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Under følger en tabell som oppsummerer innsigelser, planfaglige mangler, planfaglige råd og innspill 

som er mottatt i forbindelse med høringen av planforslaget til revidering av kommuneplanens arealdel. 

 

Etter tabellen er følger beskrivelse av innspill/uttalelse med administrative vurderinger og behandling. 

 

Konsekvensutredninger er samlet i eget dokument med samme nummer som innspillet utredningen 

gjelder for.  

Endringer gjort på bakgrunn av administrasjonens initiativ følger etter innspillene. 

KU er forkortelse for konsekvensutredning 

X* KU i 1.gangshøring   

Nr Avsender  Tema  Tatt 

med 

Del

vis 

tatt 

med  

Ikke 

tatt  

med  

KU 

1.  NVE(Norges 

vassdrag- og 

energidirektorat) 

Innsigelse  

Faren for skred – ikke godt nok ivaretatt i 

planen 

x    

2.  Jernbaneverket 

 

Innsigelse  

Retting i plankartet 

x    

3.  Jernbaneverket 

 

Innsigelse  

Rekkefølgebestemmelse og    utredningsplikt 

for Kistrand 

x   x 

4.  Fylkesmannen Innsigelse 

Pistolskytebanen Osbakk BIA8_F 

x    

5.  Fylkesmannen 

 

Innsigelse  

Boligområde Lund 

x   X * 

6.  Fylkesmannen  Innsigelse  

Massedeponi Jodal 

    

7.  Sametinget  Innsigelse  

-Massedeponi Jodal  

-Manglende utredning for planens   

konsekvenser for det samiske naturgrunnlaget 

-Pistolskytebane ved Osbakk 

   X* 

8.  Forsvarsbygg Planfaglig mangel 

Klungset leir må gis annet planformål enn 

forsvaret  

x    

9.  Statens vegvesen Planfaglig mangel 

BKB3_F – fremtidige fritidsboliger/boliger på 

Kistrand 

x    

10.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

Ikke hjemmel til maks tomtestørrelse på 1 daa 

i bestemmelsene 

x    

11.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

Ikke konsekvensutredning for «Blålystomta» 

   x 

12.  Fylkesmannen 

 

Planfaglig mangel 

Generell tillatelse til mindre tiltak i LNFR 

områder 

x    

13.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

§5.1.2 om LNFR – areal legges inn kriterier 

for natur og friluftsliv 

 

x    

14.  Fylkesmannen Planfaglig mangel-   x  
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Spredt bolig- fritids eller næring bebyggelse 

må tillate bygg angis med  

detaljert symbolbruk eller gnr/ bnr 

 

15.  Fylkesmannen Planfaglig mangel- 

Vurdere om utnytting, funksjonskrav,mm 

innenfor eksisterende byggeområder er så mye 

endret at det utløser ku. 

x    

16.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

Tiltak langs jernbanelinje og stasjon 

utbygging utredes i regplan- legges i 

bestemmelsene 

x    

17.  Statens vegvesen Planfaglig mangel 

Manglende tema om trafikksikkerhet i 

konsekvensutredningene 

x    

18.  Statens vegvesen 

 

Planfaglig mangel 

Nye arealbruksområder som burde vært  

konsekvensutredet 

 x  x 

19.  NVE Planfaglig mangel 

Tilføyelse i bestemmelse §1.7 -vedrørende 

kvikkleire 

x    

20.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

Må angis hvor det tillates bygging innenfor 

rød støysone i sentrum 

x    

21.  Fylkesmannen Planfaglig mangel -Reindrift 

Legge inn flyttlei som hensynssone i Bkb 

område Stormyra  

x    

22.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

Feil i bestemmelsene 

x    

23.  Nordland 

fylkeskommune 

Innsigelse  

Til alle videreførte og nye kombinerte 

områder (BKB) og handelsområde #H2. 

x    

24.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglige vesentlige merknader 

Reguleringsplan Terminalveien øst må tas ut 

området og utarbeide  konsekvensutredning 

x   x 

25.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglig mangel 

Boligområde på Lund 

x    

26.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglig mangel 

Kystsonekartlegging 

  x  

27.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglig råd- rullere handlingsplanen 

sentrum hvert år 

 x   

28.  Nordland 

fylkeskommune 

Hindre dyrepåkjørsler - tas med i 

trafikksikkerhetsplanen 

 x   

29.  Nordland 

fylkeskommune 

Kulturminnefaglig - vedrørende kulturminner  x   

30.  Nordland 

fylkeskommune 

Samferdselsfaglig  x   

31.  Nordland 

fylkeskommune 

Mineralfaglig - sikre viktige mineralressurser  x   

32.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglig mangel 

Alle områder med BS_F og BKB_F og  

BOP6_F må gjøres ku 

x    
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33.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglig mangel 

Gjøre ku på flere enn de 19 tiltakene som er 

konsekvens utredet  

x    

34.  Nordland 

fylkeskommune 

Omgjøre uttaleretten til barnas talsmann fra 

retningslinje til bestemmelse 

x    

35.  Steinar Nymo  Gavlen g.nr.76br.nr 16 omgjøre fra LNFR til 

LSB 

  x X* 

36.  Innbygginitiative

t «nei til riving 

av rådhuset» 

BS21 endres til BOP og BS18 endres til 

SPA(parkering) 

 x   

37.  Lakså gr.eierlag  Tillate hyttetomter på 2 daa i Lakså  x   

38.  Øvre 

Valnesfjord 

grunneierlag 

Ta ut BFT2 område, LS5 forlenges nordover 

slik at det grenser til BKB20_F 

LS6 blir sammenhengende med LS7 

 x   

39.  Fauske 

arbeiderparti 

-Bedre kartlegging av kvalitet på 

landbruksarealer  

-Utarbeide en interkommunal kystsoneplan  

-Endre formål på Kleiva 25 fra næring til 

bolig. 

-Sone A i Fauske sentrum settes inntil 14 

etasjer – generelt  

-Utnyttelsesgraden på næringsarealer settes til 

100% inkl. parkering  

-Utarbeide kulturminneplan 

-Flere områder for spredt fritidsbebyggelse  

-Sone B i Fauske sentrum utvides til 

Helligberget, Kirkeveien, Triangelveien og 

Follaveien. 

 

  x  

40.  Tromsø museum Kulturminner under vann     

41.  Fauna KF 

 

-Areal til sidespor på terminalen 

-Avkjørsel mot sentrum ved omlegging av E6 

og RV80 

-Offentlige føringer og krav til vedlikehold, 

utnyttelse og bruk av eiendommer  

-Sone B utvides opp mot jernbanen 

-Sette av område til Sjunkhatten 

Folkehøgskole 

-Begrepet kulturkvartalet endres til 

kulturklynge  

-Mål om bevaring og videreutvikling av 

grøntarealene 

-Arealplanen kunne vært mer strukturert 

sikre et helhetlig visuelt utrykk både på nye og 

renoverte bygg 

-Kulturminneplan Sulis 

-Avsette område for råstoffutvinning av 

glimmergneis i kart og bestemmelser 

 x   

42.  Knut Pettersen Endre 84/44 fra LNFR til LSF   x  

43.  Anette Blomsøy: Endre 105/54 lnfr område til  B_F    x  

44.  Eldrerådet Ingen merknader 

 

 

x    
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45.  Fauske 

næringsforum 

-8 etasjer i bykjernen og 6 etasjer i sone B.  

-Gang/sykkelvei når E6 blir omlagt 

-Aktivitetspark i sentrum 

-Areal for parkeringshus 

-Opparbeidede næringsarealer  

-Fauske stasjon - framtidens skysstasjon 

 x   

46.  Råd for 

likestilling av 

funksjons-

hemmede 

-Bygge sykkelparkering 

-Gangsti v/paviljong 9 

-Spyling  gater/plasser– minske støvplagen 

  x  

47.  Tromsø museum  Ingen merknader x    

48.  Tor Allan Furnes  Endring av formål til bolig  på 57/28 og 3 – 

57/34 

x    

49.  Tor Harry 

Bjørnstad 

Endring av formål til bolig  på 57/9 og 38 x    

50.  Administra 

sjonen 

-Legge inn bestemmelser for gang og 

sykkelveier 

 -Endre §2.2.3 fritids og turistformål (BFT) 

….tilbygg/spikertelt være maks3 m bredt og 

en lengde  på 5 m «utvendig mål « tilføyes 

-Justering av grense for boliger mot 

kirkegårdsområde på  nerkirkgården, Fauske 

-Endring av navn på LS områdene 

- nytt hotell 

x    

51.  Dir min -Avslutningsdato for uttak i Skysselvika må 

inn i planbeskrivelsen. 

x    
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Innkomne uttalelser til kommuneplanens arealdel i høringsperioden 3.mai – 1. juli 2017 med 

tilhørende administrative vurderinger. 

 

1 Innsigelse - Norges vassdrags- og energidirektorat 

NVE mener at faren for skred ikke er tilstrekkelig ivaretatt i plandokumentene og har 

innsigelse til planen, jfr. plan- og bygningsloven § 5-4, inntil dette er ivaretatt. 

NVE anbefaler at areal som kan være utsatt for skred, uavhengig av arealbruk, avsettes 

som hensynssone H1og at det tilknyttes bestemmelser som sier at det ikke er tillatt med 

plan, bebyggelse eller anlegg uten at skredfaren først er vurdert og eventuelt nødvendige 

tiltak beskrevet, prosjektert og uavhengig kontrollert av foretak med nødvendig 

kompetanse innen geologi. Kommunen kan eventuelt utarbeide temakart som viser 

fareområdene, men da er det viktig at det tilknyttes bestemmelser som nevnt ovenfor. 

 

Vurdering: Vi har i samtale og epost-korrespondanse forklart at det er vanskelig å  

kartfeste fareområdene og at plankartet blir uoversiktlig med å legge hensynssoner på 

kartet. Vi har bedt om av ved vurderinger av fareområder brukes aktsomhetskartene NVE 

atlas og at behandling av fareområdene tas inn i bestemmelsene. 

Dette skriver NVE i eposten: 

NVE mener i utgangspunktet at aktsomhetskartene på NVE Atlas, og eventuelle andre 

kjente fareområder, skal avmerkes som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser som 

forbyr tiltak uten at skredfaren er utredet. Vi har imidlertid forståelse for kommunens 

argumenter, og har ingen innvendinger til foreslåtte løsning. Vi ber imidlertid om å få 

tilsendt forslag til tekst i planbestemmelsene for gjennomgang. Dersom vi da mener 

skredfaren er tilstrekkelig ivaretatt vil vi kunne trekke vår innsigelse. 

 

2 Innsigelse – Jernbaneverket(Banenor):  

a) #H1 må reduseres slik at det ikke gjelder ROM/jernbaneverkets eiendom  

b) O_GGR4_F endres til baneområde 

c) Manglende «V» legges inn og sti ved arsenalet legges i eiendomsgrensen 

Vurdering:  

a) Handelsområde #H1 og #H2 tas helt bort og endres til BKB formål. 

b) Tas til følge  

c) Tas til følge   

   3 Innsigelse - Jernbaneverket(Banenor): 

Jernbaneverket fremmer innsigelse til område for kombinert formål 

BKB3_F_fritidsboliger og boliger ettersom det ikke er inntatt bestemmelser i planen som 

sikrer at konsekvenser for jernbanen utredes på reguleringsplannivå. 

Nærmere begrunnelse 

Jernbanen ligger på nedsiden av dette området og banen må krysses for å komme ned til 

strandlinjen og naust. Det finnes ingen planskiltet overgang i dette området i dag og vi 

mener at en endring til boligformål vil kunne føre til økt kryssing av banen. 

 

Fylkesmannen har gitt følgende vurdering (utdrag av vurderingen): 

Slik Fylkesmannen ser det vil tilrettelegging for nye boliger i stor grad generere behov for 

bilbasert transport i strid med målene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig, 

areal- og transportplanlegging. Boligbyggingen vil heller ikke bidra til kompakte byer og 

tettsteder, redusere og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer eller være 

optimalt med tanke på trafikksikkerhet/barn- og unge.                                                        
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Dette sammen innsigelsen fra jernbaneverket og planfaglig mangel fra vegvesen om 

mangler i konsekvensutredning trekker i retning at boligformål må utgå for dette området. 

Alternativt kan boligformål inngå, men at det gis bestemmelser om at det ikke tillates 

etablert nye boliger her. Innsigelsen tas til følge. 

 

Vurdering:   

Konsekvensutredning med tema trafikksikkerhet for BKB_F er utført og ligger ved 

dokumentene. Det er lagt inn nye bestemmelser slik det framgår i innsigelsen. 

I fellesbestemmelsene §2.2.2 andre avsnitt legges til BKB3_f og endre 

rekkefølgebestemmelsen til også å gjelde jernbanen. Beholde eksisterende boliger og at 

fremtidige tas ut i kart og bestemmelser.  

I tillegg er følgende bestemmelser gitt til område BKB_F: 

 - Innenfor BKB3_F (Kistrand)tillates etablering av fritidsboliger iht. fellesbestemmelsene 

§2.2.2 andre avsnitt. Eksisterende boliger tillates videreført. 

For området stilles det krav om reguleringsplan før utbygging kan finne sted. 

Reguleringsplanen skal dokumentere tiltakets virkninger for naturressurser og jordvern, 

økt trafikk, løsninger for teknisk infrastruktur og trafikksikker atkomst. Trafikkløsninger 

skal avklares med Statens vegvesen. Eventuelle konsekvenser av nye tiltak i nærheten av 

eksisterende jernbane må utredes.  

 

Dette er tatt med i konsekvensutredningen. 

4 Innsigelse - Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen fremmer innsigelse til Pistolskytebanen Osbakk BIA8_F. 

Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslaget om å ta inn område BIA8_F 

pistolskytebanen Osbakk, av hensyn til reindriftas lei, samt at området er hekkelokalitet 

for Kongeørn. Alternative områder skal synliggjøres og vurderes. Reel vurdering- og 

synliggjøring- av alternative utbyggingsområder er spesielt viktig der arealbeslaget er 

konfliktfylt ut fra andre interesser. Summen av hensyn, manglende vurdering av 

konfliktpotensialet og manglende alternativvurdering gjør at det fremmes innsigelse til 

pistolskytebanen. 

 

Vurdering: 

Innsigelsen tas til følge. Pistolskytebanen tas ut av kart og bestemmelser. 

    5 Innsigelse - Fylkesmannen i Nordland 

Område B22_F Lund  

Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslaget om å ta inn område B22_F Lund som 

boligområde av hensyn til mål fastsatt i statlige planretningslinjer for samordnet bolig, 

areal- og transportplanlegging. I tillegg vises det til at området er et viktig nærturterreng til 

Fauske, og bl.a. et viktig hekke- og leveområde for Hønsehauk. 

Vurdering: Området tas ikke med i denne høringen men utredes i saksbehandlingen til  

kommunestyrets behandling av kommuneplanens arealdel. 

6 Innsigelse - Fylkesmannen i Nordland 

Område BAB1 Massedeponiområde Jodal. Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslaget 

om å ta inn et område for massedeponi i Jodal i Valnesfjord i planen, ettersom området 

kommer i konflikt med eksisterende flyttlei for rein. 

 

Vurdering: 

 Massedeponiet ligger i gjeldende arealdel til kommuneplanen, men da reguleringsplanen 

ble fremmet så kom det innsigelse fra Fylkesmannen med begrunnelse i at 

kommuneplanen ikke hadde konsekvensutredet deponiområde i kommuneplanens arealdel. 

Konsekvensutredning er nå utført. Viser til vurdering av innsigelse fra Sametinget under 

punkt 7. Området er redusert slik at det ikke berører trekklei og bestemmelsene er revidert 

for å ivareta reindrift. 

 



8 
 

Kommuneplanens arealdel sjø og land 2017-2029 

Fauske kommune  

 

     7 Innsigelse - Sametinget 

Sametinget har følgende innsigelser 

a) Med bakgrunn i en manglende utredning for planens konsekvenser for det samiske 

naturgrunnlaget og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmer 

Sametinget innsigelse mot planen. For at innsigelsen kan bortfalle må Fauske 

Kommune utrede og vurdere de samla konsekvensene for reindrift og samiske 

interesser på tiltaksnivå og for planens helhet, hvor hvert av reinbeitedistriktene 

ivaretas. 

b) Med bakgrunn i tiltakenes vesentlig betydning for samisk næringsutøvelse 

fremmer Sametinget innsigelse mot arealformålene pistolskytebane ved Osbakk  

c) Og massedeponi i Jodal /Valnesfjord.  

Vi ber om at arealformålene tas ut av planen for at vi skal imøtekomme innsigelsen. 

 

Vurdering:  

Innsigelsene er tatt til følge med unntak av massedeponi Jodal.  

a) Planens konsekvenser/virkning for det samiske kulturgrunnlaget er utført og ligger 

ved dokumentene til kommuneplanens arealdel. Den er oversendt fylkesmannen i 

epost 19 oktober 2016 og diskutert med fylkesmannen i telefonmøte 31 oktober 

2016. 

b) Den 19.06.2017 var det befaring med leder av Duokta reinbeitedistrikt og 

Fylkesmannen hvor det ble enighet om å redusere deponiområdet til hensynsonen 

for flyttleia slik at deponiområde ikke berører flyttleia. På befaringen ble det 

påpekt fra reinbeitedistriktets leder at ved utarbeidelse av reguleringsplanen så bør 

avbøtende tiltak tas med som rekkefølge- bestemmelser. 

           Avbøtende tiltak kan være: 

 Skogning av flyttlei ned fra fjellet  

 Ledegjerde 

 Reindriftsnæringa kan stoppe all aktivitet i massedeponiet så lenge det er 

reindrift i området 

c) Skytebanen er tatt ut av plankart og bestemmelser. 

8 Planfaglig mangel - Forsvarsbygg 

Klungset leir avsatt med planformål Forsvaret etter Pbl.§11-7 pkt 4. Klungset leir er solgt 

ut av forsvarssektoren i 2012. Klungset leir må gis annet planformål enn Forsvaret. 

 

Vurdering: 

 Klungset leir med tilhørende bygninger (kontor, lager, garasje og verksted) ble vedtatt 

fredet som nyere tids kulturminne i 2015 med hjemmel i Kulturminneloven § 15 og 19. 

Isolatbrakken ble vedtatt fredet 2004. Området er båndlagt etter Lov om kulturminner og 

gitt hensynssone H730_1 i kart og bestemmelser. 

9 Planfaglig mangel - Statens vegvesen 

Planfaglig mangel til BKB3_F – fremtidige fritidsboliger eller boliger på Kistrand  

SVV er skeptisk til nye boliger på området og at boliger tas ut. 

 

Vurdering: 

Bestemmelsen til området er endret slik at kun eksisterende boliger tillates videreført og 

nye boliger tillates ikke. 

Ny bestemmelse: 

- Innenfor BKB3_F (Kistrand)tillates etablering av fritidsboliger iht. fellesbestemmelsene 

§2.2.2 andre avsnitt. Eksisterende boliger tillates videreført. 

For området stilles det krav om reguleringsplan før utbygging kan finne sted. 

Reguleringsplanen skal dokumentere tiltakets virkninger for naturressurser og jordvern, 

økt trafikk, løsninger for teknisk infrastruktur og trafikksikker atkomst. Trafikkløsninger 

skal avklares med Statens vegvesen. Eventuelle konsekvenser av nye tiltak i nærheten av 

eksisterende jernbane må utredes. 
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10 Planfaglig mangel- Fylkesmannen 

Tomte størrelse. Det er i flere bestemmelser til kommuneplanen forslått angivelse av 

maksimum tomtestørrelse på ett daa. I følge departementet har ikke kommunen hjemmel 

til å fastsette tomtestørrelse i kommuneplanens arealdel. 

 

Vurdering: 

Bestemmelsen gjøres om til retningslinje og maksimum tomtestørrelse på 1 daa endres til 

maks størrelse 1,5 daa. 

11 Planfaglig mangel- Fylkesmannen 

 Ikke konsekvensutredet område O-BOP6_F- fremtidig eller offentlig tjenesteyting 

«Blålystomta». 

Vurdering: 

Konsekvensutredning er utført for tiltaket. 

12 Planfaglig - Fylkesmannen 

Kommunen har ikke hjemmel til å fastsette bestemmelser om en generell tillatelse til 

mindre tiltak innenfor rene LNFR områder §5.1.1 

Vurdering:  

Gjøre bestemmelsen om til retningslinje. 

13 Planfaglig - Fylkesmannen 

I lokaliseringskriteriene §5.1.2 om LNFR – areal legges inn kriterier for natur og 

friluftslivsinteressene. 

Vurdering:  

Legger inn ny kriteria: «Spredt bebyggelse må ikke komme i konflikt med natur- og 

friluftslivsinteresser» 

14 Planfaglig - Fylkesmannen 

Spredt bolig- fritids eller næringsbebyggelse må tillate bygg angis med detaljert 

symbolbruk eller gnr/ bnr. 

Vurdering:  

I bestemmelsene under §5.1.2 er det 14 kriterier som må oppfylles for etablering av  bolig- 

fritids eller næring bebyggelse. Det er også liten aktivitet i disse områdene. Planen gir god 

kontroll på bebyggelse i disse områdene. 

15 Planfaglig - Fylkesmannen 

Kommunen bør vurdere om utnytting, funksjonskrav med mer innenfor eksisterende 

byggeområder er så mye endret at det utløser konsekvensutredning.  

For områder som sentrumsformål BS01_F – BS17_F tillates det i hht forslag til 

planbestemmelse §2.3.3 «etablering av forretning, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, 

hotell/overnatting og bevertning, samt nødvendige grønne areal og parkering til 

bebyggelsen» Innenfor BS05_F, BS_16 og BS17 tillates det i tillegg etablering av 

bensinstasjon/vegserviceanlegg. Introduksjon av boligformål må sees på som endring av 

utbyggingsformål og skal således konsekvensutredes. 

Vurdering: 

Det er utført konsekvensutredning for BS01-05, BS06-BS09, BS09-13 og BS19-24. Ligger 

ved under konsekvensutredningene. 

I bestemmelsene er det et generelt plankrav. Ved etablering utredes tiltaket i 

reguleringsplan. 

     16 Planfaglig mangel - Fylkesmannen  

For jernbanen må tiltak lags linje og stasjon utredes i reguleringsplan og legges i 

bestemmelsene. 

Vurdering:  

Lagt inn i bestemmelsene. 

17 Planfaglig mangel - Statens Vegvesen 

Manglende tema om trafikksikkerhet i konsekvensutredningene. 

Vurdering: 
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Det er gjort nye konsekvensutredninger hvor trafikksikkerhet er tema. 

 

18 Planfaglig mangel - Statens vegvesen 

Nye arealbruksområder som burde vært konsekvensutredet. 

Vurdering: 

Områdene er gjennomgått, se oversikt konsekvensutredninger 

19 Planfaglig - NVE  

NVE vil ha følgende tilføyelse i bestemmelse §1.7: 

I områder under marin grense der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved utarbeidelse 

av reguleringsplan, eller ved enkeltsaksbehandling der det ikke er plankrav, gjennomføres 

en geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire må 

områdestabiliteten dokumenteres. Sikkerhetsnivået er gitt i TEK10 §7-3 med tilhørende 

veiledning. 

Vurdering: 

Er lagt inn i bestemmelsene. 

20 Planfaglig mangel -Fylkesmannen 

Støy 

Dersom det er aktuelt å tillatte bygging i rød sone, så kan dette kun gjøres i 

sentrumsområder/kollektivknutepunkt og under forutsetning at slike områdevise avvik 

angis i kommuneplankartet. Forutsatt at kommunen har angitt grensene for slike områder i 

kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse med 

støyfølsomt bruksformål. 

Vurdering: 

Legges i bestemmelsene. 

21 Planfaglig –Fylkesmannen 

Flyttlei går gjennom BKB_F og o_BOP6_F. Ber om at det legges hensynssone over der 

flyttleia ligger. 

Vurdering:  

Flyttleia legges inn som hensynssone.   

Legges inn i bestemmelsene: 

Nåværende bestemmelse:§5.1.2 «Spredt bebyggelse må ikke komme i konflikt med 

viktige trekk/flyttlei for reindrift.» endres til Spredt bebyggelse skal ikke være til hinder 

for utøvelse av reindrift, eller vesentlig berøre flytt-/trekkleier eller viktige områder for 

reindrifta» 

22 Planfaglig - Fylkesmannen 

Feil i bestemmelsene:_  

I §5.2.2 skal henvisning til 3.14.2 strykes da denne § ikke finnes . 

I § 5.1.2 skal « .. .gitt i del 5 (§5.4) endres til §5.2 

 

Vurdering: 

Er rettet opp. 

23 Innsigelse - Nordland fylkeskommune  

Det fremmes innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel for Fauske kommune, jf. 

plan- og bygningsloven § 5-4. Dette er begrunnet i at planforslaget er i strid med regional 

politikk og regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter jf. pbl § 8-5, jf. kapittel 

7 i Fylkesplan for Nordland. Innsigelsen er knyttet til alle videreførte og nye kombinerte 

områder (BKB) og handelsområdet #H2.  

 

Fylkesrådens innsigelse omhandler alle videreførte og fremtidige kombinerte områder 

(BKB) og handelsområde #H2 (Terminalvegen øst) som tillater handel for plasskrevende 

varer utenfor sentrum (sone A). 

Kommunens arealbehov for forretningsvirksomhet i et slikt omfang som det nå planlegges 

for i kombinerte- og handelsområder, er ikke tilstede. Fylkesråden vurderer også at Fauske 
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kommunes begrensinger i forhold til størrelsen på hver forretningsetablering (3.000 m2) i 

praksis innebærer at man omgår regional politikk i forhold til forretningsetableringer 

Trafikk- og handelsanalysen omtaler ikke hvordan disse handelsetableringene i områder 

utenfor sentrum vil påvirke sentrumsutviklingen. Dette er et av flere krav som må 

oppfylles før kommunen kan legge til rette for storhandel i handelsområder jf. Regional 

planbestemmelse om etablering av kjøpesenter. Fylkesråden vurderer det derfor slik at 

planforslaget åpner for handelsetableringer som vil gi store negative konsekvenser for 

sentrumsutviklingen i regionsenteret Fauske.  

Fylkesråden vurderer at planforslaget er i strid med regional planbestemmelse om 

kjøpesenter, jf. kapittel 7 i Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025. Planforslaget er også i 

strid med vesentlige regionale interesser, jf. fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer, 

kapittel 8.2. By- og tettstedsutvikling. Kapitlet omfatter flere retningslinjer som bygger opp 

under en regional politikk som skal bidra til fortetting i sentrumsområdene i fylkets 

regionsentre. 

 

Vurdering: 

Det er gjort følgende endringer: 

#H1 er tatt ut. #H2 er endret til BKB 18(Terminalveien øst).  

BKB18(Terminalveien  Øst) er  gitt følgende bestemmelse: 

§ 1.15.1.1 Handelsetablering i Sone A og i BKB 18(Terminalveien øst). 

Etablering av nytt eller utvidelse av eksisterende forretningsareal med samlet BRA over 3 

000 m² (kjøpesenter) tillates kun innenfor sentrumssone A og i BKB18 (Terminalveien 

øst) slik det er vist i kommunedelplan for Fauske sentrum. 

For tiltak innenfor område stilles det krav om reguleringsplan. 

 

 

For BKB områdene er det gitt følgende bestemmelse.  

§2.2.7 Kombinert og anleggsformål (BKB)  
I BKB områdene BKB1, BKB06 kan forretning tillates med inntil 300 m2 per ny 

virksomhet inntil 2 virksomheter i hvert område. I følgende BKB –områder er det 

eksisterende forretningsvirksomhet med ant m2: 

 BKB06 200 m 2 (dekk) 

 BKB08 750 m2 (hagesenter) 

 BKB02 150 m2 (steinprodukter) 

I disse områdene  kan det tillates at areal til forretning økes med inntil 50 % av dagens 

areal. 

 

I områdene markert som BKB tillates følgende kombinerte formål: 

- Innenfor BKB06 (Storkontoret i Sulitjelma) tillates etablering av forretninger, 

næringsbebyggelse,  

offentlig/privat tjenesteyting, boligbebyggelse.  

- Innenfor BKB07 (Leivset Koloritt) tillates forretninger, næringsbebyggelse. 

Eksisterendeforretningsvirksomhet er på 150m2. Areal til forretning kan økes med inntil 

50% av dagens areal. Før området kan bebygges stilles det krav om reguleringsplan. 

- Innenfor BKB08_F (Kistrand)tillates gjenoppbygging av eksisterende boliger og 

etablering av fritidsboliger iht. fellesbestemmelsene og bestemmelse gitt til 

fritidsbebyggelse i § 2.2.2 andre avsnitt. Også andre ledd og retningslinje i § 2.2.2 gjøres 

gjeldende for område BKB15_F 

For området stilles det krav om reguleringsplan før utbygging kan finne sted. 

- Innenfor BKB09_F (Hotellet i Sulitjelma) tillates etablering av offentlig/privat 

tjenesteyting og næringsformål, fortrinnsvis hotell/overnatting/midlertidig 

innkvartering/bosted. 



12 
 

Kommuneplanens arealdel sjø og land 2017-2029 

Fauske kommune  

 

- Innenfor BKB10_F (Østerkløft)tillates etablering av fritids- og turistformål 

(campingplass, utleie av hytter, rorbu mv.) og fritidsbebyggelse. Før området kan 

bebygges stilles det krav om reguleringsplan. 

 

 

 

 

§ 2.3      Bestemmelser til kommunedelplan for Fauske sentrum 

 

§2.3.3 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB) 

I områdene markert som BKB tillates kombinerte formål etter følgende tabell: 

Tabell 4: Oversikt over tillatt arealbruk. 

Område Benevnelse Tillatt arealbruk  

BKB01 Torggata Forretning/boligbebyggelse.Innenfor 

bestemmelsene for sone  A    

BKB02 Eiaveien/Marmorveien Forretning- og næringsbebyggelse. 

Eksisterende forretningsvirksomhet 

er på 200m2. Areal til forretning kan 

økes med inntil 50% av dagens areal. 

BKB03 Skogholt hagesenter  Forretninger/ næringsbebyggelse. 

Eksisterende  forretningsvirksomhet 

er på 800m2. Areal til  forretning 

med kan økes med inntil 50% av 

dagens areal. 

BKB04_F Skogholt Næringsbebyggelse/parkeringsplasser 

BKB05_F Terminalveien øst Forretning/næringsbebyggelse.  

Lager, service og distribusjon for 

netthandel kan etableres med inntil 

6.000 m² BRA.  

 

Det kan etableres inntil 5.200 m² 

BRA forretning. Av dette skal 

minimum 4900m² begrenses til 

handel med plasskrevende 

varegrupper som biler, 

motorkjøretøy, lystbåter, 

landbruksmaskiner, trelast og andre 

større byggevarer, salg fra 

planteskoler/hagesentre, 

møbelvarehus og brune- og 

hvitevarer. Denne opplistingen er 

uttømmende. Areal til fysisk utsalg 

tilknyttet netthandel kan ikke 

overstige  300 m², og skal inngå i det 

totale arealet avsatt til forretning. 
 

24 Planfaglige vesentlige merknader - Nordland fylkeskommune 

Regplan Terminalveien øst må tas ut området og konsekvens utredes.  

Alle områder med BS_F og BKB_F og BOP6_F må konsekvens utredes og referere 

hvilken kode som er brukt og betegnelse 

Vurdering: 

Reguleringsplan Terminalveien øst  tas ut og gis formål BKB. Området er konsekvens-

utredet. Alle områder med BS_F og BKB_F og BOP6_F er konsekvens utredet. 

25 Planfaglige vesentlige merknader - Nordland fylkeskommune 

Boligområde B22_F på Lund  
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Boligområdet tenkes lokalisert på Lund på Øyneshalvøya. Kommunen ønsker å legge til 

rette for 8-10 nye boligtomter som er lokalisert 4 km fra sentrum av Fauske i et mye brukt 

friluftslivsområde. Dette på tross av at området er uten kollektivtilbud og at endringen vil 

medføre behov for utbygging av infrastruktur. I tillegg er det i planbeskrivelsen konkludert 

med tilbud av boliger er tilfredsstillende i planperioden.  

Fylkeskommunen vurderer at utleggingen av boligområdet er i strid med kommunens 

strategi om å legge til rette for boligfortetting i sentrumsnære områder.  

Fylkeskommunen vurdere tiltaket til å være i strid med regional politikk slik de 

fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer jf. 8.2 By- og tettstedsutvikling, 

punkt a):  

«Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte 

by og tettstedsstrukturene. I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i by- og 

tettstedsteder og rundt kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå 

uønsket spredning av bebyggelse.»  

Og det vises videre til at tiltaket er i strid med vesentlige regionale interesser slik de 

fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer jf. 8.2 By- og tettstedsutvikling, 

punkt a):  

«Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte 

by og tettstedsstrukturene. I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i by- og 

tettstedsteder og rundt kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå 

uønsket spredning av bebyggelse.»  

Og det vises videre til at tiltaket er i strid med vesentlige regionale interesser slik de 

fremkommer i Regional plan – klimautfordringene i Nordland 2011 – 2020, 

sektormålsetting C:  

”Kommunene i Nordland skal gjennom sin planlegging bidra til å redusere 

klimagassutslipp og styrke tilpasningsevnen til et endret klima.”  

Fylkeskommunen ber kommunen om å vurdere på nytt om det skal legges til rette for 

spredt eneboligutbygging i friluftslivsområde og som det i tillegg ikke er dokumentert 

behov for. 

 

Vurdering:  

Viser til behandling av innsigelse fra Fylkesmannen for samme området. Området er tatt ut 

av planen og bestemmelser, men vil bli tatt med i saksbehandlingen til kommunestyre med 

vurdering om dialogmøte med Fylkesmannen og anke inn til departementet. 

26 Planfaglige vesentlige merknader - Nordland fylkeskommune 

Kystsonen  

Planforslaget omhandler ikke kystsonen på bakgrunn av at Fauske, Bodø og Saltdal skal 

utarbeide felles kystsoneplan. Kommunen har valgt å ha en generell forbudssone for 

utbygging med 50 meter langs enkelte vassdrag og strandsonen på enkelte områder. For 

resten av strandlinja gjelder 100-meters grense mot sjø jf. statlig planretningslinje for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Selv om kommunen ikke har lagt til 

rette for mange utbyggingsområder i planforslaget er det en klar fordel å sette byggegrense 

mot sjø på overordnet nivå. I praksis vil det ikke være formålstjenlig å kreve utarbeidelse 

av detaljreguleringsplan for små tiltak i strandsonen. Kommuner vil ofte derfor søke om 

dispensasjon i slike saker.  

Fylkesplanen legger opp til at det er mulig å legge til rette for utbygging i strandsonen 

såfremt det er utarbeidet godkjente arealplaner. Fylkeskommunen ønsker at kommunene 

kartlegger interessene i strandsonen slik at det kan legges til rette for en helhetlig 

forvaltning av kystsonen. Planavklarte områder i overordnet plan vil gi en mer smidig 

behandling, færre dispensasjonssøknader og forutsigbarhet for næringslivet og 

befolkningen, jf. prinsippene om god planlegging.  

Fylkeskommunen oppfordrer Fauske til å kartlegge interessene i strandsonen i 

utbyggingsområder gjennom å definere den funksjonelle strandsonen. Den funksjonelle 

strandsonen er den sonen som står i innbyrdes samspill med sjøen både økologisk, 
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topografisk og/eller bruksmessig. Denne kan være smalere eller bredere enn 100-

metersbeltet. 

 

Vurdering:  

Fauske kommune er en kommune med forholdsvis liten strandsone. Vi har få 

dispensasjoner i 100 meters beltet. Det er få konflikter tilknyttet bruk av strandsonen. Vi 

har forholdsvis god tilgjengelighet langs strandsonen og kun en  sak som omhandler 

innskrenking i tilgjengeligheten langs strandsonen. Denne er det arbeidet mye med og er 

godt kjent i kommunen.  

Kystkommuner som det er mange av i Nordland har sikkert mye mer press på strandsonen 

enn en kommune inne i en fjord. Det er andre deler av kommunen som trenger mer 

kartlegging som kulturminner, landbruksareal, mineraler. Hvis det er et krav om 

kartlegging bør det tas opp i neste revidering av kommuneplanen. 

27 Planfaglige råd - Nordland fylkeskommune 

Rullering av handlingsplanen for Fauske sentrum 

Fylkeskommunen råder kommunen til å rullere handlingsplanen for «Fauske - 

marmorbyen» hvert år og forankre gjennomføringen av tiltakene i økonomiplan. 

 

Vurdering: 

Etter at  kommuneplanens arealdel blir vedtatt vil det bli vurdert å revidere 

handlingsprogrammet hvert år som en del av økonomiplanen. Fauske har søkt om 

prosjektmidler til gjennomføring av fylkeskommunens  «Regional plan for by- og 

regionspolitikk» som henter manga av sine tiltak i handlingsprogrammet  for Fauske 

sentrum.  

28 Planfaglige råd - Nordland fylkeskommune 

Dyrepåkjørsler   

Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028 er det vedtatt en målsetting om 

at påkjørsler av hjortevilt og tamrein på veg og bane i fylket skal reduseres. Vi viser til 

følgende strategi knyttet til den aktuelle målsettingen:  

3. Den kommunale arealplanleggingen og bestandsplaner skal brukes som verktøy for å 

redusere påkjørsler.  

Nordland fylkeskommune kan ikke se at trafikksikkerhet for påkjørsler av hjortevilt (og 

tamrein) er behandlet i planarbeidet. I planbeskrivelsen, kapittel 5.2.9., vises det til at 

kommunen har en egen trafikksikkerhetsplan som skal rulleres i inneværende år. Vi ber 

om at dyrepåkjørsler inkluderes i denne, og at arbeidet samordnes med kommuneplanens 

arealdel slik at kunnskap om dyrepåkjørsler i kommunen legges til grunn for det videre 

arealplanarbeidet. 

 

Vurdering:  

Tas med i trafikksikkerhetsplanen 

29 Planfaglige råd - Nordland fylkeskommune  

Kulturminnefaglig  

Nyere tids kulturminner  

a) I planbeskrivelsen inngår en anbefaling om at det fram til neste revisjon av 

kommuneplanen skal utarbeides en kulturminneplan for kommunen. 

Fylkeskommunen viser til Riksantikvarens pågående KIK-prosjekt (Kulturminne i 

kommunen), og anbefaler Fauske kommune å søke om midler til arbeid med en 

kulturminneplan. 

b) Vi gjør oppmerksom på at det ikke er samsvar mellom nummereringen av 

båndleggingssonen for Klungset leir på plankartet og i bestemmelsene, samt at fv. 

830/Sulitjelmaveien og Røvika ungdomssenter i bestemmelsene har fått 

betegnelsen H370 i stedet for H730. 

c) Noen områder er markert som hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570). 

Dette dreier seg om tre mindre områder som ligger svært nær hverandre, øst for 
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Langvatnet i Sulitjelma. Ut fra at man i dagens kulturminnevern har et fokus på 

helhetlige kulturmiljøer mer enn på enkeltobjekter, bør det vurderes om de tre 

hensynssonene med fordel kan slås sammen til én.  

d) Det anbefales videre at hensynssonene listes opp og beskrives i § 7.2.2 i 

planbestemmelsene. 

e) I hensynssone H570 er det følgende formulering «Hensynssonene må ikke tolkes 

som uttømmende for områder med verdi som viktige kulturmiljøer. Kulturmiljø 

bør alltid vurderes i plansaker slik at hittil ukjente eller mindre kjente 

kulturmiljøer oppdages og ivaretas. 

Nasjonal kulturminnebase på nett – ASKELADDEN og registreringen av eldre 

bygninger - SEFRAK – registreringen skal brukes aktivt i saksbehandlingen.» 

Siden disse føringene gjelder for hele kommunen, og ikke spesielt for 

hensynssonene, anbefales det at de flyttes til de generelle 

bestemmelsene/retningslinjene i § 1.14 Kulturminner 

f) Svært mange føringer er gitt som retningslinjer, og ikke som juridisk bindende 

bestemmelser. Dette gjelder bl.a. for § 1.14. Kulturminner og for § 1.11 Sentrums- 

og tettstedsutvikling (som i stor grad omhandler utviklingen av 

sentrumsområdene-/tettstedene som helhetlige kulturmiljø). Det anbefales å 

vurdere om noen av retningslinjene med fordel bør gjøres rettslig bindende ved at 

de i stedet gis som generelle bestemmelser etter plan- og bygningslovens § 11-9 

nr. 6 og 7. 

g) To store gravhauger på gnr 50/2 er foreslått regulert med hensynssone d (H730_5F 

og H730_6F). Vi sier oss enig i at disse to gravminnene fortjener å bli særskilt 

trukket fram i planen, men gjør oppmerksom på at bruk av hensynssone d gir ikke 

disse kulturminnene noe ekstra vern ut over det kulturminneloven uansett gir dem. 

Vi anbefaler sterkt at omgivelsene omkring gravhaugene blir regulert med 

hensynssone c for å sikre opplevelsen av kulturminnene i landskapet. 

Fylkeskommunen kommer gjerne med forslag til bestemmelse og avgrensing 

dersom kommunen måtte ønske det. 

h) Det er positivt at sporene etter krigsfangeleiren på Åsend foreslås regulert med 

hensynssone c (H570_1F). Vi vil anbefale at Fauske kommune også vurderer å 

verne utvalgte deler av den tyske jernbanetraséen over Fauskemyrene gjennom 

aktiv bruk av plan- og bygningsloven. 

Vurdering:  

a) Fauske kommune er tildelt midler og arbeidet med kulturminneplan er igangsatt 

b) Er utført  

c) Er utført  

d) Er utført  

e) Er utført 

f) Er utført  

g) Er utført  

h) Gjøres vurdering når kulturminneplan for Fauske blir utarbeidet. Første fase i 

kulturminneplanarbeidet omhandler Sulitjelma. 

30 Planfaglige råd - Nordland fylkeskommune  

Samferdselsfaglig 

Samferdsel synes det er positivt at det er fokus på aktiv transport og tilrettelegging for 

sykkelveier. Samtidig synes vi fortsatt at det mangler fokus på kollektivtransport, og viser 

til vårt innspill til oppstart gitt 09.07.2014. I planbeskrivelsens punkt 5.2.11. nevnes det at 

dagens løsning vedrørende bussterminalen i Fauske sentrum er dårlig, og at dette tas med i 

handlingsprogrammet til ny kommunedelplan for sentrum. Vi ønsker i den sammenheng å 

vise til at flere kommuner i dag jobber med egne kollektivplaner. Vi ber Fauske kommune 

vurdere å påbegynne tilsvarende arbeid som vil bidra til økt fokus på kollektivtransport, 

samt gode kollektivløsninger 

Vurdering: 
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Det gis bestemmelser til sykkelplan slik at sykkelplanen blir juridisk bindende. 

Nordland fylkeskommune er i gang med arbeid for bedre kollektivtilbud (buss og tog) i 

Fauske med fokus på Fauske –Bodø. Dette arbeidet skal legge grunnlaget for 

konkurransegrunnlaget for anbudskonkurransen for buss - forbindelser i Salten. Fauske 

kommune er representert i prosjektgruppa. 

 

 

 

31 Planfaglige råd - Nordland fylkeskommune  

Mineralfaglig 

a) I det nasjonale prøveprosjektet «Arealfesting og verdisetting av mineralressurser i 

Nordland» i regi av Norges geologiske undersøkelse (NGU) er Fauske eneste 

kommune valgt som en del av prosjektet. Data som er kommet fram i dette 

prosjektet bør ivaretas i kommuneplanens arealdel. 

b) Etter fylkeskommunen vurdering er viktige mineralressurser ikke sikret i 

planforslaget, og vi ber derfor kommunen vurdere å inkludere disse i planen før 

den vedtas.  

c) Ivaretakelse av forekomstene nevnt av NGU i Skysselvika, Moen og Leivset som 

nåværende og framtidige forekomster til byggeformål er viktig i denne 

sammenheng. 

 

Vurdering: 

A og b) Det bør gjøres et eget arbeid med kartlegging av mineralressursene i kommunen 

og at disse tas med i en egen revidering av kommuneplanens arealdel og sikres. Det er 

utarbeidet et eget temakart for mineralressursene i kommunen. Dette ligger ved i 

dokumentene til planen. 

d) Skysselvika og Moen er ivaretatt i dokumentet. Skysselvika gjennom egen 

reguleringsplan og Moen er satt av i kommuneplanens kart og bestemmelser. 

Leivset marmorbrudd er avsatt i planen. Det er også tatt med bestemmelse som 

sikrer glimmergneis ved Mermaurstad. 

32 Planfaglig mangel - Nordland fylkeskommune  

Alle områder med BS_F og BKB_F og BOP6_F må konsekvensutredes. 

Vurdering: 

Er utført.  

33 Planfaglig mangel - Nordland fylkeskommune  

Gjøre KU på flere enn de 19 tiltakene som er konsekvens utredet 

Vurdering: 

Er utført 

34 Nordland fylkeskommune Omgjøre uttaleretten til barnas talsperson fra retningslinje til 

bestemmelse. 

Vurdering: 

Er utført 

35 Steinar Nymo  Gavlen g.nr.76br.nr 16 omgjøre fra LNFR til LSB 

Vurdering: 

Statens vegvesen er forespurt vedrørende avkjørsel til eiendom 76/16. SVV har i brev av 

25.10.16 svart følgende i brevets to siste avsnitt: 

«Fartsgrense ved avkjørselen er 80 km/t og det er høy årsdøgntrafikk - ca. 3300. Det er 

ikke ønskelig med økt trafikk over avkjørselen og økt fotgjengerkryssing over rv. 80. Det 

kan ikke forventes å få innvilget avkjørselstillatelse til nye boliger på denne siden av rv. 

80. 

Statens vegvesen fraråder Fauske kommune å endre formålet fra LNF-A til LNF-BC»  

Vurdering: 

Med bakgrunn av i svarbrevet fra  Statens vegvesen endres ikke deler av gnr.76, bnr. 16  

fra lfnr til ls. 
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36 Innbyggerinitiativet «Nei til riving av rådhuset»   BS21 endres til BOP og BS18 endres til 

SPA(parkering). 

Vurdering: 

I Fauske samfunnshus og området rundt ble det lagt ut BS21 – sentrumsformål med en 

tilrettelagt byggehøyde på 15 etasjer, dette for å imøtekomme innspill/ønske om 

tilrettelegge for et høyhus i Fauske sentrum. Nå er det planer om et nytt hotell på 20 

etasjer. Dette vil gi Fauske et landemerke som er med å gi Fauske et signalbygg og et mer 

urbant preg som vil forsterke Fauske som by. Da er det naturlig å endre område BS21 til  

opprinnelig formål i gjeldende plan som er  O_BOP offentlig/privat tjenesteyting. Område 

med BS formål som åpner for høyhus legges til arealet som det nye hotellet skal bygges 

på.  

 

37 Lakså gr.eierlag  Tillate hyttetomter på 2 daa i Lakså. 

Vurdering: 

Legger inn retningslinje i bestemmelsene som øker tomt til fritidsbebyggelse  til 1,5 daa.  

38 Øvre Valnesfjord grunneierlag  

 Østerkløft:  

Foreslår at området BFT2 tas ut i sin helhet. Grunneierne her har ikke interesse av å sette i 

gang med turistanlegg/caravanoppstilling. Det foreslås at området LS5 forlenges nordover 

slik at det grenser til område BKB20_F. En slik løsning er i tråd med det vi spilte inn tidlig 

i prosessen og vil være i samsvar med dagens arealbruk i området. 

 Jordbru:  

I vårt innspill ved oppstart ønsket vi at LS-området utvides over Jordbru også slik at LS6 

blir sammenhengende med LS7. 

Håla: 

Grunneierlaget opprettholder derfor, på vegne av grunneierne i området, vårt innspill på 

om at området legges ut som LSF- område i henhold til tidligere innspill. 

Oppsummering  

Øvre Valnesfjord grunneierlag vil på vegne av sine medlemmer foreslå følgende endringer 

i det forslaget til arealdel som er sendt ut på høring:  

Område i Østerkløft blir endret til LS-område  

Område på Jordbru omgjøres til LS-område  

Hyttegrenda Håla/Vestvatnli omgjøres til LSF-område  

 

Vurdering:  

Ta ut BFT2 område, LS5 forlenges nordover slik at det grenser til BKB20_F 

LS6 blir sammenhengende med LS7. Konsekvensutredes. 

39 Fauske arbeiderparti 

a) Bedre kartlegging av kvalitet på landbruksarealer  

b) Utarbeide en interkommunal kystsoneplan  

c) Endre formål på Kleiva 25 fra næring til bolig. 

d) Sone A i Fauske sentrum settes inntil 14 etasjer – generelt  

e) Utnyttelsesgraden på næringsarealer settes til 100% inkl. parkering  

f) Utarbeide kulturminneplan 

g) Flere områder for spredt fritidsbebyggelse  

h) Sone B i Fauske sentrum utvides til Helligberget, Kirkeveien,Triangelveien og 

Follaveien 

 

Vurdering:  

a) Det var målsettingen å lage et kart med kjerneområder for landbruk, men dette ble 

det ikke tid for, kan tas i neste revidering.  

b) Bodø, Saltdal og Fauske har igangsatt et interkommunal arbeide for utarbeideng 

av en helhetlig kommunedelplan for Skjerstadfjorden innenfor Saltstraumen. 
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Planprogrammet er utarbeidet og lagt ut på høring til 4 august 2017. 

c) Det er ikke ønske om formålsendring fra tidligere hjemmelshaver. 

d)  I dag har ikke Fauske behov for en generell byggehøyde på 14 etasjer. Vi har 

gjort en enkel konsekvensutredning på utnyttelse og byggehøyder på det som 

ligger i planforslaget. Noe som kan være begrensninger vedrørende flere etasjer er 

dårlig stabilitet i grunnen. Dette gjelder spesielt i den vestre delen av sentrum. I 

tillegg vil 14 etasjer i en rekke mot sjøen ødelegge sikt og solforhold for resten av 

sentrum. Skal vi legge til rette for en utstrakt utvikling av 14 etasjer som 

byggehøyde, så må vi ha en klar plan for hvor dette kan tillates og en omfattende 

konsekvensutredning som utreder hvilke følger det får for sentrum og hva som 

kreves.. Det er ønskelig med en boligfortetting i sentrum, noe som det er lagt til 

rette for. Skulle det bli et behov for flere tillate etasjer og mer bya, kan 

kommunedelplan sentrum revideres med kun dette som tema eller regulere 

områdene som en områderegulering. Innspillet er tatt til dels til følge og 

byggehøyden er øket til fem etasjer + en etasje inntrukket. 

 

e) Kun i de mest urbane områdene i sentrum er 100% u-grad tilrådelig, noe som 

ligger i planforslaget. På næringsarealer i urbane områder hvor dette er aktuelt  så 

vil et fellesareal i en kvartalsstruktur  være nødvendig noe som 100 % ikke gir 

plass til. Hvis alt areal går til bygg og parkering så vil det ikke være mulig med 

bl.a fellessareal . Da må bl.a. tilførsel skje rett fra gata. Men noen områder må 

dette aksepteres hvis det ikke er andre muligheter. Noe som ligger i planforslaget. 

I de generelle næringsområdene er det i dag god plass og 100 % utnyttelsesgrad er 

ikke nødvendig. Hvis behovet skulle endre seg tas det i en ny revidering med kun 

dette som tema. 

 

a) Kulturminneplanen er igangsatt, første fase omfatter Sulitjelma.  

 

b) I planen er det 13 rene områder med 45 tomter for spredt fritidsbebyggelse og 5  

kombinerte område med  10 tomter. I disse områdene er det ikke foretatt få 

fradelinger  siden forrige revidering. Behovet ser ut til å være lite. Å sette i gang 

arbeid med flere områder bør være godt begrunnet. 

 

c) Område som er avsatt til boligfortetting er basert på følgende: 

Området er opprettet for å gi rom for en høyere utnytting av arealene og dermed 

boligfortetting. Fauske har ikke tradisjon med fortetting av sentrums områder. 

Dette gjør at vi er nødt til å gå forsiktig fram. Fortetting er en klar avveining 

mellom utnyttelse av området sett i forhold til belastning for de som bor i området. 

Går dette for fort fram så kan det føre til store protester som vanskeliggjør en 

ønsket utvikling. Gode prosesser er avhengig av at berørte parter høres/medvirker 

og ikke føler seg overkjørt. Områdets grenselinjer er satt med bakgrunn i at 

planutvalget har godkjent reguleringsplaner i området som gir en høyere utnyttelse 

av arealet. Vi vil med gjennomføring av disse prosjektene få erfaring med hvordan 

innbyggerne mottar dette. Så kan området(sone B)utvides i neste revidering. 

40 Tromsø museum – Kulturminner under vann. 

Ingen merknader 

41 Fauna KF 

a)  Areal til sidespor  på terminalen 

b) Ved omlegging av E6 og RV80 bør det tilrettelegges for taktisk og gjennomtenkt 

avkjørsel mot sentrum er viktig, gjerne slik at man ser sentrumsområdet før 

avkjørsel. Avkjørsel bør være slik at den oppleves lett tilgjengelig og visuelt 

tiltrekkende for gjennomreisende. 
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c) Se på muligheten for å legge inn offentlige føringer og krav til vedlikehold, 

utnyttelse og bruk av eiendommer. Dette må gjøres på en slik måte at det er mulig 

å håndheve. 

d) Sone B i Fauske sentrum foreslås utvidet til å gjelde også området opp mot 

jernbanen, med omliggende, for å stimulere til fortetting. 

e) Sette av området tiltenkt Sjunkhatten Folkehøgskole i øvre Valnesfjord. 

f) Begrepet «kulturkvartalet» kan oppleves som misvisende, kan «kulturklynge» 

være et mer korrekt begrep? Vi oppfordrer til å se ulike aktivitetsområdet inn i 

kultur; eks. aktivitetspark, uteområdet knyttet til skole eks. det nye 

drama/musikkrom på vestmyra.  

g) I folkehelsekommunen Fauske anser vi det som viktig å ha noen uttalte mål om 

bevaring og videreutvikling av grøntarealene (eksempler aktivitetspark for både 

barn og voksen) for å stimulere til liv i sentrum av Fauske. 

h) Arealplanen kunne vært mer strukturert.  

i) Vi ønsker at det sees på muligheten for å sikre et helhetlig visuelt utrykk både på 

nybygg og gjennom renovering i sentrum.  

j) For å bevare og utvikle vår historie er det et ønske om en gjennomgang med 

kulturminner i Sulis. Dette for å se på eventuell vern og freding 

k) Avmerk området fra kryss Terminalveien / Holtanveien fram til alpinbakken på 

sørøstsiden av Holtanveienveien for framtidig råstoffutvinning av glimmergneis i 

kart og bestemmelser  

l) Avmerk Hjemgam / Moen som grusressurs for framtidig råstoffutvinning. 

Området er avmerket på pukk/grus ressurskartet, men ikke avmerket på kartet over 

planbestemmelser til framtidig råstoffutvinning 

 

 

Vurdering: 

a) Jernbaneverket har regulert terminalområdet, for å legge til rette for omlasting av 

økende godsmengde over Fauske stasjon. Vi har i møter fortalt om områdene nord 

for Fauske som kan legges til rette for nytt terminalområde. Signaliser 

jernbaneverket slike planer vil vi selvfølgelig finne passende områder. Men først 

bør jernbaneverket signalisere et slikt behov. Det er flere områder som er aktuelle. 

De aktuelle områdene er i dag avklart og formålet kan endres i en reguleringsplan. 

Sidespor kan vi etablere uten at det ligger avmerket i kommuneplan.  

b)  I dag ligger ny trase for omlegging E6 Fauske i planen. Omlegging E6 er ikke 

inne i forslaget til ny NTP som er perioden fram til – 2029. Dvs at omlegging av 

E6 rundt Fauske ikke vil være aktuelt i neste 4- års periode, hvis ikke noe spesielt 

skulle skje. Det gjør at arbeidet med avkjøring ikke er aktuelt. Slike planer er mye 

ferskvare og kan dermed være foreldet når E6 en gang blir lagt om. 

c) Dette dekkes av Pbl§31-3 Sikring og istandsetting. 

Eneste er om Fauske skal stramme dette inn og lage et regime for denne      type 

saker, noe som vil kreve ressurser. Slik det er i dag er ikke dette større problem 

enn at det håndteres fra sak til sak. 

d) Området er opprettet for å gi rom for en høyere utnytting av arealene og dermed 

boligfortetting. Fauske har ikke tradisjon med fortetting av sentrums områder. 

Dette gjør at vi er nødt til å gå forsiktig fram. Fortetting er en klar avveining 

mellom utnyttelse av området sett i forhold til belastning for de som bor i området. 

Går dette for fort fram så kan det føre til store protester som vanskeliggjør en 

ønsket utvikling. Gode prosesser er avhengig av at berørte parter ikke føler seg 

overkjørt. Områdets grenselinjer er satt med bakgrunn i at planutvalget har 

godkjent reguleringsplaner i området som gir en høyere utnyttelse av arealet. Vi 

vil med gjennomføring av disse prosjektene få erfaring med hvordan innbyggerne 

mottar dette. Så kan området utvides i neste rullering. 
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e) Er avsatt område i planforslaget. Litt vanskelig å se grunnet skraveringer. 

f) Navnet er knyttet opp til et kvartal og hvordan man skal utvikle dette kvartalet. 

Hvordan kulturbegrepet skal framstå i kommunen bør komme fram i evt. 

Kulturplan . 

g) Grøntområdene er videreført fra gjeldende plan.  

h) Usikkert hva som skulle vært mer strukturert 

i) Dette må framkomme i planer som følger opp arealplanen 

j) Dette bør gjøres i en egen kulturminneplan og deretter tas inn i arealplanen i en 

begrenset revidering som tema. 

k) Dette må vurderes, eventuelt legge det inn i temakartet.  

        L)   Området ligger inne i planforslaget 

42 Knut Pettersen Endre 84/44 fra LNFR til LSF 

Vurdering: 

Arealet må ha avkjørsel fra E6, i dag er det ingen avkjøring fra E6. En øket biltrafikk av 

og på E6 er noe som er lite ønskelig. En avkjøring fra E6 til fritidsbebyggelse vil trolig 

ikke vegvesenet godkjenne. I dagens kommuneplan er det mange områder for spredt 

fritidsbebyggelse slik at behovet er dekket. I disse områdene er det lite byggeaktivitet. 

43 Anette Blomsøy-Endre 105/54 lnfr område til B_F 

Vurdering: 

Dette er 3 like areal som er fradelt fra hovedbruket. Søknaden gjelder bare et av disse tre 

arealene.  Pga presedens så må alle tre bli behandlet likt. Det er ingen spesiell grunn til at 

de skal få ulik behandling.  Gårdskart viser at arealet består av fulldyrka jord og 

innmarksbeite. Jordvern er høyt prioritert slik at bygging på dyrkbar jord ikke skal tillates. 

Det er ikke ønskelig med boligbygging på Øyneshalvøya med bakgrunn i transport og 

arealplanlegging. I forslag til kommuneplan som har vært til ute til høring ble det lagt ut 

10 tomter ved nedkjøring til Knurvik ca 500 m lenger ut på halvøya. På disse 10 tomtene 

ble det fra Fylkesmannen fremmet innsigelse. Dette kan bli resultatet hvis disse 3 arealene 

blir lagt ut. I tillegg er disse 3 arealene på dyrkbar jord. Det var ikke de 10 tomtene lenger 

ut. Avventer resultatet vedrørende de 10 tomtene lenger ut. 

 Anbefaler  ikke at formålet for område endres fra LFNR til B_F. 

44 Eldrerådet - Ingen merknader 

45 Fauske næringsforum  

a) Utvidelse av Fauske sentrum, 8 etasjer i bykjernen og 6 

etasjer i sone B.  

b) Gående og syklende må god tilgjengelighet når E6 blir omlagt 

c) Etablere aktivitetspark i sentrum for barn og unge. 

d) Avsette areal for parkeringshus. 

e) Tilby opparbeidede næringsarealer. Kommunen har 

tilstrekkelig med næringsarealer på kommuneplannivå  

f) Fauske jernbanestasjon må i framtiden bli skysstasjon 

ved å samle buss, tog og taxi 

Vurdering: 

a) Har i forslaget til k-plan øket byggehøyden med en etasje til 5+1. Har i tidligere innspill 

gjennomgått bakgrunn for de byggehøydene som er lagt inn i boligområdene i plan-

forslaget jfr. AP’s innspill. Hvis det skulle bli aktuelt med slike høyder kan det enkelt løses 

med en revidering av planen med dette som tema og deretter lage en områderegulering for 

de aktuelle områder i sentrum.   

b) Omlegging av E6 og de muligheter som da oppstår vil bli ivaretatt i en senere 

revidering. 

c) Aktivitetspark er lagt inn i handlingsprogrammet for sentrum og er lagt inn i nytt  

prosjekt som skal arbeide med tiltaket. 

d) Areal til parkeringshus er ikke lett å forutse hvor det kan ligge. Ber derfor om plassering 

og at det tas med i neste revidering 

e) Opparbeidelse av disse kan ikke løses på kommuneplannivå 
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f) Dette er et av tiltakene i handlingsprogrammet som nytt prosjekt skal arbeide med. 

 

46 Råd for likestilling av funksjonshemmede  

a) Anmoder om at det bygges sykkelparkering. 

b) Ber om at gangstien mellom paviljong 9 og jernbanegata legges inn i planen. 

c) Gater/fortau spyles jevnlig for å minske støvplagen. 

Vurdering: 

a)  I kommuneplan er det satt krav om sykkelparkering til hver boligenhet. 

b) Området omfattes av reguleringsplan og en slik endring må skje på reguleringsnivå. 

c) Dette kan ikke løses i kommuneplan 

 

47 Tromsø museum - Ingen merknader 

      48 Tor Allan Furnes Endring av formål til bolig på 57/28 og 3 – 57/34 

Vurdering: 

 I utgangspunktet skal plankartet på formålsnivå ikke omfatte de områdene som har 

reguleringsplan. I noen tilfeller gjør vi unntak. På Strømsnes er det en del som har planer 

om bolig i de områdene som i dag er regulert til forretning i reguleringsplan. 

Furnes har gjort forberende arbeider til reguleringsplan så gjøres det et unntak og legger 

formålet bolig på omsøkte areal. «Banktomta» ned til Straumen endres formålet bolig da 

dette prosjektet er uaktuelt. 
49 

 

Tor Harry Bjørnstad - Endring av formål til bolig på 57/9 og 38  

Vurdering: 

I utgangspunktet skal plankartet på formålsnivå ikke omfatte de områdene som har 

reguleringsplan. I noen tilfeller gjør vi unntak. På Strømsnes er det en del som har planer 

om bolig i de områdene som i dag er regulert til forretning i reguleringsplan. 

Siden dette er konkrete planer så gjøres det et unntak og legger formålet bolig på omsøkte 

areal. 

50 Administrasjonen 

-Legge inn bestemmelser for gang og sykkelveier 

-Endre §2.2.3 fritids og turistformål (BFT) ….tilbygg/spikertelt være maks3 m bredt og en 

lengde  på 5 m «utvendig mål» tilføyes 

-Justering av grense for boliger mot kirkegårdsområde på nedre kirkgård, Fauske 

-Endring av navn på LS områdene 

-lagt inn hotelltomt i Sjøgata med bestemmelser – er konsekvensutredet  

-gang/sykkelvei langs Erikstadveien fra Helskarveien til Badestrandveien. 

-gravlund Fauske nedre kirkegård  

51 Direktoratet for mineralforvaltning 

 Det må tydelig fremgå hvor kravet om avslutning er satt vedrørende avslutning i 

Skysselvika : 

Direktoratet for mineralforvaltning. Sitat: «I planbeskrivelsen under temaet 5.2 

Utviklingstrender i Fauske kommune generelt,punkt 5.2.3 Råstoffutvinning (masseuttak) 

står det følgende: «Skysselvika er det 

viktigste masseuttaket for grus i Fauske kommune. I konsesjonen er det satt krav til 

avslutning i 2019». DMF gjør oppmerksom på at DMF har mottatt søknad om 

driftskonsesjon for Skysselvik massetak gbnr. 83/15, 83/30, 83/131 og 83/132 i Fauske 

kommune, men det er per dags dato ikke gitt konsesjon. 

På generelt grunnlag gjør DMF oppmerksom på at det normalt ikke gis tidsbegrensning 

i driftskonsesjonen utover det som følger av grunneieravtalene, reguleringsplan 

og/eller kommunens arealplan. Setningen om krav til avslutning bør derfor skrives om 

slik at det tydelig fremgår hvor kravet om avslutning er satt.» 

 

Vurdering: 
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Sluttdatoen er satt av Drift/tekniskutvalget i DT -015/02-24.04.2002 og datoen 31.12.2019 

er lagt inn i bestemmelsene til reguleringsplanen for området. Før datoen ble satt var  

denne ute på høring av berørte parter og det kom ingen protester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


