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Kommuneplanens  arealdel for Fauske kommune 2017 - 2029 - 2.gangs høring 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommuneplanens arealdel 2017-2029 for Fauske kommune legges ut til 2.gangs høring  
 
Høringen er begrenset til de områder som er endret fra 1.gangs høring vedrørende innsigelser og 
planfaglige mangler. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017: 
 
Behandling: 

Brev fra JBS Nor Eiendom AS angående innspill til behandling av revidert forslag til arealplan av 
kommuneplan ble utdelt i møtet. 

Følgende omforente endringsforslag til kommuneplanens arealdel ble fremmet: 
I områder LNFR ønskes maks. areal på garasjer fra 60 m2 til 70 m2. 

Følgende omforente tilleggsforslag til rådmannens innstilling ble fremmet: 
I området BNB02 gnr. 103 bnr. 1285 opprettholdes forretningsformål inntil 3000 m2. 

Rådmannens forslag til vedtak med omforent endringsforslag og omforent tilleggsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 

 
PLUT- 086/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Kommuneplanens arealdel 2017-2029 for Fauske kommune legges ut til 2. gangs høring med 
følgende endring: 
I områder LNFR ønskes maks. areal på garasjer fra 60 m2 til 70 m2 
 
og følgende tillegg: 
I området BNB02 gnr. 103 bnr. 1285 opprettholdes forretningsformål inntil 3000 m2. 
 
Høringen er begrenset til de områder som er endret fra 1. gangs høring vedrørende innsigelser og 
planfaglige mangler. 
 

 
Vedlegg: 

30.08.2017 Katalog over høringsutalelse til planen 1358672 

30.08.2017 Endringsliste etter høring 1358682 



30.08.2017 Bestemmelser - Kommuneplanens arealdel Fauske kommune 1358673 

30.08.2017 2017-08-29 Planbeskrivelse. Arealplan Fauske kommune 1358674 

30.08.2017 Konsekvensutredninger- vedlegg 1358675 

30.08.2017 Samlet vurdering av samisk næringsutøvelse 1358676 

30.08.2017 KommunedelplanSentrum A0 1-5000 1358677 

30.08.2017 Kommuneplan Hovedplan A0 1-75000 1358678 

 

Sammendrag: 
 Følgende dokumenter legges ut til høring: 
 

· Hovedplankart            
· Plankart for kommunedelplan for Fauske sentrum  
· Planbestemmelser  
· Planbeskrivelse  
· Konsekvensutredninger og samlet vurdering av samisk kultur 
· Innspillskatalog som inneholder behandling av  innsigelser, innspill og planfaglig 

mangler/merknader/råd. 

 
Da kommuneplanens arealdel var ute til 1.gangs høring kom det inn 8 innsigelser og en del planfaglige 
mangler som bidrar til at planen må legges ut på 2.gangs høring. 
Høringen er begrenset til de områder som er endret fra 1.gangs høring. Endringene har sin bakgrunn i 
innsigelser, planfaglige mangler, planfaglige råd og innspill som er mottatt i forbindelse med 1.gangs 
høringen av planforslaget til revidering av kommuneplanens arealdel. 
 
2.gangs høringen åpner ikke for nye innspill. 
 
Endringene i disse dokumentene framkommer i innspillskatalogen som ligger som vedlagt som 
dokument til planen. 
I høringen kom følgende: 
Innsigelser fra Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Norges vassdrags- og 
energidirektorat, Jernbaneverket (Banenor) og Sametinget 
 
Planfaglige mangler og vesentlige merknader fra Forsvarsbygg, Statens vegvesen 
Fylkesmannen i Nordland og Norges vassdrags- og energidirektorat 
 
Planfaglige råd fra Nordland fylkeskommune 
 
Innspill fra Steinar Nymo, Innbyggerinitiativet «Nei til riving av rådhuset», Lakså grunneierlag, 
Øvre Valnesfjord grunneierlag, Fauske Arbeiderparti, Fauna KF, Knut Pettersen, Anette Blomsøy, Fauske 
næringsforum, Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede, Tor Harry Bjørnstad og 
administrasjonen i Fauske kommune 
 
 
Innsigelsene er tatt til følge enten gjennom at tiltakene er tatt ut eller endret i kart og bestemmelser slik 
at de imøtekommer innsigelsen. Planfaglige mangler og vesentlige merknader er rettet opp. 
Planfaglige råd er delvis tatt med. Innspillene er delvis tatt med. Vurdering og behandling av innkomne 
uttalelser til planen ligger vedlagt i innspillskatalogen. 
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