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Konsekvensutredning 2. gangs høring  

 Nummering av hver konsekvensutredning er i hht ny innspillskatalog. 

 Alle med nr. 17 er tidligere konsekvensutredning hvor trafikksikkerhet er tatt inn som 

tema. Utredninger med nr.18 er tiltak/formål som ikke var konsekvensutredet i 

planforslaget til 1.gangs høring. Tall i parentes ( ) er nummerering i innspillskatalogen til 

1.gangs høringen. 

 

Innholdsfortegnelse: 
Side 
tall 

Nr nye 

innspill 

 

3 11 Areal til offentlig formål nødetatene og vva 

5 15 Sentrumsformål – Fauske by vest 

7 15 Sentrumsformål –Fauske by øst 

8 17 Kistrand 

9 17 (27)Boligområde i Sulitjelma    

10 17 Massedeponi Jodal i Valnesfjord    

11 17 (38 )Fjell   

12 17 (44)Areal til folkehøgskole   

13 17 (59)Næringsareal masseuttak  grus  Moen 

14 17 (31)Boligtomt  på Finneid     

15 17 (52)Næringsareal utfylling Finneidbukta  

16 17  (34)Forretning/næringsområde på stranda   

17 18 Boligformål Strømsnes tidligere riggområde 

18 18 (42)Areal til krysningsspor i Valnesfjord,Strømsnes 

19 18 (68)Marmorveien 9 

20 18 (67)Nyveien 

21 18 (45)Østerkløft - fritids- og turist formål 

22 18 Boligareal Holtanveien mot ny trase E6  

24 18 Valnesfjord -utvidelse av spredt boligbygging LSB9 og 11  

26 18 Venset  (KU) utvidelse av spredt boligbygging LSB13 

27 18 Dressur område for hund GF09_F  i Fagerlia Sulitjelma 

28 18 Gravlund o_BGU_F 

29 18 Erikstadveien gang og sykkelvei 

30 18 Terminalveien øst  

31 18 (29)Boligtomt  på Finneid - «Natokaia» 

32 48 Boligformål Strømsnes –Furnes  

33 49 Boligformål Strømsnes – Bjørnstad  

34 50 Nytt hotell i Fauske sentrum 

Tidligere konsekvensutredning til 1.gangs høring. Tiltakene er tatt ut/ikke med i planen   

36  -(32) Lund   

37  -(21).Pistolskytebane Osbakk 

38  -(30)Valnesfjord   

39  -(62) Tortenlia   
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11.Areal til offentlig formål nødetatene og vva 

konsekvensutredning  

Dagens formål: Industri  

Foreslått formål: Offentlig eller  privat tjenesteyting  

Arealstørrelse: 93 daa 

Forslagsstiller: Fauske kommune, KF eiendom  

Beskrivelse: Areal avsatt til nødetatene og vei, vann og avløp 

     

 
 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Medfører økt trafikk lokalt. For Fauske sentrum vil 
ikke trafikken øke. Etatene er i dag lokalisert andre 
steder. 

Støy          Medfører sirener, store laste- og transportmaskiner. 
Lite folk i området. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. ingen funn innenfor 
formålsområde. Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Flyttlei rett nordøst for område. 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   Ikke økt transportbehov 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Området er et myrområde med leirgrunn. 
Grunnundersøkelse påkrevet ved detaljregulering  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Arealet vil samle alle nødetatene som vil gi en god 
samordning. Brann og VVA frigir attraktive arealer i 
sentrum. 

Trafikksikkerhet  Arealet ligger på nordsida av E6 slik at det blir 
kryssing av veibane når kjøretøy kommer fra Fauske 
sentrum. Kan være en ulempe ved tilkalling av 
frivillig brannvesen. Avklares i en reguleringsplan. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer: 

 Som vurderingene viser er det få/ ingen negative konsekvenser ved å bygge ut dette området til 

nødetatene og vva. Flytting av brannstasjon og vva sine driftsanlegg vil gjøre at trafikken til større 

kjøretøy og maskiner flyttes ut av sentrale sentrum, noe som er meget positiv. I tillegg blir store 

arealer frigjort til næring og bolig. Alternativer er vurdert og dette arealet ble valgt grunnet 

beliggenhet som gjør sammenslåing av brann/redningstjenesten med Sørfold enklere. Eneste 

utfordring blir grunnforholdene som kan være vanskelig. Høsten 2017 vil  stabilitetsvurderingen være 

utført med rapport. 

 

Konklusjon: Området egner seg bra til formålet. Grunnforholdene er en utfordring. 

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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15 Sentrumsformål – Fauske by vest           

Omfatter: Fauske sentrum  BS01-BS05 

og BS09-13(brunt) 

Dagens formål: Forretning/kontor med 

innslag av boliger. 

Foreslått formål: Sentrumsformål som 

tillater forretning, tjenesteyting, bolig, 

kontor, hotell/overnatting, grønne areal, 

parkering. 

Arealstørrelse: Ca 54 daa  

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Området ligger i østre del av 

Fauske sentrum langs Sjøgata og Storgata  

  

Tema Konse-

kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Støy          Støy må utredes. Langs sjøgata er det mye  trafikk 

også tungtrafikk. Støy må utredes i reguleringsplan.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noen viktige naturtyper i 

området. Kilde: Artsdatabanken 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner i området. En bygning  i 

området er vernet med egne bestemmelse. B29 Kilde: 

Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Gangavstand til sentrum, butikk, buss, skole og 

offentlig tjenestetilbud. Med gode kollektivtilbud vil 

økende transportbehov ut/inn av  området bli dekket 

av buss. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område  

Samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet 

 Området ligger i et område med dårlig stabilitet pga av 

leire og kvikkleire. Nedre del av området er 

aktsomhetsområde for stormflo. Kilde: NVE atlas. 

Ivaretas gjennom bestemmelser om flomsikring av 

bygg under kote 2.0 m. Krav om stabiltetsvurdering i 

regplan. 

Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 

 Område vil følge opp målsettingen  innen transport- og 

areal planlegging med korte avstander mellom bolig, 

butikk, skole, barnehage og andre tjenester 

Trafikksikkerhet   Området har mye biltrafikk, tungtrafikk. Er fortau, 

men mangler sykkelvei. Detaljreguleringsplan må 

sikre gode trafikkløsninger hvor syklende og  myke 

trafikanter blir ivaretatt  

Barn unge uteareal  Det er laget detaljerte bestemmelser for 

uteoppholdsareal som må oppfylles i 

detaljreguleringsplan. Planen viderefører alle 

grøntareal i sentrumsområdet. I denne delen er 

Bygdetunet/Radioskogen og strandpromenaden.  

Parkering   Det er laget detaljerte bestemmelser for krav til 

parkeringsplasser. Disse er lempet på, noe  

som krever at kollektivtilbudet må forsterkes med flere 

avganger og bedre holdeplasser . 
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Utnytting   Utnyttelsesgraden er øket. Dette er føringer for å 

oppfylle målsettingen om boligfortetting og økt areal 

til forretning i sentrum for å forhindre sentrumsdød. 

Men økning er moderat. 70% BYA på tomter med 

ledig areal.  

Etasje og byggehøyder   Det gis føring for 5 etasjer + inntrukket. I dag har vi 

bygg på 4 etasjer i sentrum. Endelig antall etasjer i 

byggene bestemmes i regplan 

Utforming  Kommunplanen har plankrav så dette blir ivaretatt på 

reguleringsplannivå. Er laget en 3d skisse for dette 

området som forslag til utforming. Denne ligger i 

sentrumsrapporten i høringsdokumentene 

Sol/skygge/sikt  Sol/skygge diagram blir utredet i regplan. 

I bestemmelsene er det retningslinjer for 

opprettholdelse av siktlinjene. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området er i dag bebygd. Nye bestemmelser er føringer for å oppnå en målsetting om 

boligfortetting i sentrum for å: 

 Oppfylle kravet til mindre transport gjennom kortere avstand mellom bolig og 

tjenestetilbud  

 Styrke sentrum og gi økt liv til sentrum  

I dag er dette området i Fauske sentrum lite utnyttet, ulik bebyggelse og ingen klar struktur. 

Området har utfordringer innen stabilitet i grunnen og stormflofare i nedre del mot sjøen. Dette 

er løsbart, men må tas hensyn til. Det er både en ønsket utvikling og påkrevet å få flere boliger i 

sentrum. Dette for å få et livskraftig og attraktivt sentrum. Det forventes ingen byggeboom i 

sentrum, men skal det bygges boliger i sentrum må det bli i denne delen. Økt utnytting og 

byggehøyder er moderate, men er et signal om hvilken utvikling vi ønsker. 

 

 

Konklusjon: Det er både en målsetting og ønsket utvikling at det bygges tettere og flere boliger i 

sentrum og da er det denne delen av sentrum som egner seg best. Området har store grøntområder, 

strandpromenade og ligger nært butikk og tjenestetilbud. 

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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15 Sentrumsformål –Fauske by øst 

Omfatter: Fauske sentrum  BS07-BS08, 

BS15-BS16 og BS19-BS23_F og BS24_F 
Dagens formål: Forretning/kontor med 

innslag av boliger  

Foreslått formål: Sentrumsformål som tillater 

forretning, tjenesteyting, bolig, kontor, 

hotell/overnatting, grønne areal, parkering. 

Arealstørrelse: Ca 30 daa  

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Området ligger i vestre del av 

Fauske sentrum langs Sjøgata og Storgata. 

Dette er den mest urbane delen av sentrum. 

  

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Støy          Støy må utredes. I Storgata  er det mye  trafikk opptil 
10 000 ådt herav 600-800 ådt tunge kjøretøy. Støy må 
utredes i reguleringsplan.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noen viktige naturtyper i 
området. Kilde: Artsdatabanken 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner i området.  
Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Ligger i sentrum med  butikk, buss. Skole og offentlig 
tjenestetilbud er i gangavstand. Dette minsker 
transportbehovet. Med gode kollektivtilbud vil mye av 
transportbehovet ut/inn av  området bli dekket av 
buss. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i området 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Deler av området har dårlig stabilitet pga av leire 
Nedre del av området er aktsomhetsområde for flom. 
Kilde: NVE atlas. Ivaretas gjennom bestemmelser om 
flomsikring av bygg under kote 2,0 m. Krav om 
stabiltetsvurdering i regplan. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Område vil følge opp målsettingen  innen transport- 
og areal planlegging med korte avstander mellom 
bolig og  butikk, skole og andre tjenester 

Trafikksikkerhet   Området har mye biltrafikk, tungtrafikk.  
Er fortau, men mangler sykkelvei. 
Detaljreguleringsplan må sikre gode trafikkløsninger 
hvor syklende og  myke trafikanter blir ivaretatt  

Barn unge uteareal  Det er laget detaljerte bestemmelser for 
uteoppholdsareal som må oppfylles i 
detaljreguleringsplan. Planen viderefører alle 
grøntareal i sentrumsområdet. I denne delen er  
torget, Melenci Park og strandpromenaden. I planen 
er et næringsareal endret til grøntområde.  

Parkering   Det er laget detaljerte bestemmelser for krav til 
parkeringsplasser. Disse er lempet på, noe som krever 
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at kollektivtilbudet må forsterkes med flere avganger 
og bedre holdeplasser . 

Utnytting   Utnyttelsesgraden er økt. Dette er føringer for å 
oppfylle målsettingen om boligfortetting og økt areal 
til forretning i sentrum for å forhindre sentrumsdød. 
Noen kvartal har BYA på 100%. Dette er areal som 
også i dag et høyt utnyttet. Kravene til oppholdsareal 
og parkering må løses i en regplan.  

Etasje og byggehøyder   Det gis føring for 5 etasjer + inntrukket. I denne delen 
er det i dag bygg på 5 etasjer. Planer om hotell på 22 
etasjer. Endelig antall etasjer i byggene bestemmes  i 
reguleringsplan. 

Utforming  Kommuneplanen har plankrav så dette blir ivaretatt 
på reguleringsplannivå.  

Sol/skygge/sikt  Sol/skygge diagram blir utredet i regplan. 
I bestemmelsene er det retningslinjer for 
opprettholdelse av siktlinjene. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området er i dag bebygd. Nye bestemmelser er føringer for å oppnå målsettingen om 
boligfortetting i sentrum for å: 

 Oppfylle kravet til mindre transport gjennom kortere avstand mellom bolig og 

tjenestetilbud  

 Styrke sentrum og gi økt liv til sentrum  

I dag er dette området det mest urbane med en tydelig sammenhengende kvadratstruktur. 
Området har en bedre stabilitet i grunnen enn i vest. Deler av bebyggelsen ligger på fjell. Men 
området har utfordringer innen stabilitet i grunnen og flomfare i nedre del mot sjøen. Dette er 
løsbart, men må tas hensyn til. Det er både en ønsket utvikling og påkrevet å få flere boliger i 
sentrum. Dette for å få et livskraftig og attraktivt sentrum. I denne delen er det mer 
næringsbygg. Mindre plass til grøntområder.  Det forventes ingen byggeboom i denne delen av 
sentrum, men innslag av boliger vil det kunne bli. Utnyttelsesgraden er høy, men byggehøyden 
er moderate. Den største endingen er på nordsiden av Storgata fra Esso til Meierigården. 
Endringene er et signal om hvilken utvikling vi ønsker. 
 

 

Konklusjon: Det er både en målsetting og ønsket utvikling at det bygges tettere og flere boliger i 
sentrum. I denne delen vil det bli en utfordring med tilstrekkelig med uteoppholdsplass, noe som 
vil begrense antall boliger. Området har strandpromenade og parken Melenci. I tillegg er et 
næringsområde i gjeldende plan endret til grøntområde. I det foreslåtte område vil det ikke i 
denne planperioden bli bygget mange boliger. Skal det skje må E6 legges utenfor sentrum. 

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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17.(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 
plasseringen av bygg 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   I reguleringsplan må avkjørsel avklares med  
vegvesenet og eventuelle konsekvenser av nye tiltak i 
nærheten av eksisterende jernbane må utredes. 

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 fritidsbolig  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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17. (27).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:   

Trafikksikkerhet  Anbefales at området etablerer adkomst til lokal vei i 
den vestlige delen mot Coop. Dette for å unngå 
skoleveien. 

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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17.Massedeponi Jodal i Valnesfjord    - 

konsekvensutredning  

Dagens formål: LNF-A 

Foreslått formål: Masseuttak/deponi 

Arealstørrelse: Ca 5,5 daa  

Forslagsstiller:Fauske kommune  

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 denne er gjennomgått  
med Duokta reinbeitedistrikt og hvordan dette er løst er 
lagt inn i  planbestemmelsene til regplan. Kilde: Kilden 
Reindriftskart 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Trafikksikkerhet  Et deponi vil føre til økt trafikk av store kjøretøy. Veien 
er nedklassifisert fra RV til Fv. Omlegging rv80 har ført 
stor nedgang i trafikk, noe som veier opp for den økte 
tungtrafikken.  

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.  
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17. (38 )Fjell  - konsekvensutredning  

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Fritidsbolig LSF16_F  

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  

Trafikksikkerhet   Tillates 2 fritidsboliger. Vil generere lite trafikk. I dag er det 
avkjørsel til gammelt gårdstun. 

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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17. (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:   

Trafikksikkerhet  Fv530 er en vei som ender i Fridalen og er  lite 
trafikkert. Veien er smal og har en del telehiv om 
våren. Bør oppgraderes.  

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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17.(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:   

Trafikksikkerhet   Fv 830 har god kapasitet. På/avkjøring må utredes i 
en reguleringsplan 

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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17.(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:   

Trafikksikkerhet  Kan bli etablert en bolig. Lokal adkomst. Ingen 
konsekvens for traffikken. 

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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17.(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. 

Trafikksikkerhet  Er utvidelse av av eksisterende næringsområde. 
Konsekvens vil avhenge av bruken av området. 
Utredes i regplan. 

 

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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17(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. 

Trafikksikkerhet  Er utvidelse av eksisterende næringsområde. 
Ingen/liten økning i trafikken til/fra. 

 

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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18.Boligformål Strømsnes 

Dagens formål: Er regulert til industri  i reguleringsplan 

Foreslått formål: bolig innenfor 57/1 
Arealstørrelse: ca 8 daa   

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål industri. 

Arealet endres til bolig    

   
 

.  

   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Arealet er i dag utbyggingsområde for 

industri 

Vil bli mindre tungtransport og mer småbiltrafikk 
Ikke mer trafikk som vil øke utslipp  

Støy          Støy fra rv80 og jernbane. Må utredes i regplan  

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde .Kilde: Artsdatabanken  

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   Nært sentrum med butikk, off.tjenester og 
barnehage /skole 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Kan  være dårlige grunnforhold. Må foretas 
stabilitetsvurdering   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Som boligareal er dette i tråd med målsetting om 
bygging i sentrum og i kollektivknutepunktene. 

Trafikksikkerhet   Sikker adkomst til kommunal vei.  

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer : Området ligger i sentrum av Strømsnes i Valnesfjord.. 

Det er boliger på naboeiendommene. Antall boligenheter må vurderes i regplan.Kan være 

stabilitetsproblemer i grunnen og støy fra rv80. Bør kombineres med parkering til togpassasjerer. 

 

Konklusjon: Arealet ligger i sentrum med nærhet til  tjenester og kollektivknutepunkt  og egner seg 
som boligareal.  

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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18.(42)Areal til krysningsspor i 

Valnesfjord,Strømsnes 

Dagens formål: LNF- A /Jernbane  

Foreslått formål: Baneformål til krysningsspor 

Arealstørrelse: ca 800m 

Forslagsstiller: Salten regionråd   

Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 

LNF-a   
 

.  

   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Tiltaket vil ikke føre til mer utslipp  

Støy          Litt mer støy av tog som bruker krysningssporet. Ikke 
vesentlig. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde.Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Går en flyttlei i enden av tiltaksområde. Dette må 
avklares med reindriftsnæringen for å finne gode 
løsninger. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Ingen konsekvenser 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko.Stabilitesvurdering av 
grunnforholdenemå gjøres 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Dette området ligger inntil eksisterende 
jernbaneformål og vil ikke gi noe tap av dyrkbar jord. 

Trafikksikkerhet  Ingen konsekvenser for trafikken 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer . Ingen negative konsekvenser utenom ei flyttlei for 

rein i enden av tiltaksområdet som det må samarbeides med reindriftsnæringa for å finne løsning 

 

Konklusjon: Tiltaket har ingen store negative konskvenser og legges inn i planen. 

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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18.(68)Marmorveien 9 

Dagens formål: Forretning/industri 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: ca 6 daa 

Forslagsstiller: Ketil Skår  

Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 

forretning/industri. Det bes om at arealet endres til bolig.  

     

 
  

 

.  

   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Arealet er foreslått endret til bolig fra forretning 
/industri. Trafikken vil endres fra tungtrafikk til 
småbil trafikk, noe som vil redusere støy og utslipp 
 

Støy          Boligformål vil ikke gi mer støy, sannsynligvis mindre 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funne 
innenfor området Kilde: Artsdatabanken  

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   Arealet er sentrumsnært og nær kollektivpunkter 
buss/tog. Vil gi lite behov for transport 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko. Kan være dårlige grunnforhold 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Arealet ligger i etablert  boligområde og dette 
område er en forlengelse av eksisterende 
boligområde. Mister næringsareal. 

Trafikksikkerhet  Området ligger inntil kommunal vei. Boligformål vil 
gi mindre tungtransport og mer småbiltrafikk. Dette 
kan gi en bedre trafikksikkerhet. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området er i dag et lagerområde og i øst av marmorveien er det bygget boliger, slik at dette arealet 

blir en forlengelse av eksisterende boliggareal. Nytt formål harmonerer med eksisterende formål i 

området. Arealet er sentrumsnært og nært jernbane/buss/skole. 

 

Konklusjon: Arealet endres til boligformål som foreslått 

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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18. (67)Nyveien 

Dagens formål: Forretning/kontor  

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 1800 m2 

Forslagsstiller: Asbjørn Nygård   

Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 

forretning/kontor og forslagstiller ber om å få det endret til 

bolig.       

   
 

.  

   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Arealet er lite som vil gi lite trafikk økning.Ligger 
isentrum som gir lite transportbehov. Dette  vil ikke 
øke utslippene.  

Støy          Ingen økt støy ved endring av formål. Boligene vil få 
støy fra trafikk da rv80 med rundkjøring ligger inntil 
arealet. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde Kilde: Artsdatabanken  

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   Ingen økt transportbehov da området ligger i 
sentrum nær kollektivtrafikk og tjenester 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Området ligger nært sentrum og kommuneplanen 
har som målsetting økt boligfortetting i sentrum, 
noe som denne endringen vil føre til. 

Trafikksikkerhet   Lite økning i trafikk med avkjørsel til kommunal vei 
som vil gi god trafikksikkerhet. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer Området ligger nært sentrum og i et etablert 

boligområde. Kommneplanen har som målsetting økt boligfortetting i sentrum, noe som denne 

endringen vil føre til. 

 

 

Konklusjon: Få eller ingen negative konsekvenser ved å endre formålet fra forretning/kontor til 
bolig.  

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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18.(45)Østerkløft - fritids- og turist formål 
Dagens formål: Turistanlegg   

Foreslått formål: fritids- og turistformål (campingplass, 
utleie av hytter, rorbu mv.) og fritidsbebyggelse. 

Arealstørrelse: ca 177 daa 

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan som turistanlegg 

Østerkløft. Foreslås at det tillates etablering av fritids- og 
turistformål (campingplass, 
utleie av hytter, rorbu mv.) og fritidsbebyggelse    

 

.  

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

 Mer småbiltrafikk.14 km til butikk på Strømsnes  

Støy          Ingen støy 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde .Kilde: Artsdatabanken  

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   Økning i transport, 14 km til butikk,25 km til Fauske 
og 50 km til Bodø. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Området ligger sentralt til mellom Bodø og Fauske. 
Arealet er i gjeldende plan turistanlegg og endringen 
er  fritidsbebyggelse, noe som gjør at området ikke 
vil få vesentlig endret bruk. Områdene rundt 
inneholder caravan, hytter og populært 
utfartsområde. 

Trafikksikkerhet   Ny avkjørsel. Må godkjennes av vegvesenet i 
reguleringsplan. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer: Ingen negative konsekvenser utenom økt 

transportbehov, men økt transportbehov til fritidsbebyggelse må påregnes. Avstandene er korte til 

sentraene. Området er i dag mye brukt til rekreasjon og friluftsliv. 

 

Konklusjon: Ingen vesentlige negative konsekvenser. Området egner seg til foreslått 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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18.Boligareal Holtanveien mot ny trase E6  

Konsekvensutredning  
Dagens formål: LNF-B 

Foreslått formål: Boligområde  

Arealstørrelse: Ca 16 daa  

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Området ligger i nordenden av 

boligområde i gjeldende plan  langs Holtanveien 

mot tunnelinnslaget for ny E6 

  

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann ) 
 

  Transport er gang,sykkel, buss, tog  

eller bil. Gangavstand til butikk og 

skole. 
 

Støy          Lite ny støy.   

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   Nær Terminalveien, handelsparken, jernbane og 
buss. 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 

 Område vil følge opp målsettingen  innen transport- 
og areal planlegging med korte avstander mellom 
butikk, skole, barnehage og andre tjenester 

Trafikksikkerhet   Området vil få dagens Holtanvei som tilførselsvei. I 
ny reguleringsplan vil deler av Holtanveien bli 
omgjort til g/s vei og bilvei legges gjennom nytt 
handelsområde regplan  «Teminalveien øst». Her er 
det gjort trafikkanalyse som viser håndtering av 
trafikken når området bygges ut. 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Arealet ligger i et sentralt område i Fauske by og er i dag et LNF-B område . Området ligger 
kole/barnehage, butikk  i gangavstand. Egner seg godt til boligformål  

 

Konklusjon: Området kan endres fra LNF-b 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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18.Valnesfjord -utvidelse av spredt boligbygging 

LSB9 og 11 konsekvensutredning 

Dagens formål: LNF-b 
Foreslått formål: LSB Spredt boligbygging   
Arealstørrelse: Ca 5 km2  
Forslagsstiller: Administrasjonen Fauske 
kommune 
Beskrivelse: Område på ca 5 km2  som er samme 
område som i gjeldende plan, men de 14 
enhetene som var i gjeldende plan er disponert av 
et regulert boligfelt og fauske kommune foreslår å 
videreføre samme antall slik at det blir en 
utvidelse i antall på 14 enheter                               

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 Strømsnes sentrum er på det 

korteste 4,5 km  og på det lengste  12,5km 

I dag går det skolebuss.  
 

Støy          Ingen  

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området er meget stort og dette  er en videreføring fra 
gjeldende plan som ble gjennomgått av skog og 
landbruksfaglige personer. Fradeling av tomt må skje etter 
bestemte kriterier som ivaretar dyrkbar jord og reindrift. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Stormyra og Nystad– 
Storspove (vu) Kosmo – Vipe(EN) (Artskart/Naturbase). Arealets 
størrelse gir liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
 Friluftsaktiviteter langs vannet, men dette har 100m belte ellers 

mindreaktivitet.  

Reindrift  Det er en flyttlei gjennom området ved Kosmo og gjennom 

Tokdalen. Fradeling av tomt  i dette området så må 

reindriftsnæringa hensyntas.  Kilden Reindriftskart  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 

 En SEFRAK-registrert bygning på eiendommen  

Samfunn:   

Transportbehov   Økt transport med bil. Avstand til Strømsnes sentrum er  

på det korteste 4,5 km  og på det lengste  12,5km 

I dag går det skolebuss. 

Teknisk infrastruktur  Vannledning i området. Mangler avløpsanlegg i området   

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Ingen fare for jord- flom- og snøskred. Kilde :NVE Atlas 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Valnesfjord  har nok areal til boligbygging i planperioden. 

Trafikksikkerhet  14 enheter vil gi økt trafikk og fv 530er utsatt for mye telehiv og 
til dels dårlig kurvatur. Må oppgraderes. Ligger inne i RTP. Nye 
avkjørsler må godkjennes av SVV. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer : 
 Et forholdsvis stort område i gjeldende plan  på 5 km2  videreføres med samme antall på 14 enheter. Det som 

gjør at det er en økning på 14 enheter  er at det er  regulert inn et boligfelt med 14 enheter Tiltaket medfører 

økt  transport. Infrastruktur som avløp mangler i område. Kommunen har nok arealreserver i Valnesfjord til 

boliger Dette er ingen nye konsekvenser i fra gjeldende plan. 
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Konklusjon: Områdets størrelse og antall enheter for spredt boligbygging videreføres . Dette 
skaper få og ingen nye konsekvenser. Tiltaket er 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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18. Venset  (KU) utvidelse av spredt boligbygging LSB13- 

konsekvensutredning 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: LSB Spredt boligbygging   

Arealstørrelse: Ca 40 daa  

Forslagsstiller: Karin Evjenth Breivik 

Beskrivelse: Område på ca 40 daa som er foreslått som utvidelse av 

eksisterende LSB område. Område er i et jordbruksområde med 

spredt boligbebyggelse. På  Venset  er det i dagens plan(LSB01)  

lagt ut et område for spredt boligbygging med inntil 2 hus .Med 

utvidelsen foreslås det i hele område 3 hus.  

 

 

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 Fauske sentrum er  

ca 12 km til midtre rundkjøring og 6,2 til Strømsnes i   

Valnesfjord. I dag går det skolebuss og rutebuss 
 

Støy          Økt biltrafikk på trivselsvegen 

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området består mest av innmarksbeite og litt  dyrka jord , skog 

høy bonitet. Jordvern skal ha høy prioritet, her er det det meste 

av jorda innmarksbeite. Fradeling av tomt må skje etter 

bestemte kriterier som ivaretar dyrkbar jord. Kilde: Skog og 

landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert funn av 

planten Gulerle (lc).). Liten konsekvens. Kilde:Artskart/.  

Friluftsliv  

 
 Området er begrenset og ingen friluftsaktiviteter blir berørt.  

Reindrift   Flyttlei er oppe på fjellet og vil ikke berøre denne 

eiendommen. 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 bil/sykkel. Avstand til sentrum er  

ca 12 km til midtre rundkjøring og 6,2 til handels- 

parken. I dag går det skolebuss og rutebuss gjennom Tortenlia. 

Teknisk infrastruktur  Kommunal vannledning gjennom området. Mangler 

avløpsanlegg i området   

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Ingen fare for jord- flom- og snøskred. Kilde:NVE Atlas 

Trafikksikkerhet   Veien er nedklassifisert fra riksveg til fylkesvei. I gjeldende  

 plan er det tillatt med 2 boliger  i hele lsb område. Omlegging  

av RV80 gjør at økning med 1 bolig til 3 boliger  oppveies med  

mindre trafikk på veien. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Fauske sentrum har nok areal til boligbygging i planperioden, 

men dette er en økning på en bolig  så betydningen er liten. 

 

Samlet vurdering: Som KU viser er det negative konsekvenser for landbruket. Tiltaket medfører økt  

 transport. Infrastruktur som avløp mangler. Arealet er lite og tillates bare 3 hus på hele LSB – 

område. Utvidelsen gir små konsekvenser for de tema som er vurdert. Kommunen har nok 

arealreserver til boliger.   
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Konklusjon: Et forholdsvis stort område i gjeldende plan utvides med 40 daa og øker med  1 hus 
Noe som skaper lite eller ingen konsekvenser for de temaer som er vurdert. De  kriterier på 
området som gjelder for spredt boligbygging vil ivareta dyrkbar jord. Dette er en liten endring 
med små konsekvenser så tiltaket tas med i foreslått plan. 

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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18. Dressur område for hund GF09_F  i Fagerlia 

Sulitjelma 

Dagens formål: LNF-A   

Foreslått formål: Friområde - dressurområde for hund  

Arealstørrelse: ca 838 daa 

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse:Innenfor GFO9_F tillates det 
opparbeidelse/tilrettelegging for dressurområde for hund 
med tilhørende anlegg. Eventuell inngjerding og 
dressuranlegg må ikke være til hinder for normal ferdsel 
og allment friluftsliv     

  

 

.  

   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Mer trafikk som vil øke utslipp  

Støy          Ikke mer støy. Eneste er bjeffing. Grenser inntil 
boområde 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. 13 plantearter 
funnet alle LC livskraftig. Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Området ligger i nærheten av  flyttlei, men vil ikke 
berøre denne.  Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Større transportbehov 40 km fra Fauske. Dårlig 
kollektivtilbud. I tillegg skal hund fraktes til området. 
Begrenset bruk gjør at det blir liten økning i 
trafikken. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Ingen konsekvens  

Trafikksikkerhet   Ingen regulert adkomst. Parkering langs vei. 
Begrenset bruk og lite trafikk gir liten konsekvens. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer :I et dressurområde for hund har bruken  liten 

konsekvens for område vedrørende slitasje og påvirkning. Eneste negative konsekvens er transport til 

og fra da de fleste brukerne er fra Fauske 40 km unna. Adkomst og parkering er ikke tilrettelagt. 

Bruken kan begynne og avsluttes uten store tiltak. 

 

Konklusjon: Formål/bruk har liten påvirkning på 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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18. Gravlund o_BGU_F 

Dagens formål: LNF-A område   

Foreslått formål: Gravlund 

Arealstørrelse: 2,5 daa  

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål LNF-A. 

Arealet har vært gravlund siden 70-tallet.Det må være en inkurie at 

arealet ikke fikk formål  kirkegård ved forrige reviderng. 

 
 

 

.  

   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Støy          Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Naturmangfold  Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Kulturminner og kulturmiljø  Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Samfunn:   

Transportbehov   Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Teknisk infrastruktur  Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer: Arealet har vært gravlund siden 70-tallet.Det må 

være en inkurie at arealet ikke fikk formål  kirkegård ved forrige revidering. Ingen konsekvens. 

 

Konklusjon: Formålet er i dag gravlund kirkegård/gravlund og endring av formålet gjør at bruk og 
formål er samstemt. 

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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18. Erikstadveien gang og sykkelvei 

Dagens formål: LNF-A   

Foreslått formål: Gang sykkelvei o_sv_F 

Arealstørrelse: 1,4 km Fra helskarveien til badestrand veien. 

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Arealet ligger inne i gjeldende plan som LNF-a 

Arealet ligger langs Erikstadveien    

     
 

.  

   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Vil gi mer sykling og gåing, noe som fører til mindre 
forurensing  

Støy          Mindre støy da flere vil bruke sykkel og gåing 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller bygninger i selve 
tiltaksområde, men det er kulturminner inntil 
tiltakets område  og i nærheten. Det må gjøres 
forundersøkelser som avklarer tiltaksområde.     
Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Gang sykkelveien vil ikke gi noe økt transportbehov 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg ligger langs veien og må 
skiftes ut   

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Dette er er positivt med etablering av gang sykkelvei 
for trygg skolevei og folkehelsa 

Trafikksikkerhet   Tiltaket vil øke trafikksikkerheten, da myke 
trafikanter blir skilt fra biltrafikk. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer: Fortau er det fram til Helskarveien og det mangler en 

trygg vei for gående og syklende, noe som dette tiltaket vil føre til. Eneste negative konsekvens er at 

Erikstad har mange automatisk verna kulturminner  og disse må tas hensyn til i planlegging og 

etablering. 

 

Konklusjon: Tiltaket er meget positiv og legges inn i planen. 

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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24.BKB05_F Terminalveien øst -konsekvensutredning 

Dagens formål: Forretning/kontor  

Foreslått formål: Forretning/industri 

Arealstørrelse: ca 100 daa 

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 

forretning/kontorer slik at det er industri som blir endret.  

     

 

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Økt CO2 utslipp ved avdekning av myr 

Økt trafikk i området vil gi mer trafikk som vil øke 
utslipp  

Støy          Vil bli mer trafikkstøy. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Funn innenfor 
tiltaksområde er Strengstarr. Kategori: LC funnår 1913 
Kilde: Artsdatabanken  

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   Området ligger nært jernbane og E6. vil ikke utløse 
lengre transportavstander.  

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko. og mer overvann med større asfalterte 
flater. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Handelsanalyse er laget for Fauske som viser at området 
kan ha et utbyggingsbehov på 11 000 m2 forretning og  
lager for internetthandel. 

Trafikksikkerhet  Det er utarbeidet en trafikkanalyse som beregner 
trafikkmengde og hvordan løsninger som må på plass 
for å få avviklet trafikken i område. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer 

I vurdering av mer forretningsareal bør hensynet til sentrum ivaretas. Kjøpesenter utenom 

sentrumsavgrensningen bør i mint mulig grad innha detaljhandel, såkalt pose handel. På 

Terminalveien øst åpnes det for  plasskrevende varer og lager for internett handel, noe som egner seg  

godt på terminalveien øst, da dette området har god infrastruktur knyttet til transport og parkering. 

Det er utarbeidet trafikk- og handelsanlyse for området. Plasskrevende  varegrupper  er vanskelig å 

plassere i sentrum.  

Konklusjon:  
Området vil egne seg godt til større lager og forretning for plasskrevende varer 

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

stor eller svært stor negativ konsekvens.  

 

 



31 
 

Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

 

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  denne  er viktig og blir mye 
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.  
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48.Boligformål Strømsnes 

Dagens formål: Er regulert til forretning, kontor   

Foreslått formål: bolig innenfor gnr 57/28/34/ 38 

Arealstørrelse: ca 3 daa 11daa  

Forslagsstiller: Tor Allan Furnes 

Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 

forretning/kontor. Ber om arealet endres til bolig    
 

.  

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Vil bli mindre tungtransport og mer småbiltrafikk 
Ikke mer trafikk som vil øke utslipp  

Støy          En god del støy fra rv80. Må støyvurderes i 
reguleringsplan 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde. Kilde: Artsdatabanken. Vernet 
vassdrag Kilde: gjeldende kommuneplan 

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    

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Havnivåstigning må vurderes.   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Som boligareal er dette i tråd med målsetting om 
bygging i sentrum og i kollektivknutepunktene. 

Trafikksikkerhet   Dagens adkomst  til området er ikke tilfredstillende. 
Veien er smal og uoversiktlig  
Bygget til Sylte(tidligere Cooopen)står plassert slik at 
det  er liten plass for gående. Det bør etableres ny 
tilføringsvei til området  hvis det skal etableres flere 
boligenheter  

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer : Området ligger fint til ved straumen og i sentrum av 

Strømsnes i Valnesfjord. Området har utfordringer med støy og sikker adkomst som må løses. Det er 

boliger på naboeiendommene. Antall boligenheter må vurderes i regplan. 

 

Konklusjon: Arealet ligger i sentrum av tjenester og kollektivknutepunkt  og egner seg som 
boligareal.  

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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49.Boligformål Strømsnes 

Dagens formål: Er regulert til forretning, kontor   

Foreslått formål: bolig innenfor 57/9 og 38 
Arealstørrelse: ca 2,4daa   

Forslagsstiller: Thor Harry Bjørnstad  

Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 

forretning/kontor. Ber om arealet endres til bolig  

     
 

.  

   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Vil bli mindre tungtransport og mer småbiltrafikk 
Ikke mer trafikk som vil øke utslipp  

Støy          Lite støy  

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde .Kilde: Artsdatabanken  

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    

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Dårlige grunnforhold. Må foretas stabilitetsvurdering   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Som boligareal er dette i tråd med målsetting om 
bygging i sentrum og i kollektivknutepunktene. 

Trafikksikkerhet   God adkomst til kommunal vei.  

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer: Området ligger i sentrum av Strømsnes i Valnesfjord.. 

Det er boliger på naboeiendommene. Antall boligenheter må vurderes i regplan. Kan være 

stabilitetsproblemer i grunnen. 

 

Konklusjon: Arealet ligger i sentrum med nærhet til tjenester og kollektivknutepunkt  og egner seg 
som boligareal.  

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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50.Nytt hotell i Fauske sentrum BS24_F  

konsekvensutredning 

Omfatter: Areal til nytt hotell i Fauske sentrum   

Dagens formål: Parkering  

Foreslått formål: Sentrumsformål som tillater 

forretning, tjenesteyting, kontor, 

hotell/overnatting, grønne areal, parkering. 

Arealstørrelse: Ca 1400 m2  

Forslagsstiller: Stadssalg 

Beskrivelse: Området ligger i østre del av Fauske 

sentrum i Sjøgata  

  

Tema Konse-

kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Støy          Støy må utredes. Langs sjøgata er det mye trafikk også tungtrafikk. 

Støy må utredes i reguleringsplan.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noen viktige naturtyper i området. Kilde: 

Artsdatabanken 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner i området. Kilde: Askeladden 

/Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Med gode kollektivtilbud kan økende transportbehov ut/inn av  

området bli dekket av buss. Bruk av tog, sykkel og taxi er også 

gode alternativer. 

Teknisk 

infrastruktur 

 Vann- og avløpsanlegg finnes i område  

Samfunnssikkerhet, 

risiko og sårbarhet 

 Grunnboring viser stabile grunnforhold med fjell nær overflaten.  

Forhold til havnivå  ivaretas gjennom bestemmelser om 

flomsikring av bygg under kote 2.0 m. i regplan. Krav om 

stabiltetsvurdering i regplan. 

Forholdet til 

strategi for 

fremtidig arealbruk 

 Område vil følge opp målsettingen  vedrørende styrking av 

sentrum gjennom etablering av hotell med stor aktivitet. Denne 

etableringen vil gi hele sentrum et løft gjennom å skape 

attraktivitet, synergieffekt for andre etableringer 

Trafikksikkerhet   Området har mye biltrafikk. Sjøgata og E6 har god kapasitet, men 

Sjøgata/E6 mangler sykkelvei. Detaljreguleringsplan bør sikre 

gode trafikkløsninger hvor syklende og  myke trafikanter blir 

ivaretatt  

Barn unge uteareal  I området tillates ikke boliger. Det er ikke påkrevet med 

uteoppholdsareal for hotell. Bygget er såpass høyt at 

uteoppholdsareal på taket ikke er aktuelt. Strandpromenaden går 

gjennom området. 

Parkering   Ny plan har detaljerte bestemmelser for krav til parkeringsplasser  

for hotell. Det må gis gode løsninger for av/påstigning for 

buss/taxi/bil. Parkeringsbestemmelsene er lempet på, noe som 

krever at kollektivtilbudet bør forsterkes med flere avganger og 

bedre holdeplasser . 

Utnytting   Området gis føring på 100% utnyttelsgrad/ BYA  

Etasje og 

byggehøyder  

 I kommuneplanen gis det føring for 22 etasjer. Bygget er i tillegg 

til hotell/overnatting også et signalbygg. Antall etasjer i byggene 

bestemmes i regplan 
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Utforming  Kommunplanen har plankrav. Utforming blir ivaretatt på 

reguleringsplannivå. Dette gjelder utforming, fasade og profil i 

terrenget 

Sol/skygge/sikt  Sol/skygge diagram må utarbeides  i regplan. 

I bestemmelsene er det retningslinjer for opprettholdelse av 

siktlinjene. Det må være en god dialog med den berørte delen av 

befolkningen. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Nytt stort hotell vil gi nytt liv til et sentrum som har slitt med ledige lokaler. Byggingen  og 

aktiviteten til et stort hotell vil føre til optimisme og synergieffekter for andre som vil satse på 

sentrum. Byggets høyde gjør at det vil prege sentrum av Fauske og vil være et signalbygg for 

byen, noe som vil gi stedet mer bypreg. I dag forbinder vi ikke Fauske helt ut som by, hotellet vil 

styrke følelsen av by. Hotellet bygges mellom 2 andre hotell, slik at det sammenfaller med 

bruken som er i området. Dette vil styrke området, som er sannsynligvis er det eneste området  i 

sentrum  hvor grunnforholdene er såpass gode at et bygg på denne høyden kan føres opp. 

Grunnforholdene i Fauske er ustabile, men dette området har grunnfjellet nær overflaten. 

Området har utfordringer vedrørende  stormflomfare med beliggenhet ute i sjøen. Dette er 

løsbart, men må tas hensyn til. Deler av landområdet er i dag parkeringsplass, men nedbygging 

av parkeringsareal må påregnes ved fortetting av bygningsmasse i et sentrum, dette krever at 

kollektivtransport og sykkel styrkes i sentrum slik at det finnes gode alternativer til privatbilen. 

Selve hotellbygget skal stå ute i sjøen, dette området er i dag regulert til trafikkområde. 

Kystverket opplyser at det er ingen farleder i området og at kommunen som planmyndighet 

bestemmer bruken av sjøen hvor hotellet er planlagt. 

 

 

Konklusjon: Det er både en målsetting og ønsket utvikling at det bygges tettere og høyere i 

sentrum. Sentrum har store grøntområder og strandpromenade. Hotell i dette området vil ha en del 

konsekvenser, men de positive veier langt mer enn de negative.    
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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Konskvensutredninger som er uendret og utarbeidet til 1.gangshøring  

 

 

-(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:   
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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 
  

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. 
Trafiksikkerhet   Vil føre til økt trafikk på en lokal kommunal 

vei. På/avkjøring må avklares i regplan 
 

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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-(21).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   Flytteleien 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 krav om detaljreguleringsplan. Begrenses  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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-(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.  

 
 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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-(62). Tortenlia  - konsekvensutredning (KU) 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: LLb Spredt boligbygging   

Arealstørrelse: Ca 28 daa  

Forslagsstiller: Ellen og Kristin Oskarsson    

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  viktig 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 5 km 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 for landbruket. Fagansvarlig for landbruket 
fraråder at arealet legges ut  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  


