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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

1.1 Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum.
Planområdet er i alt ca. 29,6 daa, og omfatter både sjø- og landareal. Nytt hotell vil ligge på en
pir ut i Fauskevika.

Oppdragsgiver ønsker å bygge et helt nytt hotell i tilknytning til det eksisterende. Samtidig
ønsker man å se på muligheten for å bygge et nytt kulturhus i tilknytning til hotellet.
Kulturhusfunksjoner og hotellfunksjoner kan således utfylle hverandre. Dette kan gi flere positive
synergieffekter for begge funksjoner. Kulturhuset kan inneholde en større multisal, kino,
serveringstilbud og arealer for kulturskoleaktiviteter mm. Tanken er at hotell- og
kulturfunksjonene skal ha gjensidig bruksverdi og fylle behovet for en utvidelse av Fauskes
kulturtilbud i samarbeid med kommunen.

Planområdet dekker flere tilstøtende arealer. Hensikten er å legge til rette for parkering og
ivaretakelse av strandpromenaden.

1.2 Krav om konsekvensutredning

Det ble gjennomført oppstartsmøte den 2. oktober 2017. Tiltaket ble vurdert til å utløse
konsekvensutredning og planprogram.

Området  er  i  kommunedelplan  for  Fauske  sentrum,  del  2,  regulert  til  vannareal  for  allment
friluftsliv, forretning/kontor, park/turveg, parkering, vegareal og restriksjonsområde – området
som er unntatt fra rettsvirkning fordi tidligere plan mv fortsatt skal gjelde. Ny kommuneplan for
Fauske  kommune  ligger  nå  ut  til  høring.  I  kommuneplanens  arealdel  er  området  vist  som
framtidig sentrumsformål.

Reguleringsplanen for Fauske Tower Hotel kommer under omfangskriteriene for utredningsplikt
etter forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven av 1.7.2009. Fauske
kommune har vurdert tiltaket til å utløse konsekvensutredning og planprogram jf. Forskrift om
konsekvensutredning § 11.

Forskrift om konsekvensutredninger § 11:
«Ansvarlig myndighet skal før planarbeidet starter, jf. plan- og bygningsloven § 12-8, og senest
seks uker etter at forslagstilleren har gitt opplysningene etter § 9, ut fra alle tilgjengelige
opplysninger ta stilling til om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn».

1.3 Planprogram

Formålet  med  planprogrammet  er  beskrevet  i  plan-  og  bygningsloven  §4-1  og  i  forskrift  om
Konsekvensutredning §6. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planen samt avklare
hvilke  problemstillinger  som  anses  som  viktige  i  forhold  til  miljø  og  samfunn.  Det  skal  gis  en
beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Det innebærer at planprogrammet
skal  avklare  hvilke  alternativer  som  skal  vurderes  og  hvilke  utredninger  som  anses  som
nødvendige for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og
samfunn. Planprogrammer skal også redegjøre for planprosessen med frister og opplegg for
medvirkning.

Planprogrammet skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker i forbindelse med
varsel om oppstart.
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2. PLANOMRÅDET

2.1 Planområdet

Planområdet ligger i Fauske sentrum, innerst i Fauskevika nordøst i Skjerstadfjorden. Området
ligger langs Fauskevika rett  øst  for  Amfi  Fauske og strekker seg fra Rådhusgata i  nord og ut i
Fauskevika i  sør.  Planområdet er på ca.  29,6 daa og ligger i  et  sentrumsområde bestående av
bolig/forretning/kontor, parkeringsareal og sjø. Langs hele sentrums utstrekning er det
opparbeidet parkering, kjøreveg og en strandpromenade.

Figur 1 Planområdets beliggenhet i Fauske
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Figur 2 Forslag til planavgrensning
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Eiendomsforhold

Fauske hotells eiendommer og kommunale eiendommer:

Gnr/Bnr Eier Areal(daa) Kartutsnitt

103/300 Fauske kommune 27,7

103/1336 Fauske hotell AS 1

103/Bnr
mangler

Uavklart

103/326 0,5
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103/324 Fauske Hotell AS 0,7

103/1125 Fauske Hotell AS 0,26

103/789 Fauske Hotell AS 0,15

103/1577 Fauske kommune 0,95
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Privat eiendommer som berøres:

Gnr/Bnr Eier Areal (daa) Kartutsnitt

103/407 Kurt Frode Jakobsen 0,36

103/325 Stadssalg AS 0,35

2.2 Dagens situasjon

Fauske kommune med sine 9 729 innbyggere (per desember 2016) ligger i Nordland fylke, øst
for Bodø. I kommunen har du nærhet til natur, fjellheim, fiskevann og rekreasjoner, samt
butikker og to kjøpesentre i sentrum.

Fauske sentrum ligger innerst i Fauskevika og har en stigning fra sjøen og nordover opp mot
fjellene. Jernbanen ligger nord for sentrumsbebyggelsen. Kommuneadministrasjonen ligger nord i
sentrum, men kinoen rett sør. Boligbebyggelsen i Fauske består av hovedsakelig lav villa- og
småhusbebyggelse. Idrettsanlegget ligger i forbindelse med skoleanlegg nordvest for selve
sentrum.

Fauske sentrum har en tydelig kvartalsstruktur. E6 går foreløpig på langs gjennom sentrum med
en rundkjøring i hver ende av Storgata. Sjøgata ligger parallelt med Storgata og tverrgatene går
nord-sør og utgjør viktige siktlinjer mot sjøen i sør. Havnepromenaden er opparbeidet langs
sjøen i hele sentrums utstrekning. Dagens Fauske hotell ligger midt i sentrum, med inngang
ovenfra Storgata og nedenfra Sjøgata.
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Figur 3 Fauskes kvartalsstruktur med viktige siktlinjer og strandpromenade (Kilde: Snøhetta arkitekter)

Fauske hotell
Fauske hotell har en svært sentral posisjon i byen. Hotellet fungerer som Fauskes storstue. Her
feires alle livets begivenheter, store og små møter og besøk finner sted. Hotellet ble overtatt av
Stadssalg i mars 2016 og har meget godt belegg. Hotellet ligger sentralt plassert mot Sjøgata i
Fauske og er foreløpig byens eneste hotell. I tillegg til de mange gjester fra regionen har hotellet
besøk av mange turistbusser på vei nord- og sørover langs E6. Fauskes posisjon midtveis mellom
Trondheim og Nordkapp fyller opp hotellet i turistsesongen.

Figur 4 Viktige målpunkt i Fauske sentrum (Kilde: Snøhetta arkitekter).
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2.3 Grunnforhold

Det er gjennomført scanning og lette seismiske undersøkelser i sjø. Sjøbunnen har en stigning på
ca. 1:2 ut fra land og ut forbi planlagt pir. Videre har sjøbunnen en stigning på ca. 1:3.
Sedimenttykkelsen er mål under planlagt pir og tykkelsen varierer (figur 5).

Det skal gjennomføres grunnundersøkelser med grunnboringer og stabilitetsvurderinger i
innledende fase av planprosessen.

Figur 5 Sedimenttykkelse i planområdet (Kilde: Seascan)

De rød linjene i figur 5 viser hvor snittene nedenfor er tatt. Snittene viser dybden i sjø i forhold til
planlagt pir.

Figur 6 Snitt – Nord/Sør

A

A’

B

B’
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Figur 7 Snitt – Vest/Øst

2.4 Havneanlegg og farleder

Det er foretatt  en utsjekk i  kystinfo.no. Det er ingen havneanlegg i  Fauskevika. Det er vist  en
farleder av type biled i Fauskevika. Denne går mot Finneid på sørøst siden av Fauskevika.

Ca.  500  m øst  for  Fauske  sentrum ligger  Fauske  båtforening  med en  liten  småbåthavn.  Ut  fra
strandpromenaden ved Amfi Fauske ligger det også en brygge med mulighet for å legge til med
båt.

2.5 Naturmangfold

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens
artskart. Det er registrert flere arter av nasjonal forvaltningsinteresse i Fauskevika, blant annet
Bergand, Sothøne, Havelle og Nordlig slangestjerne. Fauskevika er også vist som beiteområde for
sild og sei, og gyteområde for torsk (miljostatus.no).

Figur 8 Beiteområde for sei (venstre) og beiteområde for sild (høyre) (Kilde: miljostatus.no)
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Figur 9 Gyteområde for kysttorsk (markert i oransje) (Kilde: miljostatus.no)

Friluftsområder
Strandpromenaden langs Fauske sentrum er i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning,
markert som friluftsområde. Området er registrert som grønnkorridor av svært viktig verdi.

Figur 10 Strandpromenaden er markert som friluftsområdet (Kilde: naturbase.no)

2.6 Kulturminner og kulturmiljø

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er ingen registrerte kulturminner,
eller kulturmiljøer, innenfor planområdet.

2.7 Trafikkforhold

Fauske ligger på E6 og er handels- og transportknutepunkt i Salten. Europavegen har gjennom
planområdet  en  ÅDT  på  9250  og  en  fartsgrense  på  40  km/t.  Det  er  ikke  registrert  ÅDT  for
Leitebakken, Sjøgata og Rådhusgata, som også inngår i planområdet. Disse gatene har
hovedsakelig  en  fartsgrense  på  50  km/t,  med  unntak  av  deler  av  Leitebakken  som  har  en
fartsgrense på 30 km/t.

For myke trafikanter er det fortau langs kjørevegen i  alle gater innenfor planområdet,  samt en
strandpromenade langs sjøen.
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Fauske er et knutepunkt/omstigningspunkt for reisende nordover. Nordlandsbanen går til Fauske
og videre til Bodø, som er siste stopp. Godstrafikken på bane lastes om hovedsakelig i Fauske for
videre distribusjon nordover.
I tillegg til Nordlandsbanen, går det lokaltog mellom Mosjøen – Bodø og Rognan – Bodø som
stopper i Fauske, samt et lokaltog som går mellom Fauske og Bodø.

Kollektivtilbudet  i  sentrum  går  via  Sjøgata.  I  Sjøgata  går  rute  18-499  som  er  en  lokal
sentrumsrute i Fauske. For regionale ruter er nærmeste holdeplass Fauske rutebilstasjon ved E6.
Her går blant annet regionbuss til Bodø lufthavn.
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3. OVERORDNEDE RAMMER

3.1 Gjeldende kommuneplan

I  gjeldende  kommuneplan  for  Fauske  kommune  er  planområdet  vist  som  en  del  av
kommunedelplan for Fauske sentrum, del 2. I kommunedelplanen er planområdet vist som
vannareal for allment friluftsliv, forretning/kontor, park/turveg, parkering, vegareal og
restriksjonsområde – området som er unntatt fra rettsvirkning fordi tidligere plan,
reguleringsplan «Strandpromenade og parkering» og «Miljøgate E6», fortsatt skal gjelde.

Figur 11 Utsnitt fra kommunedelplan for Fauske sentrum, del 2.

3.2 Gjeldende reguleringsplan

PlanID/Plannavn Vedtatt Formål
2008007/Strandpromenade
og parkering

27.06.2005 Trafikkområde i sjø og vassdrag, friområde i
sjø og vassdrag, parkering, kjøreveg, offentlig
friområde, bolig/forretning, trafikk/forretning
og bolig/forretning/kontor.

2002006/Miljøgate E6/Rv80 12.12.2002 Kjøreveg, gang- og sykkelveg og annen
veggrunn.

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er «Strandpromenade og parkering» og «Miljøgate
E6». Planområdet er her vist som trafikkområde i sjø og vassdrag, friområde i sjø og vassdrag,
parkering, kjøreveg, offentlig friområde, bolig/forretning, trafikk/forretning og
bolig/forretning/kontor, samt gang- og sykkelveg og annen veggrunn i reguleringsplan for
miljøgaten.
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Figur 12 Gjeldende reguleringsplan for planområdet.

3.3 Forslag til kommuneplan for Fauske 2015-2027

Ny kommuneplan for Fauske kommune ble lagt ut på høring i 2014. I den nye kommuneplanens
arealdel 2015-2027 er området vist som framtidig sentrumsformål. Reguleringsplan for Fauske
Tower Hotel og Kulturhus vil forholde seg til denne planen.

Figur 13 Utsnitt fra forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2027
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3.4 Planer under utarbeidelse

14. juli 2017 ble det varslet oppstart av planarbeid for Havnegården, som grenser til planområdet
for Fauske Tower Hotel og Kulturhus. Formålet med ny reguleringsplan for Havnegården er å
tilrettelegge for økning av byggehøyde og utnyttelsesgrad i felt K2 i gjeldende reguleringsplan
«Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus».

Figur 14 Utkast reguleringsplan Havnegården – illustrasjon (Kilde: J. Edvardsen Design + Arkitektur)

Figur 15 Rød stiplet linje viser Havngårdens varslede planområdet
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4. PLANFORSLAGET

4.1 Planens innhold

Dagens hotell videreføres og nytt hotell planlegges i tillegg. Planforslaget omfatter forslag til
detaljregulering av nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. Fauske har ikke et kulturhus i dag.
Kulturhusfunksjoner slik som kino og bibliotek er i dag spredt i forskjellige bygg i sentrum.

Det skal kunne bygges med høy utnyttelsesgrad. Snøhetta arkitekter har allerede skissert
byggeprosjektet som innebærer hotell og kulturhus. Hotellet er plassert ut i vannet på en pir.
Kulturhusdelen er plassert på eksisterende parkeringsplass og danner et byrom mellom Fauske
hotell, nytt kulturhus og nytt Fauske hotell.

Beskrivelsen av planforslaget er kun en foreløpig beskrivelse av hvordan det kan bli.
Planforslaget er basert på gjennomført mulighetsstudie og det er fortsatt en viss fleksibilitet i
utforming og størrelser på arealene, ettersom behovene melder seg i forhold til sambruk, utleie
og drift. I tillegg vil forhold som klima og grunnforhold påvirke utformingen av bygget.

Det nye hotellet er dimensjonert for ca. 250 hotellrom på 24 etasjer som gir en totalhøyde på ca.
78  meter  over  havet.  Hotellet  med  alle  fasiliteter  og  administrasjonsarealer  utgjør  ca.  12  000
m2.  Kulturhusdelen  er  foreløpig  satt  til  ca.  1750  m2,  hvor  multisalen  med  ca.  1000  m2  har
kapasitet  til  ca.  1000 gjester.  Kinoen er dimensjonert  for  225 mennesker og kan også fungere
som konferansesal.

Hotellet er tenkt som et høyt tårn i stål, med en grunnflate på 10x50 m. Innvendig vil tårnet bli
kledd i tre, med en utvendig glassfasade. Foreløpig romprogram legger opp til lobby, resepsjon
og  frokostrestaurant  i  1.  og  2.  etasje.  3.  plan  vil  være  en  ren  møteromsavdeling  som  kan  ha
direkte adkomst via bro til multisalen. Restauranten dimensjoneres for hotellets gjester i tillegg
til  ordinær  restaurantdrift  og  ligger  i  øverste  etasje.  Her  legges  det  også  opp  til  en  skybar  og
velvære avdeling for gjester og øvrig publikum.

Figur 16 Situasjonsplan (Kilde: Snøhetta arkitekter)
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I tillegg til nytt hotell og kulturhus er det planlagt flere aktiviteter i forbindelse med piren. På
østsiden  av  piren  vil  det  legges  til  rette  for  en  «Aqua-park»,  ytterst  på  piren  vil  det  legges  til
rette for Fiskerestaurant, og på vestsiden av piren vil det legges til rette for en kaiplass for rib-
båter for turer til, for eksempel, Saltstraumen. I tillegg legges det opp til et tidevannsbasseng på
vestsiden av hotellet.

Piren og toppetasjen av hotellet er ment å være åpen for allmenheten. Piren vil være for myke
trafikanter, med unntak av nødvendig nyttekjøretøy. På landdelen av piren vil det legges til rette
for adkomst med turistbusser, taxier… etc. Parkering vil være på eksisterende parkeringsplasser
tilknyttet hotellet, samt på eiendommene nord for dagens hotell, gnr/bnr: 103/407 og 103/325.

Figur 17 Illustrasjon av hotellet (Kilde: Snøhetta arkitekter)

Miljøstrategi
Det er satt en målsetting i prosjektet at det skal inneholde en bærekraftig miljøstrategi. I
samarbeid  med  Fylkesmannen  i  Nordland  har  mulighetsstudie  for  prosjektet  vært  en  del  av
prosjektet «Økt bruk av tre i Nordland». Prosjektet skal øke bruken av tre i bygg og bidra til økt
lokal verdiskaping innenfor treindustri i Nordland.

Mulighetsstudien undersøkte hvordan Tower Hotel kunne ha en utstrakt bruk av tre. Tre er
bundet CO2, inneholder ingen miljøgifter, er et levende materiale som puster, lukter godt og er
behagelig å ta på. Det er store utfordringer ved konstruksjon av et såpass høyt og smalt tårn.
Videre prosjektering etter nødvendige analyser og utredninger er gjennomført, vil avgjøre
materialbruk. Det er blant annet beregninger av vindkrefter og forhold i sjø. Innvending vil det
være utstrakt bruk av tre.

Eksisterende og nytt hotell skal komplettere hverandre. Å beholde det eksisterende hotellbygget
slik at nytt og gammelt kan utfylle hverandre og danne et hyggelig plassrom mellom seg, ses på
som bærekraftig.

Sambruken mellom hotellet og kulturhuset vil kunne aktivisere huset gjennom hele året og
døgnet. Kulturhuset står i kontrast til tårnet i tre og er kledd med Fauskes egen marmor. Bruk av
lokale materialer er med på å skape lokal identitet, eierskap og ikke minst entusiasme.
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Alle bygg skal utføres med minimum passivhusstandard og det skal undersøkes om muligheter
for å hente fjordvarme for termisk energiproduksjon. Hovedfokus for dette prosjektet er å bringe
liv og entusiasme til Fauske, gjennom god og bærekraftig arkitektur og stor grad av bruksverdi
og tilgjengelighet for allmenheten.

4.2 Planalternativ

Planprosessen legger ikke opp til vurdering av ulike alternativer. Mulighetsstudiet har allerede
utredet alternative prosjekter, og valget falt på løsningen presentert i kap. 4.1.

4.3 Influensområdet

Fauske er et lite sted med relativt lav bebyggelse, omringet av flott natur med fjell og vann.
Fauske Tower Hotel med sine 24 etasjer vil sette sitt preg på omgivelsene og være et
fremtredende bygg i bylandskapet. Influensområdet vil derfor inkludere hele Fauske, avgrenset
Fauskevika og av fjellene rundt. Influensområdets utstrekning kan likevel være ulik for de
forskjellige temaene som skal beskrives eller utredes.

4.4 Behov for offentlig eller private tiltak

Tiltaket vil være avhengig av privat-offentlig samarbeid. Momenter som vil være aktuelle i en
utbyggingsavtale, er blant annet:

Trafikkanalyse: Det vil være behov for tilrettelegging/tilpassing av infrastrukturen ved
utbygging. Nytt hotell vil ha adkomst fra Sjøgata som er en offentlig vei. I tillegg inngår deler
av strandpromenaden i tiltaket.
Vann- og avløp: Det må sikres tilgang til vann- og avløpsnett og mulighet for påkobling for
det nye hotellet og kulturhuset.
Kulturhuset: Nytt kulturhus er avhengig av samarbeid med kommunen.
Arealtilgang: Nytt hotell har behov for kommunalt eide arealer i Fauskevika. Det inngås
avtale med kommunen om arealtilgang, enten gjennom erverv eller ved leie.
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5. UTREDNINGSPROGRAM

5.1 Innledende fase til forprosjekt

I den innledende fasen vil det være behov for utredninger som er avgjørende for realisering av
prosjektet. Blant annet:

1. Om konsekvensene av tiltaket for miljø og samfunn er akseptable/positive.
a. Konsekvensutredningen vil avdekke konsekvensene av tiltaket. Relevante temaer

vil være hvordan tiltaket vil påvirke naturmangfoldet i sjø, landskap og friluftsliv.
2. Naturgitte, sikkerhetsmessige, økonomiske/markedsmessige parametere er avgjørende

premisser for tiltakshaver.
a. Det må gjennomføres geotekniske undersøkelser som vil være premissgivende

for realiseringen av prosjektet. Grunnboring og stabilitetsvurdering må
gjennomføres.

b. Det må redegjøres for sikkerhetsmessige forhold som brann, terror,
havnivåstigning… etc.

c. Klimaberegninger,  i  form av  for  eksempel  vindkrefter  og  forhold  i  sjø,  vil  være
avgjørende for utforming av hotellets konstruksjon.

I tillegg vil det gjennomføres en trafikkanalyse for å avklare behov for tilrettelegging/tilpassing
av infrastrukturen ved utbygging.

5.2 Tema

Tiltaket i planen skal vurderes eller utredes i henhold til de tema som er angitt i tabellen
nedenfor:
Tema Planbeskrivelse KU Metodikk

Naturmangfold - sjø x Temaet utredes etter metoden i Håndbok V712, se kap.
6.
Fauskevika er beiteområde/gyteområde for noen vanlige
Norske arter.

Fiskerier x Det er ingen faste eller aktive fiskerier i området.

Farleder x Det går en biled i Fauskevika.

Barn og unge x Planområdet berører ikke skoleveier, barnehager eller
skoler.

Friluftsliv/nærmiljø x Temaet utredes etter metoden i Håndbok V712, se kap.
6.

Landskap/bylandskap x Temaet utredes etter metoden i Håndbok V712, se kap.
6.

Støy x Det vil ikke være behov for støytiltak, ettersom
planområdet ligger i et sentrumsområde.

Kulturminner x Det er ingen registrerte kulturminner innenfor
planområdet.

Naturmangfoldsloven x Tiltaket må etter Naturmangfoldlovens av 16.09.2009,
ta vare på naturen med den biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske
prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern.

Vannforskriften x Planområdet omfatter deler av Fauskevika. Tiltaket må
derfor etter Forskrift om rammer for vannforvaltning av
01.01.2007, «sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse
og bærekraftig bruk av vannforekomstene».
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5.3 ROS-analyse

Planbeskrivelsen skal inneholde risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Aktuelle tema for
ROS-analysen er fare for utglidning, overvannsproblematikk, skader ved forventet
havnivåstigning, vind, klimaendringer, hendelser på vei, elektrisitet, teletjenester, vannforsyning,
transportnettet, fallskader/drukningsulykker, sabotasje og terrorhandlinger.
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6. METODE

For gjennomføring av KU benyttes en tilpasset versjon av Statens vegvesens standardmetodikk
for en systematisk, samlet vurdering av temaet. Framgangsmåten er beskrevet i Håndbok V712
Konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2014).

Konsekvensutredningens hovedhensikt er å avdekke tiltakets konsekvenser for miljø, samfunn og
naturressurser. Sammenligningsgrunnlaget for konsekvensvurderingen er en forventet utvikling i
henhold til 0-alternativet, dvs. dagens situasjon. Det foreligger verken private eller kommunale
planer for området som gir grunn for å tro at området vil forandres nevneverdig fra i dag.

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser:
Verdi; omfang; og konsekvens.

1. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdi uttrykt
som tilstand, egenskaper, eller utviklingstrekk for det aktuelle temaet i det området som
prosjektet planlegges.

2. Tiltakets omfang/virkning – hvor store endringer (positive eller negative) som tiltaket kan
påføre det aktuelle temaet.

3. Virkningens konsekvens – fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om
det berørte temaets verdi og omfanget av tiltakets virkning.

For de fleste tema kvantifiseres verdien på en tredelt skala: Liten (eller lokal) verdi; middels
(eller regional) verdi; stor (eller nasjonal) verdi.
Grunnlaget for å fastsette verdi er delvis skjønnsmessig, men der slik verdifastsettelse foreligger
i skriftlige dokumenter, benyttes gjerne disse.

Skalaen for den samlede vurderingen er gitt i en såkalt konsekvensvifte definert i Håndbok V712.
I viften kommer det fram en konsekvensskala fra meget stor positiv til ubetydelig på begge sider
av skalaen. Konsekvensskalaen er i viften angitt med farger fra lilla til hvit med koding (++++
via 0 til ----).

Det  er  viktig  å  være  klar  over  at  den  samlede  konsekvensvurderingen,  oppsummert  i
konsekvensviften, er gjort med utgangspunkt i området i sin helhet. Dersom konsekvensen
vurderes til ”lite til middels omfang”, kan vurderingen allikevel skjule store konsekvenser for, for
eksempel, nærmeste naboer. Det forutsettes at den enkelte detaljsak ved slike konsekvenser
håndteres i direkte prosesser mellom tiltakshaver og den enkelte interessent.

Symbol Konsekvens Beskrivelse

++++ Meget stor positiv
konsekvens

Meget store forbedringer i forhold til dagens situasjon. Kan i
prinsippet ikke bli bedre.

+++ Stor positiv
konsekvens

Store forbedringer i forhold til dagens situasjon.

++ Middels positiv
konsekvens

Middels store forbedringer i forhold til dagens situasjon.

+ Liten positiv
konsekvens

Små forbedringer i forhold til dagens situasjon.

0 Ubetydelig/ingen
konsekvens

Ingen eller uvesentlige endringer i forhold til dagens situasjon.

- Liten negativ
konsekvens

Noe forverring i forhold til dagens situasjon.

-- Middels negativ
konsekvens

Middels forverring i forhold til dagens situasjon.

--- Stor negativ
konsekvens

Store forverringer i forhold til dagens situasjon.

---- Meget stor negativ
konsekvens

Meget  store  forverringer  i  forhold  til  dagens  situasjon.  Kan  i
prinsippet ikke bli verre.
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7. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

7.1 Planprosessen

Oppstart  av  planarbeid  kunngjøres  sammen  med  utlegg  av  forslag  til  planprogram  til  offentlig
ettersyn. Deretter fastsettes planprogrammet av Fauske kommune. Planarbeidet med
konsekvensutredning starter opp etter varsling av oppstart av planarbeidet.

Da det er behov for utbyggingsavtale mellom Fauske kommune og tiltakshaver, kjøres denne
forhandlingsprosessen samtidig. Forhandlingsprosessen er forankret i PBL § 17.
Utbyggingsavtalen inngås etter at reguleringsplanen er vedtatt.

Samlet vurdering av konsekvenser vil bli redegjort for i planbeskrivelsen til reguleringsplanen og
behandlet samtidig med reguleringsplanen. Ansvarlig myndighet for behandling av
reguleringsplanen er Fauske kommune.

Plan- og utredningsarbeidet skal gjennomføres etter plan- og bygningslovens bestemmelser om
samråd, offentlighet og informasjon. Planprogrammet skal sikre medvirkning i arbeidet med KU-
tema. Etter at planprogrammet er fastsatt, vil det i forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplanen bli arrangert samrådsmøte med aktuelle offentlige etater og naboer for å få
innspill til planarbeidet.

Medvirkning
Det vil bli holdt flere møter for å sikre god medvirkning.

Planoppstart – oppstartsmøte med kommunen
1 folkemøte før levering av ferdig forslag
1 samrådsmøte med lokale/regionale myndigheter
Særmøter etter behov med naboer/grunneiere, naboprosjekter, politi/Salten Brann,
kommunale etater etc.
Presentasjon i politiske fora etter nærmere vurdering/behov.

7.2 Organisering av planarbeidet

Tower Hotel AS har i den innledende idefasen knyttet til seg Optimus Prosjekt AS for
prosjektstyring  og  Snøhetta  arkitekter.  Rambøll  er  kontrahert  for  å  bistå  med
reguleringsprosessen. Reguleringsprosessen går parallelt med prosjektets forprosjektfase.

7.3 Framdriftsplan

Når konsekvensutredningen av oppgitte tema, ROS-analyse og reguleringsplan er utarbeidet,
sendes det komplette planforslaget på høring samtidig som det legges ut til offentlig ettersyn.

Etter  første  fase  med  grunnundersøkelser  (uke  48  i  framdriftsplanen)  vil  det  avklares  om
grunnforholdene er gode nok til fortsettelse av planarbeidet.
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 Figur 18 Framdriftsplan


