til å skille ut 
tomter til egne barn og foreslår 
at gnr/bnr 47/6 på Venset 
omreguleres fra LNF-A til spredt 
boligbebyggelse. Eiendommen 
brukes bare delvis til landbruk. 
En stor del er hogstfelt for skog 
og resten mot vest er 
innmarksbeite. Området er fullt 
av tuer og dårlig vedlikeholdt.  
 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. 
Området er lagt inn som spredt boligbebyggelse (LSB-område). Viser til konsekvensutredning nr. 35.  
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36.  Avsender: Øvre Valnesfjord grunneierlag 

 

Tema: Foreslår omregulering av flere områder/felt i Øvre Valnesfjord; Håla, 
Jordbru og Østerkløft fra LNF-A til spredt bolig/fritidsbebyggelse. 

Beskrivelse: Kommuneplanens arealdel bør vise dagens situasjon i arealbruk i tillegg til kommunens 
ønsker om endret arealbruk. Grunneierlaget foreslår på denne bakgrunn Håla, Jordbru og Østterkløft i 
Øvre Valnesfjord omregulert fra LNF-A til spredt bolig/fritidsbebyggelse. Dette vil gjøre det enklere for 
de som ønsker å bo i Øvre Valnesfjord å bygge bolig og man fjerner behovet for dispensasjoner uten at 
det går utover helheten til planen.  
 

 
 
Håla: I Håla er det i dag til sammen 11 fritidsboliger. Etter omlegging av stisystemet bør det kunne 
åpnes forsiktig for flere fritidsboliger (3-4 stk) uten at det oppstår konflikt med natur- og 
fritidsinteresser. Håla er innfallsport til Sjunkhatten nasjonalpark.  
 
Jordbru: I gjeldende arealdel er det åpnet for spredt bolig/fritidsbebyggelse langs Jordbruveien og 
Bringslimarkveien, mens det mellom elvene Storelva og Jordbruelva er lagt inn en kile med LNF-A. 
Grunneierlaget finner dette ulogisk ettersom det er eksisterende bolig- og fritidshus i området. For å 
vise dagens arealbruk og unngå dispensasjoner bør områdene slås sammen til et sammenhengende 
område for spredt boligbebyggelse.  
 
Østerkløft: I gjeldende arealdel er det avsatt et uforholdsmessig stort areal til turistanlegg på østsiden 
av Østerkløftveien mens vestsiden er avsatt til LNF-A. Det er i dag blandet bebyggelse på begge sider 
av veien. Grunneierlaget foreslår at turistformålet reduseres betydelig samtidig som området fra 
Saleelva og sørover endres til spredt bolig/fritidsbebyggelse, samt området mellom Østerkløftveien og 
Storelva.  
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Administrasjonens vurdering:  
Håla: I friluftslivkartlegginga er området definert som utfartsområde, og er et av Saltens viktigste 
utfartsområder og spesielt på vinterstid er bruken av området svært stor. Som det nevnes i innspillet 
er området inngangsport til Sjunkhatten nasjonalpark. Vurderingen er derfor at innspillet ikke tas med 
videre av hensyn til friluftsinteresser.  
 
Jordbru: Forslaget er tatt opp med reindriftsnæringen som stiller seg negative til omdisponering av 
området. Dette på grunn av at området brukes som flyttlei for rein og ønskes holdt åpen til dette. 
Forslaget tas ikke med videre.  
 

 
 
Østerkløft: Deler av området avsatt til turistformål omreguleres til kombinert formål fritids- og 
turistformål og fritidsbebyggelse (BKB-område) for å legge til rette for hyttebygging i et område som er 
et populært caravanområde. BFT-området (fritids- og turistformål, tidl. T1) er redusert noe i sørvest av 
hensyn til trekklei for rein. 
 

 

 

37.  Avsender: Håla veiforening 

 

Tema: Slutter seg til grunneierlagets uttalelse med hensyn til innfallsporten til 
Sjunkhatten nasjonalpark ved Håla. (Se innspill nr. 36). 

Beskrivelse: Vil understreke at brøyting vinterstid skjer med betydelig tilskudd fra veiforeningen og at 
kommunens deltakelse på sommerstid omtrent er fraværende. Dette fremstår i et merkelig lys når det 
sees i sammenheng med de betydelige investeringene som er gjort med infrastrukturen ved 
innfallsporten. Gjennom det videre arbeidet må det offentlige ta hele og fulle ansvaret for veien.  
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. 
Viser til svar til grunneierlaget (innspill nr 36). Dette er ikke relevant i arbeidet med kommuneplanen 
og må løses i en særskilt avtale mellom partene. 
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38.  Avsender: Bjørn Robert Jensen 

 

Tema: Ønsker omdisponering av LNF-A område på eiendommene 90/2, 5 og 6 i 
Sjønstådalen og nordøst for Corrisvannet til spredt fritidsbebyggelse.  

Beskrivelse: Grunneiere av eiendommene 90/2, 
5 og 6 ønsker omdisponering av to områder fra 
LNF-A i Sjønstådalen («Nedre Fjell») og ved 
Corrisvannet til spredt fritidsbebyggelse. Begge 
områdene har eksisterende fritidsboliger og 
foreslås åpnet for ytterligere 2 hytter. I 
gjeldende arealplan er det regulert et område 
for spredt fritidsbebyggelse på sørsiden av 
Langvasselva som er lite egnet til fritidsboliger 
pga. atkomst, solforhold og terreng.   
 
 
 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart. Området 
ved Corrisvannet ligger innenfor et område med vernet vassdrag og er i tillegg et aktivt 
reindriftsområde. Dette gjør at fritidsboliger ikke er ønskelig i dette området og forslaget tas av den 
grunn ikke med videre. Området på Nedre Fjell er aktuelt til fritidsboliger, men pga. rasfare må 
utstrekningen begrenses til rassikkert område. Viser til NVE atlas og konsekvensutredning nr. 38. 
Området som i gjeldende plan var lagt inn som LNF-C12 er tatt ut av planen da området vurderes som 
uegnet til fritidsboligformål.  
 

 

 

39.  Avsender: John-Einar Tronstad 

 

Tema/beskrivelse: Har lenge vært på utkikk etter hyttetomt i Sulisfjellene og 
ønsker hyttetomt rundt Kjelvatnet. Håper dette lar seg gjøre.  

Administrasjonens vurdering: Administrasjonen har vurdert å åpne for 2-3 hytter i etablert hyttefelt 
rundt Kjelvatnet og Fylkeskommunen mente dette var mulig. Forslaget er tatt opp med grunneier 
(Statskog), men de ønsker ikke å igangsette en prosess for et så lite antall. Forslaget tas derfor ikke 
med videre.  

 

  



 
Kommuneplanens arealdel sjø og land 2015-2027  27 
Fauske kommune  

 

40.  Avsender: Vidar Larsen 

 

Tema/beskrivelse: Under Sisoutbyggingen på 1960-tallet ble det anlagt en 
bilvei fra Lakså og opp gjennom Nordal til taubanen. Veien fra Lakså til ca. midt 
på østsiden av Nedrevatnet er på nyere kart merket som bilvei, men opp 
Fonndalen er den merket som sti. For grunneier er dette problematisk da han 
må søke om tillatelse for bruk av kjøretøy på denne strekningen. Ber derfor 
Fauske kommune om å omklassifisere denne veien til privat bilvei. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. I 
utgangspunktet er dette en anleggsvei og omklassifisering av denne type vei er ikke relevant i arbeidet 
med kommuneplanens arealplan.  
 

 

 

41.  Avsender: Bror Myrvang 

 

Tema: Område på Strømsnes ønskes omregulert fra forretning/kontor til 
boligformål.  

Beskrivelse: Fauske kommune og Fauna KF har kontakt med en utbygger (BBi) som har kjøpt 
eiendommen 57/12 («Gammelbanken») i Valnesfjord. BBi har boligplaner og samarbeider direkte med 
potensielle boligkjøpere. Området er i gjeldende arealplan avsatt til forretning/kontor. Både tomten 
57/12 og 57/7 foreslås omregulert til boligformål og at dette sees i sammenheng med friområdet langs 
sjøfronten mot Løkåsstraumen.  
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Endring 
av formålet fra forretning/kontor til bolig er i tråd med kommunens ønske om boligfortetting på 
Strømsnes og en samordnet areal- og transportplanlegging. Området legges inn i planen som framtidig 
boligformål. Før utbygging stilles det krav om godkjent reguleringsplan.  
 

 

 

42.  Avsender: Salten regionråd (v/Ingelin Noresjø) 

 

Tema/beskrivelse: Det jobbes med å videreutvikle Saltenpendelen til et bedre 
togtilbud for boende og reisende mellom Saltdal og Bodø. For å kunne øke 
kapasiteten må det bygges flere krysningsspor. Valnesfjord stasjon er 
strategisk plassert og vil være et viktig skritt på vei mot flere togavganger. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. God 
kommunikasjon er viktig. Jernbaneverket opplyser om at arealbehovet for et nytt krysningsspor er ca. 
1000 x 30 meter. Det må være minst 5 meter mellom sporene (målt fra spormidt til spormidt), samt 
plass til en parallell driftsveg. Det er viktig at sporvekslene ligger på rett strekning. Innspillet tas med 
videre og er lagt inn i plankartet som jernbaneformål. Kontaktperson i Jernbaneverket har vært 
seniorrådgiver Marte Lonseth.  
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43.  Avsender: Dahl Bygg AS  
Tema: Redusere krav til parkering (TEK § 5-7) og uteoppholdsareal (TEK § 5-6) 
 

Beskrivelse: Parkeringskravet i sentrum bør reduseres for å at det skal bli aktuelt å bygge leiligheter. Se 
for eksempel til byer som Oslo, hvor nesten alle må parkere i gaten. Krav til minste uteoppholdsareal 
bør reduseres og erstattes med lekeområde/park i nærheten. Kommunen/politikerne kan/bør 
tilrettelegge slik at det lar seg gjøre å bygge bygårder i sentrum og sentrumsområder slik at man 
unngår å starte med dispensasjonssøknader før alt annet.  
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Se 
vurdering av innspill 58. 

 

 

44.  Avsender: Fauna KF v/Kristian Amundsen 

 

Tema: Areal til Sjunkhatten folkehøgskole i Valnesfjord. 

Beskrivelse: Fauna KF arbeider med å opprette Sjunkhatten folkehøgskole og ber kommunen legge inn 
nødvendig areal for dette i nær tilknytning til helsesportsenteret og inngangen til Sjunkhatten 
nasjonalpark.  

 
Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Tomten 
er i gjeldende reguleringsplan avsatt som landbruksområde. Området er lagt inn i ny plan som 
tjenesteyting. Viser til konsekvensutredning nr. 44.  

 

 

45.  Avsender: Bernt Gunnar Østerkløft 

 

Tema/beskrivelse: Ber kommunen vurdere endring av arealformålet på gnr 65 
fra T1 turistnæring til også å inkludere spredt hyttebygging ettersom 
turistnæringen på eiendommen har opphørt. 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Deler av 
tiltaket tas med videre. Begrensingen er at elva i dette området (Hestvadet) krysses av rein og 
trekkleia er avmerket på reindriftskartet. Tiltaket er tatt opp med reindriftsnæringa. De ønsker ikke at 
næringen utvides nedenfor veien. Forslaget tas med videre og legges inn i ny plan som område for 
kombinert fritids- og turistformål og fritidsbebyggelse (BKB-område). For området stilles det krav om 
reguleringsplan. Viser også til behandling av innspill nr. 36. 
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46.  Avsender: Arne Jan Petersen og John Kristen Skogan 

 

Tema: Ønsker å bygge hytte på gnr/bnr 61/14 («Breidablikk») på Nystad i 
Valnesfjord. 

Beskrivelse: Tomten grenser ned til Kosmovannet og ligger innenfor 100 metersbeltet, noe som av 
den grunn gjør den ubebyggelig som hyttetomt. Forslagsstiller lurer på om det er mulig å «flytte» 
tomten til et annet område på eiendommen slik at det kan bygges hytte på den. Som deleier av 
tomten 61/14 ønsker Skogan muligheten for båtplass og eventuelt naust i strandsonen i framtiden.   
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Tomta 
ligger innenfor område for spredt boligutbygging i gjeldende plan. Formålet spredt boligbebyggelse 
videreføres i planforslaget.  

 

 

47.  Avsender: Leif Lindstrøm 

 

Tema: Hytte/boligbygging på Kistrand, alpinanlegg og uttak/produksjon av 
steinmasser.  

Beskrivelse: I kommunegrensen mot Bodø i vest og fram mot Nordvika er det i dag åpnet for spredt 
bolig/hyttebebyggelse. Rundt Kistrand er det i dag fire hus som er bebodd. Det er stor interesse for å 
kjøpe bolig eller tomt i området og forslagsstiller anslår potensialet for 10-20 boligtomter. Området 
ønskes åpnet både for hytter/boliger.  
 
På fjellsiden fra Kistrand mot Nordvika der hovedanlegget ligger mot Setra/skiferbrudd bør det 
avsettes område til alpinanlegg.  
 
Området ved skiferutbruddet ønskes regulert for uttak av steinmasser og produksjon av masser.  

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Området 
ved Kistrand er lagt inn som kombinert hytte/boligfelt (BKB-område) med krav om reguleringsplan. 
Viser til konsekvensutredning nr. 47. Forslaget om alpinanlegg og skiferutbruddet tas ikke med videre.  
 
Alpinanlegg er tatt opp med reinbeitedistriktet og reindriftsforvaltninga hos Fylkesmannen og tiltaket 
godtas ikke grunnet flyttlei gjennom området. NVEs skredkart viser også at området har rasfare.  

 
 
Vedrørende skiferutbruddet ble dette området i 2013 regulert av Statens vegvesen til anlegg og 
riggområde som blir fritidsbebyggelse anleggsdriften er over og området er revegetert. Gjeldende 
reguleringsplan videreføres i planforslaget. 
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48.  Avsender: Valnesfjord nærmiljøutvalg 

 

Tema: Samlede innspill fra stedsutviklingsseminar avholdt 19.-20.januar 2015.  

Beskrivelse: 
- Mangel på boliger i Strømsnes sentrum står i veien for ny tilflytting. Det foreslås økt byggehøyde og 
utnyttelsesgrad (f.eks. 70 %). Åpen for ideen om høyhus i Valnesfjord.  
- Trafikk: Det er nødvendig med en helt ny trafikkløsning i Valnesfjord/Strømsnes sentrum med bedre 
tilrettelegging for gående/syklende og universell tilgjengelighet. Fartsgrensen langs Trivselsveien bør 
reduseres. Furnesveien trenger oppgradering. 
- Det etterlyses fokus og helhetlig planlegging for byrom og grønne innslag i Strømsnes sentrum. 
- Økt bruk av tog genererer økt parkeringsbehov (både bil, el-bil og sykkel) i Strømsnes sentrum.  
- Kommunen bør ta initiativ til å bære kostnadene ved avklaring om grunnforhold på Strømsnes.  
- Gang/sykkelveier ønskes på strekningene Strømsnes-Helskog-Kosmo og fra kirka til Stemlandsvingen. 
- Det er ønskelig å få til et sammenhengende løypenett i Valnesfjord, langs Haukelandsmarka, 
Trivselsveien og strandpromenaden fra Strømsnes.  
- Ber kommunen åpne for boligbygging i Haugenga og på dagens skoletomt, samtidig som mindre 
attraktive boligtomter omreguleres til andre formål.  
- Furnes vest bør reduseres noe for å skjerme friluftsområde på Holten.  
- Kommunen må sikre at friluftsområdene ved Kosmo oppvekstsenter og Flatøya sikres offentlig 
tilgjengelighet, også mtp framtidig salg av Kosmo oppvekstsenter. 
- Kommunen bør regulere Sjunkhatten nasjonalpark mtp. realisering av innfallsporten. 
- Sjunkhatten folkehøgskole: Kommunen oppfordres til å sikre arealer for hensiktsmessig regulering. 
- Det ønskes spredt boligbygging fra Helskog til Østerkløft, særlig rundt Sjunkhatten folkehøgskole. 
- Kvalhornet: Eksisterende plan for alpinsenter ønskes beholdt samtidig som tilstøtende område vest 
for Kvalhornet mot Kistrand tas med. 
 

Administrasjonens vurdering:  
- Boligfortetting i Valnesfjord: Strømsnes sentrum er definert som en egen sone (sone D). I sonen er 
det lagt opp til økt utnyttelsesgrad og byggehøyde for å åpne for fortetting. Skoletomta og Bankgata er 
omregulert til boligformål.  
- Trafikk i sentrum: Dette må tas opp i utarbeidelse av eventuell ny reguleringsplan for området. 
Fartsdempende tiltak er ikke relevant i kommuneplanens arealdel.  
- Byrom i sentrum: Dette må behandles i eventuell ny reguleringsplan for Strømsnes sentrum. 
- Grunnforhold: Grunnforhold tas opp i byggesak eller reguleringsplan. 
- Gang-/sykkelveier: Det er utarbeidet temakart for gang- og sykkelveier.  
- Stinett/strandpromenade: Det er lagt inn grønnstrukturformål langs Straumen som bla. åpner for 
turvei til skolen/nyskolen. Dette vil gi trygg skolevei, god naturopplevelse og regnes som et godt 
folkehelsetiltak. Løypenett i sentrumsnære områder legges inn i framtidig temakart for turveier som er 
planlagt utarbeidet i neste planperiode. 
- Haugenga: Viser til behandling av innspill nr. 33, boligområde på Haug. Ved forrige rullering av 
kommuneplanen ble det varslet innsigelse fra Fylkesmannen for boligområdet på Haug. Planen gir rom 
for utbygging på Furnes, fortetting i sentrum og skoleområdet kan vurderes omregulert når nyskolen 
står ferdig.  
- Furnes vest: Må avklares i ny reguleringsplan.  
- Friluftsområder ved Kosmo oppvekstsenter: Ivaretas ved at Flatøya er regulert som LNFR-område. 
- Portal til Sjunkhatten nasjonalpark er markert i plankartet. 
- Sjunkhatten folkehøgskole: Ivaretatt i plankartet.  
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Spredt boligbygging fra Helskog til Østerkløft: Spredt boligbebyggelse i gjeldende plan mellom Bølsnes 
og Østerkløft blir videreført i planforslaget. Antall enheter fremgår av bestemmelsene. 
- Opprettholdelse av areal til Kvalhornet alpinsenter tas med videre i planarbeidet. Areal til Kvalhornet 
alpinsenter er ivaretatt gjennom gjeldende reguleringsplan. 

 

 

49.  Avsender: Edvardsen Eiendom AS (v/Sten Andersen) 

 

Tema: Omgjøre 1. etasje i Storgata 52 (Edvardsengården) fra forretning til bolig 

Beskrivelse: Ønsker å benytte 1.etasje til bolig. Dette passer bra siden det ligger i 2.etasje mot Sjøgata, 
samt at det mot vest er boliger i samme plan. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Det er 
ikke ønskelig med nye boliger i 1.etasje i Storgata da dette er innenfor kvartalsstrukturen i sone 
A/Bykjernen. I bestemmelsene er det åpnet for boliger fra 2 etasje. Dette gjør at samme etasje mot 
Sjøgata kan inneholde bolig mens fronten mot Storgata beholdes som forretningsareal.  

 

 

50.  Avsender: Ketil Skaar 

 

Tema: Strandpromenade/sti i Fauske sentrum.  
 

Beskrivelse: Forslag til trase som følger 
kommunenes rørføringer og som vil gi 
lave kostnader å bygge ut.  

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Dette er 
et godt innspill vedrørende trase for en framtidig turvei rundt Fauske. Deler av traseen er lagt inn i 
gjeldende kommuneplan og i reguleringsplaner og deler er lagt inn i ny plan. NVE er skeptisk til 
løsningen med trase over Farvikbekken, så her må det undersøkes nærmere. Trase opp Bremsebakken 
bør tas med ved endring av reguleringsplan for Fauske østre. 
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51.  Avsender: Kjetil Skår 

 

Tema: Næringsareal på Øynes og soneinndeling sentrum (sone 3).  

Beskrivelse:  
- Område på Øynes med mye grus og lav bonitet foreslås utnyttet til næringsareal. Tilgrensende 
eksisterende steinbrudd burde også være med.  
- Har vurdert Erik Barstrands soneinndeling og ber om at sone 3 utvides etter vedlagt skisse.  
 

 
 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. 
- Området på Øynes ligger i ei flyttlei for reindriften. I møte med Fylkesmannen ble det opplyst om at 
flyttleien må fjernes dersom noe skal etableres der. Fjerning av flyttleier er en omfattende prosess og 
det må foreligge sterke samfunnsinteresser før den igangsettes. Dette gjelder selv om flyttleien ikke er 
i bruk i dag. Området er også registrert som et viktig friluftsområde. Den samlede vurderingen er 
derfor at forslaget ikke tas med videre. 
- Soneavgrensingen til kommunedelplan for sentrum settes utfra hva som er tilknyttet Fauske 
sentrum. Utover Erikstad avgrenses planen slik at badestranda som er en sentrumsfunksjon tas med. 
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52.  Avsender: Kjetil Skår 

 

Tema: Forslag til nytt industriområde i Finneidbukta.  

Beskrivelse: Har forslag til nytt industriområde i Finneidbukta. Området kan enkelt fylles opp med 
tanke på industri, og har enkel tilgang på veg, jernbane og kai. Dette kan bli et viktig område i 
forbindelse med oppstart av gruvedrift i Sulitjelma. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Dette kan 
bli et godt tiltak. Området har trolig gode grunnforhold og ved omlegging av E6 kan det bli 
overskuddsmasser som kan brukes til utfylling. Tilgangen til kai og E6 vil skje under Finneidbrua med 
en undergang med høyde på 4,9 meter. Det er utført en enkel konsekvensutredning som viser at 
utfyllingen i første omgang bør begrenses til området utenfor dagens næringsområde. Plasseringen er 
derfor noe forskjøvet i forhold til oversendt skisse og berører deler av tilgrensende reguleringsplan. 
Viser til konsekvensutredning nr. 52. 

 
 

 

 

53.  Avsender: Gårdbrukerne på Nes 

 

Tema: Gårdbrukerne og beboerne på Nes i Valnesfjord ber om at Neshalvøya 
må beholdes som LNF-A område. Nes er et av de viktigste jordbruksområdene i 
kommunen og har stor produksjon av grønnsaker, melk og kjøtt. Fauske 
kommune har bare 2% jordbruksareal og dette må tas vare på.  
 

Administrasjonens vurdering: Området beholdes som landbruksområde.  
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54.  Stedsutviklingsseminaret Fauske – byen vår!  
Tema: Samlede innspill fra stedsutviklingsseminaret Fauske - byen vår. 
 

Innspill/forslag:  Administrasjonens vurdering: 

Koble strandpromenaden med badestrandveien. Ligger inne i gjeldende arealdel. Videreføres. 
 

Flytte tungtrafikken ut av sentrum. Flytting av E6 er vedtatt i kommunestyret. Trase 
ligger i gjeldende arealplan. Videreføres. 
 

Nytt kulturhus/allaktivitetshus. Inngår i egen reguleringsplanprosess.  
 

Gågate i Sjøgata/bilfritt sentrum. Vurderes i gjennomføring av strategiplanen til 
sentrumsplanen. 

Bedre kollektiv/busstilbud. Inngår ikke i arbeidet med kommuneplanens 
arealdel. 

Høyhus og boliger i sentrum. Boliger, økt byggehøyde og muligheter for høyhus 
er tatt med i bestemmelsene. 

Fontene. Er etablert. 
 

Stinettverk og turløyper. Er delvis ivaretatt i plankartet. Vil videre ivaretas i 
temakart for turveier. 

A. Lekeplasser, parker til små barn, sosiale 
plasser, grønne lunger, busstasjon, 
opprusting av Sjøgata. 

B. Hybelhus for studenter. 
C. Legge til rette for aktivitet, kampsport, 

skateboard, fotball. 

A. Er tatt med i strategiplanen til 
sentrumsplanen. 

B. Tatt med i planbeskrivelsen. 
C. Vurderes i den nedsatte prosjektgruppa 

for byutvikling. 

Nybygg på brannstasjonstomta. Avklares i egen reguleringsplan. 
 

Handelsparken hemmer utvikling i gata. Utredet i handelsanalysen. 
 

Bygningshistorie videreføres i ny utvikling. Tas med i framtidig kulturminneplan (neste 
rullering). 

Ring/sone-inndeling sentrum. Se soneinndeling av sentrum (A-C) og Strømsnes 
(D) 

Sykkeltraseer. Det er utarbeidet egen temaplan for gang- og 
sykkelveier. 

Fasadeplan, marmorbyen Fauske, estetikk.  Planprogrammet redegjør for at det i denne 
rulleringen av kommuneplanen ikke skal vurderes 
en helhetlig plan for estetikk/fasader. 

Siktlinjer må opprettholdes. Ivaretatt i bestemmelsene.  
 

Sentrumsplan for utvikling av sentrum. Viser til strategiplan Fauske sentrum.  
 

Flytte plasskrevende varer ut av sentrum. Viser til bestemmelsene vedr. handelsområdene.  
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55.  Avsender: Eivind Barstrand 

 

Tema: Fleretasjes bolighus i «Radioskogen» og byggegrense Follaveien (E6) 

Beskrivelse: Traseen for riksveg 80 og fram til E6 vil med all sannsynlighet bli annerledes enn dagens 
trase. Dette gir muligheter for utvikling av blokkbebyggelse i sentrum, noe som vil gjøre at Fauske 
sentrum ser ut som et bysentrum. Foreslår at området nedenfor Storgata og Teletunet mellom 
Skoanveien og Telegrafveien omreguleres for å kunne bygge bymessig fleretasjes bolighus med 
garasjeanlegg i underetasjen.  
 
Det er mye ledig areal på vestsiden av Follaveien opp til krysset med Jernbaneveien på østsiden pga 
Vegvesenets krav om avstand fra E6. Det foreslås at kommunen forhandler med Statens vegvesen om 
å få dispensasjon fra kravet om avstand fra E6, da denne trolig vil bli flyttet til en annen trase innen 
planperiodens utløp. 
  

Administrasjonens vurdering:  
Fleretasjes bolighus i «Radioskogen» inntil dagens RV80: Dette er et område som er detaljregulert i 
reguleringsplanene Sjøgata vest og Radioskogen. Dersom det er ønskelig med formålsendring bør 
dette gjøres som reguleringsendring av gjeldende plan. Tiltaket tas ikke med i arealdelen til 
kommuneplanen. 
 
Byggegrense mot Follaveien (E6) fra Storgt. nedenfor Shell opp til Ankjellveien: 
Foreslått område er avsatt til grøntareal og mot E6 er det en byggegrense på 50 meter fra senterlinja. 
Kommunen eier den øverste delen av området. I denne revideringen av kommunedelplanen er det 
fokus på boligfortetting i sentrum. Denne fortettingen må ha kvaliteter som grøntområder/friområder. 
Derfor bør andre områder som i dag er avsatt til bolig i sentrum bygges først før grøntområdene 
bygges ned. Innspillet tas ikke med videre. 
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56.  Avsender: Eivind Barstrand 

 

Tema: Forslag til soneinndeling av Fauske sentrum i ring 1, ring 2 og ring 3.  

Beskrivelse: Soneinndeling av Fauske sentrum vil gjøre saksbehandlingen mer rasjonell, raskere og 
mer effektiv ved at man slipper dispensasjons- og klagesaker. Fauske sentrum foreslås inndelt i ring 1 
(bykjernen), ring 2 (bymessig bebyggelse) og ring 3 (villabebyggelse), hver med bestemmelser til 
utnyttelsesgrad, lekeareal, parkering, byggehøyde mm. 
 

 
 
Ring 1: Inntil 12 etasjer over bakkenivå, mønehøyde inntil 36 meter, utnyttelsesgrad %-BYA = 100 %. 
Garasjeanlegg på 1. plan godkjennes som næring forutsatt butikk/kontor i front. Bolig på 1. plan 
godkjennes forutsatt butikk/kontor i front mot by gate. 

 Sone 1, ring 1: 20 etasjer og mønehøyde inntil 63 meter. 
 
Ring 2: Inntil 6 etasjer over bakkenivå, mønehøyde inntil 21 m, utnyttelsesgrad %-BYA = inntil 60 % 

 Sone 1, ring 2 og sone 2, ring 2: 9 etasjer, mønehøyde inntil 30 meter, %-BYA=100%. 
 
Ring 3: Inntil 3 etasjer, mønehøyde inntil 12 etasjer. Utnyttelsesgrad %-BYA = inntil 40% 
Fauske kommune utenfor sentrum: inntil 3 etasjer, mønehøyde inntil 12 m, %-BYA = inntil 25% 
Sulitjelma sentrum/Finneid/Strømsnes: inntil 4 etasjer, mønehøyde inntil 15 m, %-BYA = inntil 40% 
 

Administrasjonens vurdering: Soneinndelinger, byggehøyder, utnyttelsesgrad, parkeringskrav og krav 
til leke- og uteoppholdsareal er tatt med i bestemmelsene. 
 
12 etasjer med byggehøyde 36 meter synes å være for mange etasjer som alminnelig byggehøyde for 
boliger. Denne byggehøyden kan tillates i spesielle tilfeller som hotell eller annen type næringsbygg 
etter nærmere vurdering. I vurderingen bør det pekes ut områder som kan ha mange etasjer. Boliger 
bør ha maksimalt 6 etasjer. Dette pga parkering, oppholdsareal, brannvern herunder slokkemidler, 
grunnforhold og behovet for boliger i sentrum. Boligfortetting bør legge opptil at det bor folk i alle 
deler av sentrum. 
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Å tillatte 6 etasjer i ring 2 vil forandre boligområdene kraftig. Dette vil skape dårligere vilkår for den 
eksisterende boligmassen. Dette vil forringe bokvaliteten, noe som er en viktig folkehelsefaktor. 
Behovet for en så kraftig fortetting kan ikke begrunnes i plassmangel. Administrasjonen vurderer 4 
etasjer som tilstrekkelig for å dekke boligbehovet i sentrum.   
 
Utenom sentrum vurderes den enkelte byggesak. Sulitjelma, Finneid og Strømsnes kan ha inntil 3 
etasjer. Strømsnes gis en BYA på 40 % innenfor utviklingsområde sone d. 
 

 

 

57.  Avsender: Torger Hansen 

 

Tema: Forslag til boligområde på Holstad 

Beskrivelse: Det er viktig at det 
planlegges boligområder med 
ulike kvaliteter, ikke bare i 
sentrum, men også i mer 
landlige områder. Ser Holstad 
som et meget attraktivt 
boligområde med 
utfartsmuligheter både til sjøen 
og skogen/fjellet. Eventuelt kan 
man se på videreutvikling av 
eksisterende molo/småbåthavn 
og ta dette med i planen.  
 
 
 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Området 
er deler av spredt boligutbygging (LSB04). Det kan bygges inntil 3 boliger i området etter nærmere 
fastsatte kriterier i bestemmelsene. Området er ifølge NVEs kvikkleireregistrering i nærheten av et 
område med høy risiko for kvikkleire (rødt). Forslaget tas av den grunn ikke med videre i behandlingen. 
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58.  Avsender: Ole Dahl 

 

Tema: Økt utnyttelsesgrad, parkeringskrav på egen tomt og lekeareal.  

Beskrivelse:  
- Området med utnyttelsesgrad 40% fra nedre deler av Vollgata ønskes utvidet helt opp til Kirkeveien. 
Har kjøpt tomt i dette området og ønsker å tilrettelegge for boliger.  
- Kravet til parkering på egen tomt ønskes redusert eller aller helst fjernet. Dette vil gjøre det mulig å 
realisere boligetablering i etasjene over butikklokalene i hovedgata. Ikke alle har eller ønsker å skaffe 
seg bil. Rådhusgata kan for eksempel brukes til parkering.  
- Arealer til lek bør tillates dekt ved offentlige grøntarealer/parker.  
 

Administrasjonens vurdering: Vollgata til Kirkeveien ligger innenfor det som er definert som sone C, 
altså utenfor det man har definert som «bykjernen» og bymessig bebyggelse. Utnyttelsesgraden for 
dette området er satt til 35%. Dette av hensyn til eksisterende bygningsmasse som i stor grad består 
av villabebyggelse.  
 
Parkeringskravet i sentrum er redusert og differensiert ut i fra arealbruk og BRA. Dette blant annet for 
å gjøre det enklere å etablere boliger i sentrum. Det er også åpnet for at det i noen tilfeller kan tillates 
å benytte offentlige grøntområder som lekeareal. Jf. planbestemmelsene. 

 

 

59.  Avsender: Thor Even Sørensen 

 

Tema: Grustak på Moen 

Beskrivelse: Ønsker at eksisterende grustak på Moen tas inn i kommuneplanens arealdel. Grustaket 
har vært i drift over lengre tid og eier har kontakt med entreprenører som ønsker å ta ut masser her. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Området 
egner seg for uttak av grus. Dagens masseuttak i Skysselvika har konsesjon til 2019 og da bør det være 
alternativer til denne. Nær tilgang på grus er viktig for utvikling av lokalsamfunnet. Uttak av masse på 
Moen vil skape støy, støv og sår i landskapet. Det må utarbeides reguleringsplan for området før det 
tas ut masse i foreslått område. Denne må avklare driftsform og hvordan støy og støv skal behandles. 
Området er begrenset og vil således ikke være noe fullgodt alternativ til Skysselvika. Andre 
forekomster i kommunen er ikke skikkelig klarlagt mht. kvalitet på forekomst og mulighetene for 
masseuttak. Området er lagt inn i kommuneplanen som område for råstoffutvinning (BRU). Viser til 
konsekvensutredning nr. 59.  
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60.  Folkemøte Sulitjelma «Gruvebyen Sulitjelma»  

 

Tema: Samlede innspill fra folkemøter 4. og 11. mars 2015. 

Innspill/forslag: Administrasjonens vurdering: 

- Skredrapport: Folkemøtet krever at det 
utarbeides en ny skredrapport for Sulitjelma. 
 

Tas opp med NVE. Inngår ikke i planarbeidet. 

- Kulturminner: Museumsområdet må utvides slik 
at det omfatter ruinen etter den gamle 
smeltehytta, røsteplassen nord for den gamle 
smeltehytta, den gamle kraftstasjonen, det gamle 
kaiområdet og eventuelt den gamle 
jernbanetraseen mellom Reinhagen og gamle 
smeltehytta. Kaia til gamle Furulund 
butikken/Furulund stasjon og eventuelt annet i 
overnevnte kategori bør markeres på kartet. 
 

Områdene som nevnt legges inn i plankartet som 
hensynssone med formål kulturminner. Kaia til 
Furulundbutikken bør vurderes når det skal 
utarbeides en kulturminneplan for kommunen. 
Dette bør gjøres i løp av neste planperiode. 

- Industriområdet Sandnes: Atkomst som i dag 
med bro. Oppgradering i form av rydding av skrot, 
bedre belysning, opprusting av bygningsmassen 
opprustes og tilrettelegging for industriformål. 
- «Sulitjelma Næringspark», «Lomianlegget» har 
et areal på 3,5 mål, som kan seksjoneres. Hver 
seksjon ca. 700 kvadratmeter. Industriområdet 
må reguleres og stenges for allmenn ferdsel. 
 

Beste løsning er å ruste opp brua. Ny rapport 
viser at brua kan fungere også i framtiden med en 
rehabilitering. I første omgang rengjøring og 
sikring mot videre korrosjon. Ny gruvedrift vil det 
bli nødvendig med full rehabilitering. 
Områdets størrelse avklares i områdereguleringen 
for ny gruvedrift. 

- Næringsstrategi: Strategi steds- og 
næringsutvikling i Sulitjelma. Kompetansesenter 
for mineraler bør ligge i Sulitjelma. 
 

Dette bør legges inn i Fauna sin strategiplan. 
Plassering av kompetansesenter for mineraler er 
ikke avklart. 

- Mobildekning må på plass. Ikke under plan og bygningsloven.  
 

- Boligbygging: Øst for Coop Marked og i området 
Sandnes-Reinhagen 

Boligareal øst for Coop legges inn med krav om 
reguleringsplan. Det er for øvrig avsatt 2 områder 
til boligformål. Et område ovenfor skolen og et i 
Fagerlia. Dette er stort nok for å dekke behovet i 
planperioden. 
 

- Sentrum i «Gruvebyen Sulitjelma»: 
- Området ved Coop Marked utvides for 

fremtidig butikk, servicetilbud og 
parkanlegg. 

- Overskuddsmassen som ny gruvedrift vil 
medføre kan nyttes til å fylle ut område 
øst, sør og vest av Coop Marked.  

- Steng gjennomkjøringen på baksiden av 
Coop Marked bygget, og erstatt det med 
g/s vei. 

Området ved Coop er stort nok for utvidelse og 
tiltakene som er foreslått kan legges inn i en 
detaljreguleringsplan. Naboområdet legges ut til 
boligformål.  
 
Nytte av overskuddsmasse tas med i 
arbeidsplanen for ny gruvedrift. 
Stenging av gjennomkjøring og etabler 
gang/sykkelvei tas med i planarbeidet. 
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- Møteplasser, kafeer, uteservering, 
butikker, husflid/lokale produsenter. 

 

Folkehelse kommunen: 
- Realisering og utvidelse av bassengtilbud. 
- Alle turstier må registreres og synliggjøres 

ved info brosjyrer/infotavler og merkes, 
ref. «Stiprosjektet» 

- «Idrettsplassen» og lysløype i Bursimarka 
må med i arealplanen. 

- Treningssenter, spisesalen i B-blokka, 
Lomianlegget. 

 

 
- Rehabilitering av bassenget er vedtatt av 
kommunestyre. 
- Temakart for turstier planlegges utarbeidet i 
forbindelse med neste rullering av 
kommuneplanen. 
- Legges inn i som idrettsanlegg (BIA-område).  
 

- Fritidstilbud/aktiviteter/badeplasser: 
Grillhus/uteplass/gapahuk i Bursimarka og 
Qualekummen, oppgradering/tetting av 
Qualekummen, parkeringsplass til badeplassen i 
«den gamle vannkummen» ved Storsletta i Fagerli 
og rasteplass med bord, benker og toalett ved 
«utskipningskaia» i Fagerli. 
 

 
Legges inn i retningslinjene. 
 

Utfartsområdene: 
- Ferdigstillelse av parkeringsplassene og 

skilting. Bedre toalettløsninger og løsning 
for søppelhåndtering. 

- Skihytta: Midtrabatten markeres med 
«gjerde» for å utnytte parkerings 
kapasiteten. 

- SNU har på sin hjemmeside tegnet inn 
skiløype traseer i tidsrommet mars til 
medio april. Forslaget stoppet av 
Reindriftsnæringen grunnet mulig 
reinkalving i området april / mai. 

- Kjelvatnet, Prosjekt Statskog, 
ferdigstillelse av Naustbukta med 
flytebrygge / båtplasser. 

 

 
- Skilting er utført på skihytta og Kjelvatn. Det må 
utvises forsiktighet med belysning. 
 
- Inngår ikke i arbeidet med kommuneplanens 
arealdel 
 
- Må sjekkes ut med reindriftskartene og 
eventuelt tas med i temakart for turstier som 
planlegges utarbeidet i forbindelse med neste 
rullering av kommuneplanen. 
 
- Tas opp med Statsskog.  
 

Opparbeidelse av ny tomt for Sagatun Helse og 
Sosialsenter:  

- Overskuddsmasser fra oppstart ny 
gruvedrift. 

- Utfylling av tomt for bygging av 
tilrettelagte boliger.  

- Paviljonger, laguner og flytebrygge. 
- Strandpromenade fra området ved 

nyskolen til Furulund, Gamle kai, 
Furulundbutikken. 

- Gangbro over FV-830, Saniteten til 
kommunale veien, før Samfunnshuset fra 
vest. 

 
 
- Nytte av overskuddsmasse tas med i 
detaljplanen for ny gruvedrift.  
- Utfylling av tomt vurderes i detaljplanen for ny 
gruvedrift. 
 
- Strandpromenade er lagt inn i kartet. 
 
 
 
- Gangbro vurderes i reguleringsplan for ny 
gruvedrift. 
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Motorisert ferdsel i utmark: 
- Turistløypa til Sverige med forbindelse til 

scooterløypene på Nordkalotten 
oppgraderes, merkes og utbygges med 
servicetilbud. 

- Alternativ scooterløype til Sverige og 
scooterløpene på Nordkalotten via 
Calvanes, for å unngå økt trafikk mot Daja 
fra hyttebeboere rundt Kjelvatnet / Saaki. 

- Tilslutningsløypa må gå innom 
Fjellandsbyen og Sulitjelma Turistsenter. 

- Det må vurderes start på scooterløypa fra 
Fagerli med parkering og servicetilbud. 

- Det må også vurderes vintertrase for 
scooter etter veitraseen til Lomi, med 
tilslutning til turistløypa. 

- Ref. innspill fra SNU, 14.08.2012 
«Revisjon av kommunedelplan med tema 
motorferdsel». 

 

Er vurdert/tatt med i forskrift om løyper til kjøring 
med snøskuter på vinterføre i Fauske kommune. 
Vedtatt 11.feb.16 Sak 82/16. Vedtatte løyper 
legges inn i kommuneplanens arealkart. 
 
 

 

 

61.  Avsender: Ingelin Noresjø 

 

Tema: Bruk av sjøarealet utenfor bygdetunet/brannstasjonen i Fauske sentrum. 

Beskrivelse: I sjøarealet utenfor bygdetunet/brannstasjonen finnes det muligheter for lage en 
wakeboardbane. Dette er et tilbud som ikke finnes fra før i Salten og som vil kunne trekke folk til 
Fauske og til sjøen. Det vil også utvide parktilbudet ved bygdetunet til flotte badeaktiviteter. 
Forslagsstiller ønsker at det skal avsettes areal til dette som også inkluderer muligheten for et bygg til 
billettsalg, utstyr, servering mm. Det vil også være en slags flytebrygge som vil gå på utsiden av banen 
slik at det blir mindre bølger. Nøyaktig plassering kan diskuteres.  

 
Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Anlegget i 
sjøen kan etableres uten endring i formålet i planen, men det må byggemeldes med høring til naboer 
og andre berørte. Oppsett av bygg bør skje inne på regulert byggeareal. 
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62.  Avsender: Ellen og Kristin Oskarsen (pva. Leif Oskarsen) 

 

Tema: Ønsker å omregulere gnr/bnr 116/3 fra LNF-A til boligformål/spredt 
boligformål i Tortenlia. 

Beskrivelse: Ønsker å utnytte gnr/bnr 116/3 til boligformål og anslår muligheter for ca. 10 boenheter 
til sammen. I feltet nærmest Løvgavlen er det allerede regulert en boligtomt på oversiden av veien. I 
innmarksbeitet mellom Tortenliveien (øvre) og Tortenli vil det være plass til ca 9 boliger. Området er 
ulendt og med skog. Stiller seg også positiv til tomter i andre felt på oversiden av veien. Mulig feltet fra 
Løvgavlen vil være best egnet. Boliger i de foreslåtte områdene vil gi muligheter for de som ønsker å 
bo landlig og i spredt bebyggelse. Øvre Tortenli er en meget attraktiv og sentral beliggenhet i 
nærheten av Fauske næringspark og offentlig kommunikasjon.  
 

 
 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Det er 
gjennomført konsekvensutredning for forslaget, se KU nr. 62. Konsekvensutredningen viser negative 
konsekvenser for dyrka mark og økt transportbehov. I tillegg mangler området teknisk infrastruktur. 
Pr. i dag er arealreservene i kommunen mer enn tilstrekkelig for å dekke boligbehovet kommende 
planperiode. Innenfor området der det er åpnet for spredt boligbygging er det mulig å bygge to 
boenheter iht. bestemmelsenes kriterier for plassering av boliger i områder for spredt utbygging. 
Området ønskes ikke utvidet. Tiltaket kan skape presedens og tas ikke med videre.  
 
 

 

  



 
Kommuneplanens arealdel sjø og land 2015-2027  43 
Fauske kommune  

 

63.  Avsender: Odd Emil Ingebrigtsen 

 

Tema: Areal til datasenter på Søbbesva/Stormyra 

Beskrivelse: Det ligger an til et økende behov for et Giga Datasenter i årene framover. For å kunne 
konkurrere om slike større etableringer er det nødvendig med tilgjengelighet til store potensielle 
arealer (500-1000 daa). I tillegg kommer det en rekke kriterier, bla knyttet til tilgang til vann, strøm og 
tilstrekkelig fiber. Fauske er meget godt posisjonert for denne industrien, men det fordrer som 
minimum at det avsettes arealer på kommuneplannivå. Ber derfor om at det avsettes minimum 1000 
daa (om mulig enda mer) til datasenterindustri/industri.   
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Det er 
viktig at Fauske kommune kan tilby arealer til slike viktige etableringer. Det er derfor avsatt to mulige 
områder til dette formålet nord for Fauske sentrum markert med hensynssone H710_ 
(båndleggingssone for planlegging etter plan- og bygningsloven). Gyldigheten for båndleggingen 
gjelder 4 år fra vedtaksdato for kommuneplanens arealdel og oppheves dersom godkjent 
reguleringsplan med konsekvensutredning ikke foreligger. Reguleringsplan med tilhørende 

konsekvensutredning vil måtte redegjøre for etableringens konsekvenser for blant annet 

landbruk/reindrift og øvrig handel/næring i kommunen. 
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64.  Avsender: Fauske IL skigruppa 

 

Tema: Legge inn skianlegget i Klungsetmarka 

Beskrivelse: Ønsker at skianlegget i Klungsetmarka legges inn på plankartet. Har lagt ved kart.  

Administrasjonens vurdering: Skiløype må eventuelt tas med i fremtidig temakart for turstier som 
planlegges utarbeidet i forbindelse med neste rullering av kommuneplanen. Dette må samordnes med 
kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Anlegget ligger innenfor ny hensynssone for friluftsliv. 

 

 

65.  Avsender: Magnus Blekstad 

 

Tema: Forslag til turstier og opparbeidelse av turstier i Fauske sentrum. 

Beskrivelse: Har hatt en inspirerende samtale med en 
kollega angående etablering av turstier i nærmiljøet og 
muligheter for økonomiske midler fra kommunen til 
opparbeidelse. Ser for seg en gruset tursti med slak nok 
trase for både barnevogn, handikappede og de som vil gå 
i skog og mark uten bratte stigninger. Dette kunne for 
eksempel vært noe rundt Hauan og Finneid opp til første 
gapahuken mot Finneidvarden. Også turstien fra 
bowlinghallen til Lund er i samme kategori, men denne er 
litt for kort i dag. Har derfor sett på muligheten for en 
gruset gangsti på andre siden av Erikstadeidet med 
sammenhengende sti fra Brygga hotell til bowlinghallen, 
via strandpromenaden, gjennom bygdetunet og forbi 
kommende bystrand – hele sjølinjen bort til eidet der 
stien krysser over til badestranden på Lund. 
 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Turstien 
ligger delvis inne i gjeldende kommuneplan og er i tråd med gjeldende reguleringsplaner i området. Se 
også innspill nr. 50 fra Ketil Skår som omhandler samme tema. Tiltaket kan gjennomføres uten endring 
i planforslaget. 
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66.  Avsender: Per-Gunnar Skotåm 

 

Tema: Omregulering av Storkontoret i Sulitjelma til kombinert 
næring/kultur/bolig. 

Beskrivelse: For å sikre bruk og aktivitet i Storkontoret i Furulund (Furulund 38) også i framtida 
foreslås det at eiendommen omreguleres fra næring til næring/kultur/bolig. Dette gir muligheter for 
utnyttelse av eiendommen til ulike aktiviteter. Det drives i dag ikke næring i lokalene etter at Nordland 
taxi flyttet til nye lokaler.  
 

 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Forslaget 
tas med. Eiendommen er omregulert til kombinert formål (BKB-område) med muligheter for 
etablering av forretning, kontor, offentlig/privat tjenesteyting, bolig, næring og kultur. 
 

 

 

67.  Avsender: Asbjørn Nygård 

 

Tema: Omregulering av hensyn til salgbarhet av Storgata 39 i Fauske sentrum 

Beskrivelse: Eier av Storgata 39 ser på muligheter for å selge sin del. Kommunens del av Storgata 39 
står allerede til salgs. Ønsker at man sammen skal se på muligheter for å få eiendommen mest mulig 
attraktiv for potensielle kjøpere. I dag er eiendommene regulert til forretningsformål. Tror 
eiendommen vil være mer attraktiv som boligformål, eventuelt en kombinasjon av 
bolig/forretning/kontor. Ønsker derfor at formålet endres i rulleringen.  
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Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Området 
ligger like utenfor det som er definert som sone A (bykjernen). For å styrke utviklingen av et mer 
kompakt bysenter er det ønskelig at sentrumsfunksjoner som forretnings- og kontorformål i stor grad 
sentreres innenfor denne sonen. Området grenser inntil et eksisterende boligområde og er godt egnet 
som boligområde. Forslaget tas med videre og omreguleres til boligformål.  

 

 

68.  Avsender: Kjetil Skår 

 

Tema/beskrivelse: Ønsker omregulering av Marmorveien 9 fra forretning til 
boligformål. 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Området 
grenser inntil eksisterende boligområder på østsiden og på motsatt side av Marmorveien, slik at 
Marmorveien 9 blir en fortsettelse av eksisterende boligområder. Forslaget tas med videre.  
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Endringer på bakgrunn av administrasjonens initiativ 
 

Tabellen under er en sammenstilling av de viktigste endringene som er gjort i plankartet etter 

initiativ fra administrasjonen i Fauske kommune. Det vil si at listen ikke er uttømmende og at det 

ikke er laget oversikt over endringene som er gjort i bestemmelsene. 

 

Overordnete endringer 

1.  Alle formål har endret benevnelse som følge av konvertering til ny plan- og bygningslov. 
 

2.  Kommunedelplanene Langvatnet 1 og 2, Daja-Jakobsbakken er innlemmet i hovedkartet. 
 

3.  Kommunedelplan for sentrum del 1 og 2 er innlemmet i eget plankart for sentrum. 
Avgrensningen for sentrum er justert. 

4.  Alle veiformål i hovedplankartet er omgjort til linjer. Av private veier er kun de «viktigste» veiene 
tatt med. 

5.  Gang- og sykkelveier er i hovedsak fjernet (inngår i egen temaplan). 
 

6.  Det er lagt inn hensynssoner for friluftsliv basert på friluftskartleggingen. 
 

7.  Alle gjeldende reguleringsplaner er regulert inn som områder der reguleringsplaner fortsatt skal 
gjelde. 

8.  Det er avgrenset fire sentrumssoner (A-D) i plankartene. Områdene har 
fått økt utnyttelsesgrad og byggehøyder ift. tidligere og nye krav til 
parkering. Sone A og B har også egne bestemmelser for 
uteoppholdsareal. Bakgrunnen for soneinndelingen er en intensjon om 
fortetting i sentrale deler av kommunen i tråd med rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging. 

 

9.  Det er lagt inn to handelsområder utenfor sentrum hvor det tillates 
etablering av kjøpesenter; Terminalveien vest (#H1) og Terminalveien øst 
(#H2). Områdene er tiltenkt plasskrevende varehandel som biler, 
motorkjøretøy, lystbåter, landbruksmaskiner, trelast og andre større 
byggevarer mm. Bakgrunnen for soneinndelingen for handel er et ønske 
om å samordne lokaliseringen av transportkrevende og plasskrevende 
varehandel utenfor sentrumskjernen og i tilknytning til godsterminalen.  

 

Endret arealdisponering 

10.  Fangeleir ved Åseng nord for sentrum og Sulitjelma kirke er lagt inn som 
hensynssoner c) Bevaring kulturmiljø (H570_). Områdene er vurdert av 
administrasjonen som viktige kulturhistoriske kilder og områder med høy 
kulturhistorisk verdi. Ettersom områdene ikke formelt sett er vernet har 
det vært ønskelig å synliggjøre verdiene i kommuneplanens arealdel. 
Behovet for en helhetlig kulturminnekartlegging i kommunen er satt som 
ett av de prioriterte temaene for neste rullering. 
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11.  Røvika ungdomssenter, gravhauger på Alvenes og fv.830/Sulitjelmaveien 
fra Sjønstå bru til Avilonfyllinga er lagt inn i planen som hensynsone d) 
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_). Områdene er tatt med i 
kommuneplanen fordi de formelt er fredet etter Kulturminneloven. 

 
12.  Områder for spredt bolig/næring i sentrum er omdisponert til områder 

for bolig (B34_F), grøntdrag (o_GTD4_F) kombinert formål (BKB18_F), 
veiformål (o_SF1_F) og landbruksareal (LL22_F). Bakgrunnen for 
omdisponeringen er at kommunen ønsker å fokusere på fortetting av 
sentrale strøk. 

 
13.  Områder avsatt til kontor/forretning i sentrumskjernen er endret til 

sentrumsformål. Også områder innenfor gjeldende planer er tatt med. 
Bakgrunnen for omdisponeringen er ønske om å åpne for flere boliger i 
sentrum, samt skape større fleksibilitet for utvikling og nyetableringer. 

 
14.  Det er lagt inn linje for framtidig stiforbindelse over Farvikdalen (markert 

med rød, prikket linje). 

 
15.  Kirkegård vest for sentrum er utvidet for å tilpasses eksisterende forhold. 

Mye brukt gangforbindelse/sti sør for kirkegården er også lagt inn. Begge 
områdene er uregulert og ble derfor lagt inn i planen.  

 
16.  Erikstadveien er utvidet 3 meter mot nord slik at det blir plass til 

framtidig fortau. Bakgrunnen for dette er at veien i dag er uregulert og at 
den ved framtidig regulering av fortauet skal være i tråd med 
kommuneplanen.  

 
17.  Det er lagt inn ett område for park like nord for sentrumskjernen. 

Området er omregulert fra forretning/kontor og «annet byggeområde». 
Parken er mye brukt som sti/snarvei mot sentrum og grenser inntil 
bevaringsverdig bebyggelse som det er ønskelig å bevare. 

 
18.  Del av industriområdet på Stormyra er endret til kombinert formål for 

forretning/industri (BKB17_F og BKB18_F). Området er mindre redusert i 
nordvest slik at det stopper ved den framtidige jernbanetraséen. 
Overskuddsarealet er omregulert fra industri til landbruk (LL23_F).  
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19.  Trasé for scooterløype i Sulitjelma er lagt inn som linje for motorferdsel i 
utmark. Scooterløypen ble vedtatt i 2015 og tas derfor med i 
kommuneplanen. 

 
20.  Området med benevnelse LNF_C12 i gjeldende plan (område for spredt 

fritidsbebyggelse) øst for Sjønstå er fjernet ettersom det er lagt inn nytt 
område for fritidsbebyggelse på nordsiden av veien. 

 
21.  66,4 daa av område LSB02 (Spredt boligbebyggelse) omdisponeres til LL 

(LNFR-areal). Årsaken er nærhet til nytt masseuttak og potensiell konflikt 
mellom driften av masseuttaket og fastboende.  

 
22.  Område T1 i gjeldende plan i Østerkløft er redusert i sørvest av hensyn til 

trekkvei for rein. 

 
23.  Områdene GS9 i gjeldende kommunedelplan for Langvatn 2 tas ut 

reguleres om til LNRF areal. 

 
24.  Det er regulert inn fremtidig turveitrase langs Langvatn mellom skolen og 

butikken. 

 
25.  Det er lagt inn friområde nord for Valnesfjordvannet ved område for 

offentlig tjenesteyting. 

 
26.  Område for forretning i Sulitjelma er omregulert til kombinert bebyggelse 

(hotell/kortvarig bolig) i tråd med dagens bruk.  

 
 

 

 


