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Detaljregulering for Kirkeveien 13 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering for 
Kirkeveien 13 ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Vedlegg: 

16.11.2016 Kirkeveien 13- justert plankart 1331862 

04.11.2016 Kirkeveien 13 AS - ny planbeskrivelse 1330896 

04.10.2016 Planbestemmelser Kirkeveien 13 1328105 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 004/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering for 
Kirkeveien 13 ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Sammendrag: 
1. gangs behandling 
Norconsult AS har på oppdrag fra Kirkeveien 13 AS utarbeidet detaljregulering for Kirkeveien 13. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for rivning-sanering av eksisterende kontorbygg i 
planområdet som muliggjør etablering av ny bebyggelse i form av boliger. Tomten ønskes utnyttet i 
forhold til 4-8 boenheter enten i form av leiligheter eller som eneboliger i rekke eller frittstående. 
 
Foreliggende planforslag innebærer en endring av reguleringsplan for Vestmyra skolesenter som ble 
vedtatt 27.06.2005. Det vil si en omregulering av dette arealet (1.915 daa) fra kontor-industri-
lagerformål til boligformål.   
 
Planområdet innbefatter eiendommen gnr. 103 bnr. 1201 (eier Kirkeveien 13 AS), del av gnr. 103 bnr. 
521 (eier Fauske kommune) og del av gnr. 103 bnr. 570 (eier Galvano-Tia AS). En forutsetning for 
planlagt utnyttelse i planområdet er derfor at tiltakshaver klarerer eiendomsforholdene. 



 
 
Saksopplysninger: 
Detaljreguleringsplanen omfatter: 

· Plankart i målestokk 1:500 (A3) 
· Planbestemmelser 
· Planbeskrivelse 

 
Planforslaget inneholder følgende arealformål, jevnfør plan-og bygningsloven § 12-5: 

1. Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse (B) 
2. Bestemmelsesområde – Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg – Lek (#1) 

 
I kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, er planområdet avsatt til kontor og industri ved at 
reguleringsplan for Vestmyra skolesenter er videreført-tatt inn i kommunedelplanen. Det vises til 
kapittel 3 i planbeskrivelsen. 
 
Krav om konsekvensutredning er vurdert i punkt 1.5 i planbeskrivelsen og konkluderer med at tiltaket 
ikke vil kunne få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
 
Krav til vurdering av rasfare og grunnforhold er nedfelt i planbestemmelsenes § 5, punkt 5.2. Det vises 
også til punkt 4.14 i planbeskrivelsen. 
 
Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i planbestemmelsenes § 2, punkt 2.2. 
 
Biologisk mangfold, Naturmangfoldloven kapittel II §§ 4-14, er vurdert. Tilgjengelige naturdatabaser er 
sjekket og finner ikke forekomster som kan trues eller ødelegges av tiltaket. Tiltaksområdet er et 
område som allerede er preget av menneskelig virksomhet og aktivitet. Sannsynligheten for å finne 
verdifullt naturmangfold vurderes som liten. Det vises til planbeskrivelsens punkt 6.3.  
 
Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt planbeskrivelse. Med bakgrunn i 
oppstartmelding er innkomne forhåndmerknader gjengitt og kommentert av Norconsult i 
planbeskrivelsen. Rådmannen tar kommentarer – vurderinger fra Norconsult til etterretning og har ikke 
ytterligere kommentarer direkte til disse. 
 
Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, blant annet hos helsekoordinator, barnas 
representant, representantene for miljø – friluft og VVA. 
 
Barnas representant har følgende kommentar: Planforslaget tar hensyn til barns interesser med tanke 
på avsetting av areal til lek. Det må også sørges for at ferdsel fra området for myke trafikanter og 
spesielt barn ivaretas på en sikkerhetsmessig god måte. 
 
Adkomst til planområdet er lagt til Kirkeveien som har opparbeidet fortau fra Rv80 til E6. Rådmannen 
viser i denne sammenheng til vedlagt planbeskrivelse og planbestemmelser.  
 
For øvrig avstedkom denne høringen ingen merknader.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
På angjeldende område står et kontorbygg som skal fjernes. Områdene vest for planområdet er 



eksisterende boligområder. I nord og øst er det eksisterende bebyggelse til kontor-bolig og industri 
(Galvano).  
 
Planlagt område er begrenset og har en beliggenhet i vestre del av område avsatt til industri-kontor-
lager i gjeldende reguleringsplan. Området ligger opp mot Farvikveien og Kirkeveien og dominerende 
bruk av områdene rundt er boligformål. Ny boligbebyggelse som planlagt vil ikke endre stedets karakter. 
 
Planområdet har altså veg på to av sidene og grenser opp mot lettere industrilokaler og 
kontor(bolig)bebyggelse på resten. Det vil nok forekomme noe trafikkstøy, men dette anses å være 
begrenset da vegens ÅDT (årsdøgntrafikk) og fartsgrense er lav. 
 
Planområdet ligger sentralt mot eksisterende infrastruktur, skole, nærmiljøanlegg, idrettshall og butikk. 
Planforslaget vurderes å være et godt bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter boliger-leiligheter på 
Fauske. 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


