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Sammendrag 

Kirkeveien 13 er så nylig som i mai 2017 regulert til boligformål. Hensikten med dette planarbeidet er å 
utvide bolig-/planområdet med cirka 200 m2 mot nordvest. Formålet vil fortsatt være boligformål i det 
omfang (utnyttelsesgrad og byggehøyder) som er bestemt i gjeldende reguleringsplan. Det er foreslått 
mindre justeringer av byggegrensen mot Farvikveien og Kirkeveien, tillatt gesimshøyde er øket med   
1 m for å legge til rette for pulttak, samt at områder for uteoppholdsareal/lek og parkering er flyttet noe 
på. Ift. adkomst ønskes det åpnet for adkomst fra Farvikveien i tillegg til allerede avklart adkomst fra 
Kirkeveien.  

Tiltakene planen hjemler er vurdert og ikke utløse krav til konsekvensutredning. 

Planforslaget vurderes å være et godt bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter leiligheter på 
Fauske.  
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 Bakgrunn 

 Hensikten med planen 

Kirkeveien 13 er så nylig som i mai 2017 regulert til boligformål. Hensikten med dette planarbeidet er å 
utvide bolig-/planområdet med cirka 200 m2 mot nordvest. Formålet vil fortsatt være boligformål i det 
omfang (utnyttelsesgrad og byggehøyder) som er bestemt i gjeldende reguleringsplan. Det er foreslått 
mindre justeringer av byggegrensen mot Farvikveien og Kirkeveien, tillatt gesimshøyde er øket med   
1 m, samt at områder for uteoppholdsareal/lek og parkering ønskes flyttet noe på. Ift. adkomst ønskes 
det åpnet for adkomst fra Farvikveien i tillegg til allerede avklart adkomst fra Kirkeveien.  

 Forslagstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller/tiltakshaver for planarbeidet er PGH Eiendom AS. 
 

Planarbeidet utføres av konsulent: 
Norconsult AS 
Sjøgata 74 
8200 Fauske 

 Eierforhold 

PGH Eiendom AS eier gårds- og bruksnummer 103/1201, 103/1634 og del av 103/570 vil bli 
grensejustert inn på samme etter hvert.  

 Tidligere vedtak i saken 

Godkjenning av plan 2015008 foreligger. 

 Krav om konsekvensutredninger 

Tilføring av det nye arealet til gjeldende reguleringsplan innebærer endring av reguleringsplan for 
Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 27.06.2005 som igjen er nedfelt/hjemlet i kommuneplanens 
arealdel, dvs. en omregulering fra kontor/industriformål til boligformål. Det fremgår av forskrift om 
konsekvensutredninger (jf. § 3) at detaljreguleringer på inntil 15 daa som innebærer endringer av 
kommuneplan (herunder kommunedelplan) eller områderegulering skal vurderes etter vedlegg III i 
forskriften. Ved gjennomgang av vedlegg III er det konkludert med at tiltaket ikke vil kunne få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  
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 Planprosess 

 Medvirkning og møter 

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Saltenposten 25.11.2017 og berørte parter 
(private og offentlige) ble skriftlig varslet om planoppstarten i brev datert 24.11.2017. 

 Innspill til planen 

Det er mottatt i alt 2 innspill til varsel om planoppstart. Disse er oppsummert og kommentert i tabellen 
nedenfor. 

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

ISE 18.12.17 Opplyser om at de har 
infrastruktur innenfor planområdet 
og ber om å bli tatt med på råd ift. 
løsningsforslag. 

Medtatt i bestemmelse at flytting, 
nærbygging etc. må avklares 
med den enkelte anleggseier. 

Nordland 
fylkeskommune 

20.12.17 -Tiltaket ikke i konflikt med 
regionale interesser. 

-Ber om sosidata oversendes 
NordlandsAtlas. 

-Kulturminnefaglig; opplyser om 
at de ikke er kjent med at 
planforslaget vil komme i konflikt 
med registrerte verneverdige 
kulturminner.  

- 
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 Planstatus og rammebetingelser 
 

 Overordnede planer 

I kommunedelplan for Fauske Sentrum del 1 er planområdet avsatt til kontor og industri ved at 
reguleringsplan for Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 27.06.2005 er videreført/tatt inn i 
kommunedelplan. 

 
 

Figur 1: Utsnitt fra kommunedelplan for Fauske Sentrum del 1. 

 Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan for området er detaljreguleringsplan for Kirkeveien 13 vedtatt av Fauske 
kommunestyre den 11.05.17. Utvidelsen som omfattes av denne reguleringen inngår i 
reguleringsplan, Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 27.06.2005 er området avsatt til «kombinert 
kontor og industri/lager».  
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 Statlige og regionale planretningslinjer 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet 
at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med 
planforslaget er listet opp nedenfor: 

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

• Naturmangfoldloven (2012) 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 
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 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende 
forhold 

 Beliggenhet 

Planområdet vil etter endring bli på cirka 2,1 daa, ligger på Vestmyra, vest for Fauske sentrum.  

 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

I planområdet står det oppført et bygg (brakkerigg) benyttet som kontorbygg, overnatting samt 
lagervirksomhet.  

Området vest for planområdet består i hovedsak av småhusbebyggelse, mens området i nord og i øst 
består henholdsvis av industribygninger og en kirkegård.  

 Stedets karakter 

Planområdet ligger sentrumsnært. Bebyggelsen består av lavere eneboligbebyggelse og rekkehus 
med romslige tomter og åpenhet mellom husene og fremstår som ensartet i felt.  Område i nord består 
av sammensatte industribygninger i inntil to etasjer. 

 Landskap 

Planområdet er tilnærmet flatt. Noe av område er opparbeidet, men deler av området består av kratt 
og annen vegetasjon. I bakkant mot nord synker terrenget noe mot veien som går ned i Farvikdalen.  

Det er meget gode solforhold på tomten.  

 Kulturminner og kulturell verdi 

Oppført bebyggelse i planområdet er ikke verneverdig. Det er heller ikke kjent at det er verneverdige 
kulturminner og/eller -miljøer i tilstøtende områder. 
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 Naturverdier 

Det er ikke registrert noen naturverdier eller viktige naturtyper/arter i eller i nærheten av planområdet.  

 Rekreasjonsverdi/bruk 

Det er ingen spor etter lek eller uteaktivitet i planområdet, men det er tilgjengelige lekeplasser og 
ballbaner tilknyttet skoler i nærområdet. 

 Landbruk, skogbruk og reindrift 

Det utøves ingen landbruk, skogbruk eller reindrift i planområdet eller i umiddelbar nærhet til området. 

 Trafikale forhold 

Planområdet grenser til Kirkeveien i sør og Farvikveien i vest og i nord. Vegene er kommunale og er 
tilknyttet Rv. 80 vest for planområdet. Vegene har 30 km/t sone og det er etablert fartsdumper. 

Gang- og sykkelvei 

Kirkeveien er opparbeidet med fortau.  

Kollektivtilbud  

Det er godt kollektivtilbud i området. Nærmeste bussholdeplass ligger ca. 200 m unna ved RV 80 og 
ved kirken. 

 Barns interesser 

Det er ikke kjent at planområdet er brukt som leke- eller uteoppholdsareal. 

 Sosial infrastruktur 

Nye Vestmyra er bygd og er lokalisert i kort gangavstand til planområdet. I umiddelbar nærhet til 
planområdet ligger det også en dagligvareforretning, samt at det er gangavstand til sentrum.  

 Universell tilgjengelighet 

Terrenget i planområdet og i omkringliggende områder er forholdsvis flatt og legger derfor til rette for 
universell tilgjengelighet.  
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 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp er ført fram til eksisterende bebyggelse. Kapasitet på anlegget er tilstrekkelig for 
eksisterende bygninger. Likså er tele og el ført fram til eksisterende bygninger  

Området ligger innenfor område hvor det kan fremføres fjernvarme, men det vites ikke om når dette 
tenkes tilbudt i området.  

 Grunnforhold, forurensning og flom 

Løsmassene i planområdet består i hovedsak av strandavsetninger i ulik tykkelse. 

Bygget som står der i dag er fundamentert på peler på fjell.  Man antar derfor at hele området som 
skal bebygges har en relativ god fundamenteringsevne.  

  

Figur 2: Løsmassekart. Kilde: Arealis. 

 

I følge NVEs karttjeneste ligger området utenfor, men opp mot fareområdet for kvikkleire i Farvikdalen.  

 

Figur 3: Kvikkleirekart. Kilde: Arealis.   
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I tillegg har NVE startet en sikring av Farvikdalen i dette området for å hindre eventuelle setninger i 
fremtiden. 

 Støy 

Planområdet har vei på to av sidene og grenser opp mot lettere industri lokaler på resten. Det vil nok 
forekomme noe trafikkstøy, men dette anses å være begrenset da veiens ÅDT og fartsgrense er lav.  

 Forurensning 

Luftforurensningen i planområdet er hovedsakelig knyttet til trafikk. Det er ikke kjent at området har 
luftforurensning som overstiger grenseverdiene for konsentrasjoner av tillatt luftforurensning (jf. 
Forurensningsforskriften § 7). 

Planlegger kjenner ikke til at det er drevet virksomhet som kan ha forurenset grunn eller vann i 
planområdet. 
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 Beskrivelse av planforslaget 

 Analyser og utredninger 

Det er ikke gjennomført noen analyser eller utredninger i forbindelse med planarbeidet utover det som 
fremgår av denne planbeskrivelsen. 

 Planlagt arealbruk 

I planområdet tenkes det bygd boliger med tilhørende parkeringsplasser og infrastruktur. Parkering 
tenkes løst på bakkeplan under ny bebyggelse, samt noen plasser ute i dagen.   

Videre er det regulert inn leke- og uteoppholdsareal til boligene iht. kommuneplanens bestemmelser
  

Planområdet er regulert til følgende arealformål: 

- Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 
o Boligbebyggelse (B) 

 
- Bestemmelsesområde (PBL § 12-7) 

o Lek (#) 
 

 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelse tillates plassert innenfor byggegrensen i området avsatt til «boligbebyggelse». 
Byggegrenser fremgår av plankartet. I forhold til Kirkeveien og Farvikveien er byggegrensen satt til 10 
m fra senterlinjen på disse vegene. Mot nordøst er byggegrensen satt til 4 m, men det tillates at 
carportanlegg/garasjer, søppelanlegg, etc settes opp inntil 1 m fra formålslinjen der en ikke grenser til 
offentlig veg.  

Det planlegges bygd 2 bygg med 6 leiligheter i hvert bygg og i inntil 3 etasjer. 

Utarbeidet plankart viser en mulig utnyttelse av planområdet med inntil 12 leiligheter og der 
carportanlegg er integrert i hovedbygningene i en første etasje.  

Maks tillatt bebygd areal, %-BYA er satt til 35 % og maks tillatt gesimshøyde er foreslått satt til 11 m 
fra gjennomsnittlig planert terreng. Heissjakter, trapperom, etc. tillates over de oppgitte byggehøydene 
med inntil 3,0 m. Terrenget i planområdet og i omkringliggende områder ligger på ca. +31,0. 
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 Uteoppholdsareal 

Til hver boenhet skal det iht. krav i gjeldende kommuneplan, avsettes minimum 35 m2 med leke- og 
uteoppholdsareal, hvorav minst 5 m2 av disse skal utgjøre privat uteareal (terrasse/balkong). Det er 
regulert inn areal til leke- og uteoppholdsareal tilsvarende ca. 12 boenheter i plankartet. 

Utover dette bygges det i forbindelse med Vestmyra skolesenter et innholdsrikt nærmiljøanlegg med 
en rekke fasiliteter for utøvelse av rekreasjon for barn og unge i alle aldre. 

 Parkering 

I kommuneplan som er under revidering forslås det et parkerinskrav på 1,4 plasser pr. boenhet for 
enheter med et areal større enn 50 m2 og 1 plass pr. boenhet for enheter under 50 m2. 

Parkering vil bli løst på egen tomt i kombinasjon av carportløsning og åpen bakkeparkering.  

 Trafikkløsning 

Bilatkomst til planområdet tenkes lagt sørfra via Kirkeveien og fra nordvest via Farvikveien. 
Byggegrensen er i hovedsak satt til 10 m fra veiens regulerte senterlinje. Kirkeveien har videre 
forbindelser mot RV80 og E6. 

 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

De nye byggene vil kunne knyttes til eksisterende kommunalt vann- og avløpsanlegg som har 
tilstrekkelig kapasitet. 
 
Energibehovet i planområdet er planlagt dekket med elektrisitet. Planområdet må søkes på vanlig 
måte for oppkobling mot strømnettet. 

 Plan for avfallshåndtering 

Avfallshåndteringen vil skje på eget område. Bygg/løsninger for avfall tillates plassert utenfor 
byggegrensene og inntil 1 m fra formålslinjene foruten der det grenses mot offentlig vegg. 

 Planlagte offentlige anlegg 

Forslagstiller kjenner ikke til at det er planlagt nye offentlige anlegg i nærheten av planområdet, 
foruten ny skole/nærmiljøanlegg ifbm. Vestmyra skole. 

 

 

 



 

 
Oppdragsnr.: 5157467   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 

Detaljregulering for                 Kirkeveien 13  |  Plan-ID: 2015008 

 
 

i:\dokumenter\planer\kirkeveien 13\endring\januar 2018\planbeskrivelse kirkeveien 13_gan.docx 2017-12-23  |  Side 16 av 22 
 

 Sosial infrastruktur 

Det er god dekning hva angår barnehage og skole i området. Den sentrale beliggenheten gjør at det 
ellers er godt utbygd med sosial infrastruktur i nærområdet. 

 Universell utforming 

Arealer innenfor planområdet skal så langt det er mulig opparbeides og utformes etter prinsippene om 
universell utforming.   

 Miljøoppfølging 

Det planlegges ikke virksomheter som genererer lukt, støv eller annen forurensning i planområdet. 

Det er tatt inn i bestemmelsene at det skal foreligge kartlegging av mulig forurensning i grunnen, og 
evt. tiltaksplan for håndtering av forurensede masser iht. forurensningsforskriftens kap. 2 ved søknad 
om igangsettingstillatelse. 

 Grunnforhold 

Sikker byggegrunn skal dokumenteres før igangsettingstillatelse gis.  

 Støy 

Ingen nødvendige tiltak. Støy i anleggsperioden skal skje i tråd med veileder T-1442 Retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging (2012). 
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 Risiko- og sårbarhet 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Må senest dokumenteres ved 
søknad om igangsettingstillatelse. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Radonsperre- lovpålagt krav fra 
1.7.2010. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området? 

 Ingen særskilt risiko. 

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

 Ingen særskilt risiko. 

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

 Ingen særskilt risiko. 

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann X 
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Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

x  

• Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

 Ingen særskilt risiko.  

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Antas tilstrekkelig. 

• Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

x   

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x Må sjekkes ut og dokumenteres 
før igangsettingstillatelse gis. 

• Annet (spesifiser) x  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  



 

 
Oppdragsnr.: 5157467   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 

Detaljregulering for                 Kirkeveien 13  |  Plan-ID: 2015008 

 
 

i:\dokumenter\planer\kirkeveien 13\endring\januar 2018\planbeskrivelse kirkeveien 13_gan.docx 2017-12-23  |  Side 19 av 22 
 

 

 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

ROS-skjemaet er gjennomgått og vurdert og det konkluderes med at det ikke er behov for spesielle 
tiltak i forbindelse med dette planarbeidet, foruten dokumentasjonskrav ift. forurenset grunn og 
stabilitet. 

 Rekkefølgebestemmelser 

Det er stilt rekkefølgekrav knyttet til følgende forhold: 

o Situasjonsplan/utomhusplan. 
o Kommunaltekniske planer. 
o Håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen, herunder ift. gjeldende 

kulturminner/-miljø. 
o Teknisk infrastruktur. 
o Nødvendig sikring av leke- og uteoppholdsarealene. 
o Dokumentasjon på grunnforhold. 

 

Annet (spesifiser) x  
 

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger  Ingen særskilt risiko. 

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 Overordnede planer 

Planforslaget medfører endring av formål i ift. det som er bestemt å gjelde i kommunedelplanen for 
området. Dominerende bruk av områdene rundt er boligformål, og i så måte vil en omregulering fra 
industri til boligformål passe fint inn. 

 Stedets karakter 

Planforslaget innebære en videreføring av dagens situasjon og dermed ingen endring av 
stedskarakteren. Området forslås fortsatt bebygd, men da med boligbebyggelse slik som 
mestepartene av omkringliggende områder.  

 Natur- og kulturverdier 

Det er gjort en samlet vurdering opp mot Naturmangfoldloven kap. II § 4 - § 14 og funnet at tiltaket 
ikke er i strid med Naturmangfoldlovens bestemmelser. Vi har sjekket tiltaksområdet mot tilgjengelige 
naturdatabaser og ikke funnet forekomster som kan trues eller ødelegges av tiltaket. Det er ikke 
registrert utvalgte naturtyper, verdifulle arter eller høy bonitet/jordkvalitet i forbindelse med 
naturområdene og jordbruksområdene.  

Tiltaksområdet hvor det planlegges nye boliger ligger i et område allerede preget av menneskelig 
virksomhet og aktivitet, hvor vi har vurdert sannsynligheten for å finne verdifullt naturmangfold som 
liten. På bakgrunn av dette er det ikke gjort nærmere feltundersøkelser i planområdet av hensyn til 
naturmangfold.  

Oppføringen av bygninger og infrastruktur må følge de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, og 
vurderes å ivareta hensynet til naturmiljøet. 

 Landbruksfaglige vurderinger 

Planlagt utbygging vurderes ikke å gi negative konsekvenser for landbruk.  

 

 

 



 

 
Oppdragsnr.: 5157467   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 

Detaljregulering for                 Kirkeveien 13  |  Plan-ID: 2015008 

 
 

i:\dokumenter\planer\kirkeveien 13\endring\januar 2018\planbeskrivelse kirkeveien 13_gan.docx 2017-12-23  |  Side 21 av 22 
 

 Trafikale forhold 

Planlagt utbygging vil føre til økt biltrafikk, men beregnet økning forventes ikke å gi 
avviklingsproblemer i omkringliggende vegnett. 

 Teknisk infrastruktur 

Ny bebyggelse i planområdet kan tilkobles eksisterende teknisk infrastruktur i området.  

 Rekreasjon og uteoppholdsarealer 

Planlagt utbygging innebærer ikke nedbygging av rekreasjonsområder, men vil derimot kunne føre til 
at nytt leke- og uteoppholdsareal blir opparbeidet. 

 Barns interesser 

Hensyn til barn og unge anses å være tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. 

 Sosial infrastruktur 

Planlagt utbygging utløser ikke behov for å øke verken barnehage- eller skolekapasitet, da det 
allerede i dag er god kapasitet ift. disse funksjonene.  

 Universell tilgjengelighet 

For uteområder, adkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i til enhver tid gjeldene Teknisk 
forskrift. 

 ROS 

Det er ikke avdekket noen spesielle hensyn i forhold til risiko og sikkerhetsvurderinger. Tilstrekkelig 
brannvannstilførsel og grunnforhold skal dokumenteres før igangsettingstillatelse gis. 

 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Tiltaket i planen medfører ingen økonomiske konsekvenser for Fauske kommune. Alle kostnader ved 
tiltaket bæres av tiltakshaver. 
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 Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekket noen interessemotsetninger i løpet av planprosessen. 

 Avveininger av virkninger 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten 
grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. Planforslaget vurderes å være et godt 
bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter leiligheter på Fauske.  
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