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20.Pistolskytebane Osbakk  - konsekvensutredning  

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Pistolskytebane  

Arealstørrelse: Ca 30 daa  

Forslagsstiller: Bjørn Robert Jensen  

Beskrivelse:      
Området ligger rundt hovedbruk «Nedre Fjell» og er LNF-område i 
gjeldende kommuneplan. Dagens arealbruk er hovedsakelig braklagt  
jord med et gårdstun . Området er foreslått omdisponert til 
fritidshusbebyggelse 

 

 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og omfang   
Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Blykuler kan spres i terrenget. 

Kulefanger må etableres. Biltransport 

til og fra må påregnes. 30 km til 

Fauske sentrum 

 
 

Støy          Skyteaktivitet vil skape støy. Støy er den største 

negative faktoren. Området ligger isolert,  langt  

unna annen menneskelig aktivitet. Støykrav må 

avklares i en reguleringsplan. 

Sikring av jordressurser 

(jordvern) 
    Skog av lav bonitet. Kilde: Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke 

registrert noen viktige naturtype i området. I 

artsdatabanken står 2 observasjoner av gaupe i 

nærheten av område (Artskart/Naturbase). Liten 

konsekvens.  

Friluftsliv  

 
 Viktig utfartsområde, gammel ferdselssti. Kilde: 

Salten friluftsråd,friluftskartlegging 

Reindrift   Flyttelien er opp på fjellet og vil ikke berøre 

foreslått område. Kilde: Kilden Reindriftskart  

Møte med representanter for Balvatn reindistrikt 

som var imot planene. Disse mente at området 

kan være  rømningsvei for rein som er truet/jaget 

av rovdyr. 

Kulturminner/kulturmiljø 
 

 Ingen 

Samfunn:   
Transportbehov   Nært FV830 med bussforbindelse. Sulitjelma 15 

km 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes ikke. Lukket 

utslipp kan vurderes. Innlagt vann tillates ikke.  

Samfunnssikkerhet, risiko 

og sårbarhet 
 Fare for stein- jord-  og flomskred i øvre deler. 

Fare for snøskred i hele området. Oppsett av 

bygg for varig opphold ikke tilrådelig.  Ihht kart: 

NVE atlas  

Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 
 I kommunen er dette arealet  som egner seg best 

til formålet pga isolert beliggenhet 
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Samlet vurdering og eventuell alternativer : Området egner seg godt til pistolskytebane pga lang 

avstand fra annen virksomhet. Nært vei og egnet terrengformasjon. Reindriftsnæringa er skeptisk. 

Det må utarbeides reguleringsplan som har støyvurderinger, oppsett av skytetider , ammunisjon m.m. 

Området er et skredutsatt område i hht NVE sine skredkart.  

 
Konklusjon: Området kan legges ut med begrensning til de arealene som ikke er skredutsatt. Viser 

til NVE atlas.  

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

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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28. Boligområde i Sulitjelma   - konsekvensutredning  

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Boligområde  

Arealstørrelse: Ca 5,5 daa  

Forslagsstiller: Dahl bygg AS 

Beskrivelse:      
Området ligger  i Sulitjelma bak butikken og  mellom FV830 og 
Sandnesveien 

 

 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann ) 
 

  Transport er buss eller bil. 

Gangavstand til butikk og skole. 
 

Støy          Noe trafikkstøy fra FV830. Ny gruvedrift vil ha 

transporten gjennom tunnel (østbanetunnelen) og 

trafikkstøyen vil dermed ikke øke i dette området.   

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke registrert 

noen viktige naturtyper i området. Kilde 

Artsdatabanken 

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 

området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   
Transportbehov   Nært FV830 med bussforbindelse. Gangavstand 

til butikk og skole 
Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område. Urenset 

utslipp til Langvannet  
Samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet 
 Ingen fare for steinsprang eller skred i området. 

Kilde: Kartlegging skredutsatte områder, 

Sulitjelma.  
Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 
 Stor optimisme i forbindelse med ny gruvedrift. 

Foreslått boligfelt vil  medføre boligfortetting 

med korte avstander til butikk, skole og 

industriområde 

 
Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Arealet ligger i et sentralt område i Sulitjelma og  er i dag et LNF område som ikke brukes til noe 

bestemt. Området ligger nært vei, vann og avløp. Ny skole i gangavstand. Egner seg godt til 

boligformål  

 
Konklusjon: Området kan endres fra LNF til boligformål.  

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

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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29.Boligtomt  på Finneid   - konsekvensutredning  

Dagens formål:P 5 Friområde  

Foreslått formål: Boligtomt  

Arealstørrelse: 550 m2   

Forslagsstiller: Furre  

Beskrivelse:      
Område ligger ved «Nato kaia « i etablert bolig og naust område 

 
 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er buss eller bil. 

Gangavstand til butikk og skole. 
 

Støy          Ingen støy    

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke registrert 

noen viktige naturtyper i området. Kilde 

Artsdatabanken 

Friluftsliv   Et privateid  friområde blir tatt ut. Turveien blir 

beholdt langs sjøen og det er denne som er viktig og 

som  blir brukt.  

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 

området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   
Transportbehov   Nært E6 med bussforbindelse. Gangavstand til 

butikk og skole 
Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  
Samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet 
 Ingen fare for steinsprang eller skred i området. 

Kilde:NVE atlas   
Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 
 Foreslått boligtomt  vil  medføre boligfortetting 

med korte avstander til butikk, skole og 

industriområde 

 
Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Dette er et lite areal (550m2)  som er privateid og dermed er mulighetene begrenset for 

almennheten for å kunne bruke det som friområde. Turveien blir beholdt. Dette er et etablert 

boligområde som  ligger nært vei, med vann og avløp.  

 
Konklusjon: Området kan endres fra friområde til boligformål.  

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

stor eller svært stor negativ konsekvens.  

  



Kommuneplanens arealdel sjø og land 2015-2027 
Fauske kommune 

 

30.Valnesfjord   - konsekvensutredning (KU) 

Dagens formål: LNF-A 

Foreslått formål:Utvidelse av  LSB Spredt boligbygging  76/16 

Arealstørrelse: Ca 52 daa  

Forslagsstiller: Steinar Nymo  

Beskrivelse:Område på 52 daa som er foreslått  er i et 

jordbruksområde med spredt boligbebyggelse.  

 

 
 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Gang og sykkelavstand til skole og butikk 

Buss/ tog til Fauske og Bodø 
 

Støy          Ikke mer støy 

Sikring av jordressurser 

(jordvern) 
    Området består av innmarksbeite, fulldyrka  jord og 

skog med høy bonitet. Vern av dyrkbar jord  skal ha høy 

prioritet og etablering av boliger i området kan skape 

drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i form av 

interessekonflikt hvor landbruket må tilpasse seg 

bofaste.  Kilde : Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert funn av 

Stokkand  (lc). (Artskart/Naturbase). Liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
  Berøres ikke.  

Reindrift   Flyttelei er over Valnesfjordvatnet  og vil ikke bli  

berørt. Kilden Reindriftskart  

Kulturminner og 

kulturmiljø  
 

 Ingen registrerte kulturminner. Kilde : 

Askeladden/sefrak 

Samfunn:   
Transportbehov   Transport er gang/sykkel. Avstand til sentrum er  

<1,0km til butikk  . 
Teknisk infrastruktur  Kommunal vannledning gjennom området. Mangler 

avløpsanlegg i området   

Samfunnssikkerhet, ROS  Ingen naturfare.Kilde NVE atlas  

Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 
  Det er avsatt nok boligareal i Valnesfjord 

Trafikksikkerhet   Avkjørsel vil sannsynligvis ikke bli gitt av vegvesenet. 

SVV har regulert inn ei kjøre/gangbro over RV80. Hvis  

området skal åpnes så må brua være etablert .  

 
Samlet vurdering og eventuell alternativer 

Området ligger nært Strømsnes sentrum.  Dette er ikke i kjerneområde for landbruk.  
 Som KU viser kan det være  negative konsekvenser vedrørende drift av jorda. Fagansvarlig 

landbruk fraråder tillatelse av spredt boligbygging. 

 Konklusjon: Området legges ikke ut.  
Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens 
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31.Boligtomt  på Finneid   - konsekvensutredning  

Dagens formål:LNF-A (I reguleringsplan jord og skogbruk) 

Foreslått formål: Boligtomt  

Arealstørrelse: 1857 m2   

Forslagsstiller:Kai Rune  Furre 101/33 

Beskrivelse:      
Område ligger ved på Finneid nedenfor skola  

  
 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er buss eller bil. 

Gangavstand til butikk og skole. 
 

Sikring av jordressurser 

(jordvern) 
    Området består av skog med høy bonitet og 

jorddekket fastmark . Liten konsekvens for 

jordbruket  Kilde : Skog og landskap 

Støy          Ingen støy    

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert et 

funn av Fjæresivaks i 1913 i nærheten. Arten er LC 

livskraftig. Ingen konsekvens Kilde Artsdatabanken 

Friluftsliv   Ingen konsekvens  

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 

området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   
Transportbehov   Nært E6 med bussforbindelse. Gangavstand til 

butikk og skole 
Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  
Samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet 
 Ingen fare for dårlig stabilitet  

 eller skred i området. Kilde:NVE atlas   
Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 
 Ligger i et bebygd område. Foreslåtte boligtomter 

vil  medføre boligfortetting med korte avstander 

til butikk, skole og industriområde 

 
Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Dette er et lite areal (1857m2)  i et bestående boligfelt og området er skog med høy bonitet. 

Arealets størrelse gjør at det har liten konsekvens  for skogbruket. Dette er et område med 

etablerte boliger som  ligger nært skole, vei og  vann/avløp.  

 
Konklusjon: Området kan endres fra LNF-A til boligformål.  

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

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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32 Lund  - konsekvensutredning (KU) 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Bolig   

Arealstørrelse: Ca 23 daa  

Forslagsstiller: Willy og Inge Jan Evjen   

Beskrivelse:Område på ca 23 daa som legges ut som 8-10 

boligtomter med felles grøntareal . Området ligger i et mye brukt 

friluftsområde, nært Fauske sentrum. Ved forrige rullering av k-

planen ble det varslet innsigelse. Helt lokalt er ikke dette areal mest 

brukt til friluftsliv, men Øyneshalvøya er mye brukt til ulike former 

for friluftsliv.    

 

 
 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er bil/sykkel . Avstand til sentrum er ca 4 4 

4km til midtre rundkjøring  
 

Støy          Økt biltrafikk på Erikstadveien   

Sikring av jordressurser 

(jordvern) 
    Ikke dyrkbar jord. Vedrørende jordbruk er 

området vurdert av Departementet som ikke 

har  merknader.   

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er 

registrert 2 viktige naturtype i området. I 

artsdatabanken står 2 observasjoner av 

svarttrost (lc) og 5 funn av Lodneberg- knapp 

(lc) i/nærheten av område 

(Artskart/Naturbase). Liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
 Området ligger i et mye brukt friluftsområde, 

nært Fauske sentrum. Helt lokalt er ikke dette 

arealet  mest brukt til friluftsliv, men 

Øyneshalvøya er mye brukt til ulike former for 

friluftsliv. Boligetablering er bit for bit 

utvikling. I kommunens  friluftskartlegging står 

det:Viktig nærturterreng, turgåing langs vei og 

noen stier.  

Reindrift   Flyttelei er på andre siden av halvøya, 

boligområde vil ikke berøre denne. Kilden 

Reindriftskart  

Kulturminner og 

kulturmiljø  
 

 Ingen SEFRAK-registrerte bygninger   

Samfunn:   
Transportbehov   Bil - ingen bussforbindelse. Lang skolevei som 

vil kunne  kreve gang/sykkelvei og lys på 1,5 

km  

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes ved 

Campingplassen 750 m unna 
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Samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet 
 Ingen fare for jord- flom- og snøskred.  

Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 
 Fauske sentrum har nok areal til boligbygging i 

planperioden og dette området er ikke med i de 

områdene som tidligere er vurdert/lagt ut. Ved 

forrige rullering av k-planen ble det varslet 

innsigelse fra Fylkesmannen. 

 
Samlet vurdering og eventuell alternativer  

 Som KU viser er det en del negative konsekvenser vedrørende  friluftsliv, transport og at  

infrastruktur som vann, avløp, gang/sykkelvei og gatelys mangler. Kommunen har nok 

arealreserve til boliger og dette området er ikke planlagt eller det ikke behov for å legge ut. 

Sist ble det varslet innsigelse fra Fylkesmannen hvis område ble lagt ut. 

 
Konklusjon: Slik det er oppsummert i samlet vurdering er ikke området innenfor god 

planlegging. Tiltaket kan skape presedens Men sist området ble foreslått ble det fra kommunen 

skapt en forventning om at området skulle tas med i planforslaget når kommuneplanens arealdel 

ble revidert. På den bakgrunn blir nå forslaget tatt med i planforslaget. 
Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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34.Forretning/næringsområde på stranda  

konsekvensutredning  

Dagens formål: LNF-A 

Foreslått formål: Forretning Næring  

Arealstørrelse: 8000m2   

Forslagsstiller:Ragnar Skjerstad   

Beskrivelse:      
Område ligger ved Leirelva på stranda. På tilliggende areal  er det et 
etablert gartneri (Skogholt)på samme hjemmelshaver og dette er en 
tilpasning til dette formålet 

 

 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er buss eller bil.  
 

Støy          Ingen støy    

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke registrert 

noen viktige naturtyper i området. Kilde 

Artsdatabanken 

Friluftsliv   Ingen konsekvens   

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 

området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   
Transportbehov   Nært E6 med bussforbindelse. Gangavstand til 

butikk og skole 
Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  
Samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet 
 Ingen naturfare. Kilde:NVE atlas   

Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 
 Etablert gartneri med utsalg på naboområde. 

Dette vil være en naturlig utvidelse. 

 
Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Dette er et lite areal 8000m2 som er å regne som tilleggsareal til allerede etablert forretning/ 

næringsområde for Skogholt gartneri.  

 
Konklusjon: Området kan endres fra LNF-A til forretning/industri.  

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

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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35 Venset   - konsekvensutredning (KU) 

Dagens formål: LNF-A 

Foreslått formål:Utvidelse av  LSB Spredt boligbygging   

Arealstørrelse: Ca 80 daa  

Forslagsstiller: Kristin Evjenth Breivik/Ørjan Breivik   47/6 

Beskrivelse:Område på ca 80 daa som er foreslått  er i et 

jordbruksområde med spredt boligbebyggelse. Området for 

spredt boligbygging på Venset i eksisterende plan  er  fram til 

dette område. Dette er en utvidelse av eksisterende område for 

spredt boligbygging etter bestemte kriterier i bestemmelsene. 
 

 
 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Økt transport med bil. Avstand til sentrum er  

ca 12 km til midtre rundkjøring.  Bussforbindelse til  

Fauske. 
 

Støy          Økt biltrafikk på trivselsvegen 

Sikring av jordressurser 

(jordvern) 
    Området består av innmarksbeite,  litt fulldyrka  jord og 

skog med høy bonitet. Jordvern skal ha høy prioritet, og 

boligplasseringen må oppfylle kriteriene som ligger i 

bestemmelsene.  Kilde : Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert funn av 

planten Gulerle (lc).). Liten konsekvens. 

Kilde:Artskart/Naturbase 

Friluftsliv  

 
 Fint turterreng på oversiden av eiendommen. Berøres 

ikke.  

Reindrift   Flyttelei er oppe på fjellet og vil ikke berøre området. 

Kilden Reindriftskart  

Kulturminner og 

kulturmiljø  
 

 En  SEFRAK-registrert bygning på eiendom 47/2 fra 

1875-1899, bolighus. Må tas hensyn til . 

Samfunn:   
Transportbehov   Transport er buss/ bil/sykkel. Avstand til sentrum er  

ca 12 km til midtre rundkjøring . 
Teknisk infrastruktur  Kommunal vannledning gjennom området. Mangler 

avløpsanlegg i området   

Samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet 
 Ingen naturfare. Kilde NVE atlas  

Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 
 Veien er nedklassifisert fra riksvei til fylkesveg. 

Området er attraktivt og i dag er deler av området åpnet 

for spredt boligbygging etter bestemte kriterier inntil 2 

boliger . 

 
Samlet vurdering og eventuell alternativer 

Dette er et område som har store kvaliteter som nærhet til  sjø, liggende mot sør, veien er 

nedklassifisert. Dette kan bidra til etableringer  i kommunen og til en positiv befolkningsutvikling   
Det er viktig at kriteriene i bestemmelsene vedrørende bygging i områder avsatt til spredt 

boligbygging blir strengt håndhevet slik at det ikke blir tap av dyrkbar jord.  Tiltaket medfører økt  

transport. Infrastruktur som avløp mangler. Arealet for spredt boligbygging utvides .  

Konklusjon:Foreslått areal legges ut som en utvidelse av eksisterende. Antall tillatt boliger (2) 

innen hele området beholdes  
Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens 
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38 Fjell  - konsekvensutredning  

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Fritidsbolig   

Arealstørrelse: Ca 30 daa  

Forslagsstiller: Bjørn Robert Jensen  

Beskrivelse:      
Området ligger rundt hovedbruk «Nedre Fjell» og er LNF-område i 
gjeldende kommuneplan. Dagens arealbruk er hovedsakelig 
braklagt  jord med et gårdstun . Området er foreslått omdisponert 
til fritidshusbebyggelse 

 

 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og omfang   
Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er buss eller bil . Sulitjelmavassdraget er 

forurenset etter nedlagt gruvedrift. Vassdraget er også 

regulert.  
 

Støy          Ingen støy. Bilcrossbane lenger opp i dalen. Ligger 

utenfor rød og gul sone (støysonekartet).  

Sikring av jordressurser 

(jordvern) 
    Gammelt nedlagt gårdsbruk og jorda har lav verdi. Skog 

av middels bonitet. Kilde: Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke registrert 

noen viktige naturtype i området. I artsdatabanken står 2 

observasjoner av gaupe i nærheten av område (Kilde : 

Artskart/Naturbase). Liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
 Viktig utfartsområde, gammel ferdselssti. Kilde: Salten 

friluftsråd/Fauske kommune, friluftskartlegging 

Reindrift   Flyttelien er opp på fjellet og vil ikke berøre foreslått 

område. Det går en trekklei gjennom området. Kilde: 

Kilden Reindriftskart  

Kulturminner og 

kulturmiljø  
 

 SEFRAK-registrert bygninger  med  2 gårdstun med 3 

hus, 1fjøs og 3 uthus. Liten konsekvens. 

Samfunn:   
Transportbehov   Nært FV830 med bussforbindelse. Sulitjelma 15 km 
Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes ikke. Lukket utslipp 

kan vurderes. Innlagt vann tillates ikke.  
Samfunnssikkerhet, risiko 

og sårbarhet 
 Fare for jord- flom- og snøskred. Område legges ut 

med begrensinger ihht kart: NVE atlas  

 
Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området inneholder bl.a en gammel gård som inneholder sefrak-registrerte bygninger 

området  ligger mellom Sjønståelva og bratte fjell i dalen mot Sulitjelma som skaper skredfare. 

Reindrift har en trekklei  i området. Etablering av 2 hytter vil ha en begrenset konsekvens for 

denne. Området er et skredutsatt område i hht NVE sine skredkart.  
 
Konklusjon: Området kan legges ut med begrensning til de arealene som ikke er skredutsatt. Viser 

til NVE atlas. Området for spredt fritidsbebyggelse på andre siden av elva tas ut av planen og 

erstattes med foreslått område 

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

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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44.Areal til folkehøgskole - konsekvensutredning  

Dagens formål:LNF-A (I reguleringsplan landbruksområde)  
Foreslått formål: Tomteareal skole  

Arealstørrelse:91 daa    

Forslagsstiller:Fauna KF 

Beskrivelse:      
Området ligger på østsiden av veien forbi VHSS. Nord for 
bebyggelse  

 

 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er buss eller bil. 15 km til  

butikk og grunnskole. 
 

Sikring av jordressurser 

(jordvern) 
    Området består av myr og uproduktiv skog, ingen 

konsekvens for skog og jordbruk  Kilde : Skog og 

landskap 

Støy          Ingen støy    

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert 2 

funn av Gulldusk  i nærheten. Arten er LC livskraftig. 

Ingen konsekvens Kilde Artsdatabanken 

Friluftsliv   Området er et viktig friluftslivsområde, men gjelder 

ikke dette arealet. Ingen konsekvens  

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Flyttlei ligger nord for området   

Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 

området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   
Transportbehov   Lang transportavstand med bil.15 km til 

Strømsnes sentrum. 
Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  
Samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet 
 Helt øst er det et lite fare/ aktsomhetsområde 

vedrørende  jord- og flomskred. Kilde:NVE atlas   
Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 
 Gunstig plassering av en folkehøgskole med 

fokus på friluftsliv.  

 
Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området har formål  jordbruksområde i reguleringsplan. Databasen skog og landskap viser at 

området er av liten verdi som jordbruksområde. Få/ ingen negative konsekvenser med å legge en 

skole hit. Skolen vil ha internat  slik at det ikke blir noe transport for elevene til skolen. 

 
Konklusjon: Området kan endres til offentlig formål .  

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

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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47.Kistrand - konsekvensutredning (KU) 

Dagens formål: Hytteområde med krav om reguleringsplan 

Foreslått formål:Oområde for bolig og fritidsbolig  med krav om 

reguleringsplan 78/69 

Arealstørrelse: Ca 240 daa  

Forslagsstiller: Leif Lindstrøm  

Beskrivelse:Område på 240 daa som er foreslått  er i et område 

med  spredt boligbebyggelse.  

 

 
 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Bil 8 km til  skole og butikk 

Buss til Fauske og Bodø 
 

Støy          Ikke mer støy 

Sikring av jordressurser 

(jordvern) 
    Området består av innmarksbeite, litt fulldyrka jord og 

skog med høy bonitet. Jordvern skal ha høy prioritet, og 

boligplasseringen må oppfylle kriteriene som ligger i 

bestemmelsene.  Kilde : Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert funn av 

planten Storklokke  (lc) og Slirestarr( LC ) 

(Artskart/Naturbase). Liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
  Berøres ikke.  

Reindrift   Flyttelei er ovenfor området og vil ikke bli  berørt. 

Kilden Reindriftskart  

Kulturminner og 

kulturmiljø  
 

 Ingen registrerte kulturminner. Kilde : 

Askeladden/sefrak 

Samfunn:   
Transportbehov   Transport buss/bil. Avstand til  Strømsnes sentrum  

er 8 km .  
Teknisk infrastruktur  Vannfosyning fra privat anlegg.  Mangler avløpsanlegg 

i området   

Samfunnssikkerhet, ROS  Innen område er det potensielt jord- og flom skredfare  

kilde NVE atlas  

Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 
 Området er attraktivt og i dag er området åpnet for 

hyttebygging  med krav om reguleringsplan. Det er nok 

avsatt boligareal i Valnesfjord 

Trafikksikkerhet   Avkjørsel må avklares i reguleringsplan med  

vegvesenet.  

 
Samlet vurdering og eventuell alternativer 

I dag er det etablert flere hus og hytter i området og det er regulert inn boligformål på begge sider av 

det foreslåtte område .    

 Konklusjon: Området legges ut til bolig- og fritidsboligformål med krav om reguleringsplan.  
Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens 
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52.Næringsareal utfylling Finneidbukta  

konsekvensutredning  

Dagens formål: FFFN 

Foreslått formål: Næringsareal 

Arealstørrelse: Ca 99 daa  

Forslagsstiller: Ketil Skår   

Beskrivelse:      
Området er i dag sjø i Finneidbukta i Nervatnet og foreslått å fylles ut 
ved tilgang på masse fra utbyggingsprosjekt (veibygging)  

 

 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Strandsonen og foreslått område  vil 

bli fylt ned . Det vil bli finstoff som 

avsettes  ut i vannet og sedimenteres 

på bunnen utover i brakkvannet.  
 

Støy          I anleggsfasen vil utfylling  skape anleggstrafikk som 

gir støy. Hvilken type næring  området skal brukes til 

er ikke avklart. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Funn innenfor 

tiltaksområde er Nålesivaks Funnår  1913 og 

Ravhøstmose funnår 1893 Kilde: Artsdatabanken. 

Funnene er meget gamle og det har vært mye 

virksomhet siden den gang. Vurderer funnene som 

uaktuell.  

Samisk natur- og 

kulturgrunnlag inkl reindrift  
 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 

området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   
Transportbehov   Kai, E6 og jernbane i umiddelbar nærhet.  

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet 
 Liten risiko  

Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 
 Næringsområde spesielt attraktivt for næring med 

stort transportbehov. 

 
Samlet vurdering og eventuell alternativer Forslaget innebærer å fylle egnet masse i sjøen i 

Finneidbukta og dermed skape nytt landareal.  Området ligger nært kai, jernbane og vei(E6). Gode 

grunnforhold. Foreslått areal grenser til  et etablert boligområde og næringsområde på Finneid. 

Foreslått område bør reduseres til utfylling langs dagens regulerte næringsområde, slik at 

bokvaliteten for boligene ikke blir  redusert . 

 
Konklusjon: Området som settes av  begrenses til langs dagens næringsområde for å unngå 

utfylling foran boligområdet. Aktuelt areal  utredes videre gjennom  en reguleringsprosess. 
Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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59.Næringsareal masseuttak  grus  Moen - 

konsekvensutredning  

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål :Masseutak grus  

Arealstørrelse: Ca 24 daa  

Forslagsstiller: Thor Even Sørensen   

Beskrivelse:      
I dag tas det ut sporadisk grus fra området og forekomsten beskrives 
som meget viktig forekomst av NGU.  

 

 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Utvinning vil sannsynligvis avgi støv.  
Det må gjøres tiltak ved oppstart av uttak.  

 

Støy          Uttak av masse vil skape støy. Støykrav bestemmes i 

reguleringsplan. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 

tiltaksområde Kilde artskart  

Samisk natur- og 

kulturgrunnlag inkl reindrift  
 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 

området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   
Transportbehov   Ligger inntil FV830 og 5 km til E6.  
Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  
Samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet 
 Ingen naturfare Kilde : NVE atlas  

Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 
 Dagens grustak i Skysselvika  er i sin 

sluttperiode og alternativer  bør finnes /utredes. 

 
Samlet vurdering og eventuell alternativer:  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.  

 
Konklusjon: Det avsettes et område for masseuttak grus  i kommuneplan som  begrenses til 

eiendommen  gnr.85/bnr.3. på vest- og østsiden av FV830 

Det må utarbeides detaljreguleringsplan for området  
Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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62. Tortenlia  - konsekvensutredning (KU) 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: LLb Spredt boligbygging   

Arealstørrelse: Ca 28 daa  

Forslagsstiller: Ellen og Kristin Larsson    

Beskrivelse:Område på ca 28 daa som er foreslått  er i et jordbruksområde 

med spredt boligbebyggelse. Langs Tortenliveien  er det i dagens plan  lagt ut 

et område for spredt boligbygging. Lengre nord på Tortenliveien er det lagt ut et 

LNF- b område som vil være tilnærmet lik det areal som det er kommet forslag 

på . 

 

 
 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Økt transport med bil. Avstand til sentrum er  

ca 5 km til midtre rundkjøring og 4,2 til handels- 

parken. I dag går det skolebuss og sentrumsbuss 
 

Støy          Økt biltrafikk Tortenliveien /Løvgavlveien 

Sikring av jordressurser 

(jordvern) 
    Området består av dyrka, dyrkbar jord og produktiv 

skog. Jordvern skal ha høy prioritet og  boliger på 

området vil bygge ned dyrkbar jord og skape drifts- og 

miljømessige problemer som interesssekonflikt for 

landbruke. Kilde : Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert funn av 

planten Hårstarr (lc) som  viktige naturtype i området. 

(Artskart/Naturbase). Liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
 Nærturterreng på oversiden av veien opptil 

Svartvatnet/Klungsetmarka/bekken. Berøres ikke.  

Reindrift   Flyttelei er på Nedre Tortenli og vil ikke berøre denne 

eiendommen. Kilden Reindriftskart  

Kulturminner og 

kulturmiljø  
 

 Ingen SEFRAK-registrerte bygninger på eiendommen  

Samfunn:   
Transportbehov   Transport er bil/sykkel. Avstand til sentrum er  

ca 5km til midtre rundkjøring og 4,2 til handels- 

parken. I dag går det skolebuss og sentrumsbuss 

gjennom Tortenlia. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal vannledning gjennom området. Mangler 

avløpsanlegg i området   

Samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet 
 Ingen fare for jord- flom- og snøskred.  

Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 
 Fauske sentrum har nok areal til boligbygging i 

planperioden og dette området er ikke med i de 

områdene som tidligere er vurdert/lagt ut. Deler av 

området er i dag åpnet for spredt boligbygging hvor det 

ikke er bygd hus i forrige planperiode. 
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Konklusjon: Nye boliger skaper aktivitet og noen ganger flere innbyggere. I dag kan det være en 

mulighet for 2 hus ihht gjeldende kriterier på området som er åpnet for spredt boligbygging inne 

på eiendommen. Tiltaket kan skape presedens. Området for spredt boligbygging utvides ikke. 

Tiltaket frarådes . 
Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens.  

  

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

 Som KU viser er det negative konsekvenser forlandbruket. Fagansvarlig for landbruket 

fraråder at arealet u til  spredt boligbygging utvides. Tiltaket medfører økt  transport. 

Infrastruktur som avløp mangler. Kommunen har nok arealreserver til boliger.  I gjeldende 

plan er det lagt ut område for spredt boligbygging  
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Ved forrige regulering av kommuneplanens arealdel ble det tatt inn område for massedeponi i 

Jodal i Valnesfjord. Dette ble ikke konsekvensutredet i planarbeidet. Siden området er 

videreført i planforslaget er det nå gjort en konsekvensutredning for området. 

 

Massedeponi Jodal i Valnesfjord    - konsekvensutredning  

Dagens formål: LNF-A 

Foreslått formål: Masseuttak/deponi 

Arealstørrelse: Ca 5,5 daa  

Forslagsstiller:  

Beskrivelse:      
Området ligger  i på Venset ved trivselsveien FV530 

 
 

Tema Konse-

kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport fra Fauske 14 km fra midtre rundkjøring 

gir utslipp fra lastebiler. Støv kan forekomme og 

dette bør hensyntas. Det forutsettes deponering  av 

rene masser som ikke gir forurenset avrenning. 
 

Støy          Noe støy fra anleggstrafikk ved etablering og når det 

transporteres masser hit.  

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er  registrert 

funn av Sibirbjørnekjeks, Lynghumle.Disse er i 

kategori livskraftig. Ingen funn av arter som er 

truet/sårbar. Kilde Artsdatabanken 

Reindrift  Flyttlei i området. Håndtering av dette legges inn i 

planbestemmelsene til regplan i forståelse med 

reindriftsnæringa. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 

området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   
Transportbehov   Nært FV530. 14 km fra Fauske utløser i denne 

sammenheng stort transportbehov 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet 
 Området ligger under marine grense, slik at 

stabilitetsvurdering må gjennomføres. Ingen fare for 

ras eller skred i området. Kilde: NVE atlas  

Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 
 Dårlig grunn i Fauske gjør at det er få plasser for 

deponi. Transportavstand til sentrum er for lang. På 

sikt må det etableres deponi nærmere Fauske.  

 
Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området ligger slik at det er liten negativ påvirkning på omgivelsene. Store deler av 

Fauske/Valnesfjord  har dårlig grunn og dermed er det begrenset med områder som egner seg til 

massedeponi. Vestover er dette en av de første områdene som egner seg. Ved større utbygginger 

må det utredes andre alternativer da dette deponi ligger for langt unna Fauske sentrum for større 

transporter. Men for å løse vanlige  behov  er dette et godt alternativ. 

 
Konklusjon: Området kan endres fra LNF-a til område for råstoffutvinning-Masseuttak/-deponi  

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

stor eller svært stor negativ konsekvens.  

 


