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1. SAMMENDRAG 

 

Planarbeidet skal tilrettelegge for 10 nye boenheter fordelt på to bygg i tillegg til eksisterende 

bolig. Det er ønskelig å øke utnyttelsesgraden fra dagens situasjon.  Det har vært flere tilfeller av 

brann på området, og et boligbygg ble revet på grunn av brannskader. Området er flatt og består 

for det meste av eneboligtomter, men området har flere rekkehus og konsentrert bebyggelse.  

 

 

Figur 1: Før brannen 

 

Figur 2: Dagens situasjon 

 

 

Planområdet ligger sentralt i Fauske kommune med sentrum én kilometer unna. Skole, 

idrettsanlegg, busstopp og dagligvarebutikk ligger i nærhet til planområdet som gjør det enkelt å 

gå eller sykle til en rekke aktiviteter. 

Hovedproblemstillinger: Brannsikkerhet, trafikk, utnyttelsesgrad og geoteknikk.  

 

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T-1490 Reguleringsplan Vedlegg 

2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert). 

 

Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket. 
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2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

Sted Fauske 

Adresse Myrveien 13 og 15 

Gårdsnr./bruksnr. 104/209, 104/681, 104/200 

Gjeldende planstatus (regulerings-

/kommune(del)pl.) 

Reguleringsplan for Møllnveien alt. 2 av 

27.02.1997  

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 

 

 

 

Forslagstiller Fauske Kommune 

Grunneiere (sentrale) Fauske Kommune 

Arkitekt/volumstudier Norconsult AS 

Plankonsulent Rambøll Norge AS 

Plankart Rambøll Norge AS 

  

Ny plans hovedformål Tilrettelegge arealer for bolig 

Planområdets areal i daa 3,5 dekar 

Nytt næringsareal (T-BRA)  

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, 

o. l.) 

Brann, trafikksikkerhet 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) N 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) N 

 

 

 

Kunngjøring oppstart, dato 28.03.2017 

25.10.2017 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt (j/n) J  
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3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

3.1 Hensikten med planen 

Bakgrunn for planarbeidet er Fauske kommune sitt ønske om å detaljregulere et område i en 

kilometer fra Fauske sentrum. En omfattende brann i en kommunal firemannsbolig resulterte i at 

det ene bygget på eiendommen ble revet. Det er ønskelig å legge til rette for 10 nye boenheter 

fordelt på to nye bygg. Utleieboligene på området har blitt benyttet som flyktningbolig. 

Eksisterende bygg sør i planområdet opprettholdes uendret. Totalt tre boligbygg med totalt 14 

boenheter innenfor planområdet. Atkomst planlegges fra Myrveien og Lynghaugveien med 

parkering på angitt plass. Området er regulert til boliger, men har begrensninger til bygging. 

 

3.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Planforslaget er innsendt av Rambøll Norge AS som forslagsstiller, på vegne av tiltakshaver 

Fauske kommune.  

 

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Eirik Gerhard Lind +47 906 38 584, 

eirik.lind@ramboll.no.  

 

3.3 Berørte eiendommer 

 

Figur 3: Eiendommer rundt planområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eirik.lind@ramboll.no
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Tabell 1: Tiltakshaver 

GNR BNR Navn Adresse 

104 209 Fauske kommune Myrveien 13 og 15 

104 200 Fauske kommune Myrveien 

104 681 Fauske kommune Lynghaugveien 

104 34 Fauske kommune Myrveien/Skjerstadveien 

 

Tabell 2: Naboer av planen 

GNR BNR Adresse 

104 636 Skjerstadveien 9  

104 636 Skjerstadveien 9 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 713 Lynghaugveien 5 

104 112 Sjåheiveien 42 

104 126 Myrveien 11 

104 126 Myrveien 11 

104 168 Lynghaugveien 7 

104 213 Skjerstadveien 8 

104 219 Myrveien 17 

104 230 Skjerstadveien 14 

104 284 Skjerstadveien 10 

104 284 Skjerstadveien 10 

104 298 Skjerstadveien 8 B 

104 636 Skjerstadveien 9 

104 636 Skjerstadveien 9 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 713/0/1 Skjerstadveien 15 A 

104 713/0/2 Skjerstadveien 15 B 

104 713/0/3 Skjerstadveien 15 C 

104 713/0/3 Skjerstadveien 15 C 

104 713/0/4 Skjerstadveien 15 D 

104 713/0/5 Skjerstadveien 15 E 

104 713/0/6 Postboks 196 

104 719 Lynghaugveien 5 

104 753 Lynghaugveien 6 
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3.4 Planprogram/konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐3 tredje ledd, jf. § 4‐2 med 

tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke 

konsekvensutredes. Fauske kommune anser det derfor ikke som nødvendig å utarbeide 

planprogram og konsekvensutredning som grunnlag for reguleringsplanen. 

 

4. PLANPROSSESEN 

4.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt 24.03.2017 (jf. Vedlegg 1). 

Kunngjøring om igangsatt planarbeid ble annonsert i 28.03.2017 og med brev til berørte i 

planområdet og naboer til planområdet, iht. vedlagt adresseliste 

 

4.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i 

Saltenposten og Avisa Nordland 25.10.2017 

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra 

Fauske kommune. Frist for uttalelser var 27.11.2017 

 

Figur 4. Varsel om oppstart 

Det kom inn 6 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 8 

«Innkomne innspill» sammen med forslagsstillers kommentarer. 

4.3 Øvrig medvirkning 

Det har i tillegg blitt avholdt følgende møter: 

Folkemøte 24.04.2017 om detaljreguleringsplanen. 

Befaring ble avholdt 24.04.2017. 
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Det har vært løpende dialog pr. telefon og e-post med naboer i området. 

5. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

5.1 Statlige planer og føringer 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 

store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet 

til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008) 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-

planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og 

produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 

regionale og lokale forhold. (…) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--

areal--og-transportplanlegging/id2001539/  

5.2 Regionale planer 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025 – 8. Arealpolitikk i Nordland 

Retningslinjene er utrykk for vesentlige regionale interesser. Disse er viktige for å ivareta 

nasjonale og regionale interesser i arealforvaltningen. Som utrykk for vesentlige regionale 

interesser gir retningslinjene fylkeskommunen og statlige etater grunnlag for å fremme 

innsigelser. De skal også sikre god planlegging i Nordland.  

8.2 a) - Utbygging av boligområder og arbeidsplasser kal i hovedsak skje innenfor de etablerte 

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

tettsted rundt kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå uønsket spredning av 

bebyggelse. 

 

Handlingsplan folkehelsearbeid 2008-2011 

Hensikten med denne handlingsplanen er å styrke folkehelsen ved å forankre ulike 

folkehelsetiltak, kommunalt og regionalt, ved bruk av plan- og bygningsloven som verktøy. Og å 

utvikle og tilrettelegge for oppbygging av plan- og prosesskompetanse i helsesektoren. Formålet 

er at befolkningen skal få flere leveår med god helse og at det blir reduserte helseforskjeller 

mellom ulike grupper i befolkningen. Folk må nås i det daglige livet.  

5.3 Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel har noen generelle bestemmelser som gir føringer for planarbeidet når 

det gjelder parkeringsplasser, støy, krav til ROS- analyse og dokumentasjon om 

radonkonsentrasjonen i grunn, at barn- og unges interesser skal synliggjøres i planleggingen og 

at nye tiltak må ikke berøre automatisk fredede kulturminner og kulturmiljøer. 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
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Figur 5: Sonefordeling Fauske sentrum 

Nye parkeringsnormer i forslag til kommuneplanens arealdel vil være 1,4 parkeringsplasser per 

boenhet for sone C. Ved leiligheter under 50 m2 er kravet er 1,0 parkeringsplass per boenhet. 

Det er i denne planen satt begrensninger for utnyttelsesgrad og byggehøyder, og dette benyttes 

som normer for planen. BYA er satt til 35 %, gesims og mønehøyde (i parantes) er 7-(11) m, og 

etasjehøyder er 2 etasjer + tilbaketrukket.   

 

 

 

Figur 6: Utdrag fra kommuneplanens arealdel 2009-2021 

I gjeldende kommuneplan for Fauske kommune 2009-2021 er det beskrevet at området er under 

en detaljeringssone (skravur) hvor gjeldende reguleringsplanen er retningsgivende.  
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Tilstøtende planer 

Planområdet ligger midt i et boligområde. Kommuneplanens arealdel B03 rett øst for 

planområdet er den nærmeste tilstøtende planen 

 

 

Figur 7: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 

 
 

5.4 Gjeldende reguleringsplan 

Reguleringsplan for Møllnveien – alt. 2. Området er regulert til boligformål med et friluftsområde i 

nordøst og tre lekeplasser.  

 

 
 

Figur 8: Gjeldende reguleringsplan i området 

 

Gjeldende plan omhandler bolig, offentlig veg på tre sider, privat fellesatkomst (F4)på vestsiden. 

Den har bestemmelser vedrørende bolig: 

Maksimal gesimshøyde 4,5 meter og maksimal mønehøyde 7,0 meter fra topp grunnmur. 

Takvinkel mellom 22,5 og 38 grader. Krav til harmoni i form, fasader og materialbruk. Krav til to 

parkeringsplasser pr. boenhet. Bebygd areal maksimalt 25 %. Garasje maksimalt 35 kvm og 

uthus maksimalt 25kvm. 
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

5.5 Beliggenhet 

Området for planforslaget ligger på Erikstad vest for Fauske sentrum, Planområdet strekker seg 

over eiendommene, gnr/bnr 104/209, 104/200 og 104/681. 

 

 

Figur 9: Lokalisering av Myrveien 13 og 15 (kilde: www.statkart.no) 

5.6 Planavgrensning 

Avgrensning av planområdet er satt av eiendomsgrenser. Omkring hele planområdet er det i dag 

boliger.  

 

Figur 10: Planavgrensing 
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5.7 Bebyggelse 

Bebyggelsen i området består i stor grad av eneboliger bygd på 50-, 60- og 70-tallet. Området er 

i dag preget av mer fortetting, og det er flere oppstartede og nyetablerte fortettingsprosjekter i 

området.  

5.8 Topografi 

I området er det en svak helning fra øst til vest, men planområdet er tilnærmet flat.  

5.9 Arealbruk og vegetasjon 

Området rundt Fauske er et åpent fjordlandskap med by- og jordbrukspreg. Området har et 

sterkt preg av inngrep med bygg og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 

industriområder, sentrumsfunksjoner og omkringliggende jordbruksområder. 

Nordvest for området er det skog med middels bonitet. Det er ingen dyrket jord i eller i nærhet 

av planområdet. 

5.10 Landskapsbilde 

Landskapsbildet er i dag preget av boligbebyggelse. Landskapet i området er i all hovedsak 

utbygd til boligformål. Dette betyr at en utvidelse av boligområdet som inngår i planen ikke 

medfører at et intakt by-, landbruks- eller naturlandskap for endres. 

5.11 Kulturminner  

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er ikke registrert automatisk fredede 

kulturminner i området. 

5.12 Naturmangfold 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 

artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige 

artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller 

regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  

www.naturbase.no 

 

Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 

2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for 

naturtyper 2011 i planområdet. 

 

Sjekkliste for Naturmangfoldloven følger planforslaget. 

5.13 Grunnforhold  

Det er ifølge NVE-skredatlas ikke registrert kvikkeleireforekomster i planområdet. Planområdet 

ligger mellom to kvikkleiresoner. Det er utført grunnundersøkelser inne på planområdet av 

Norconsult AS og av Rambøll på naboeiendommen i Skjerstadveien 13, som ligger like øst for 

området. Undersøkelsene viser at løsmassene i området består av siltig leire med tynne sand- og 

siltlag og enkelte gruskorn. Leira er bløt til middel fast, og lite sensitiv. Det er ikke registrert 

kvikkleire eller sprøbruddmateriale inne på planområdet. Berg er registrert i ett av borpunktene, 

ca. 30 meter under dagens terreng. Det forutsettes at geotekniker blir engasjert for oppfølging 

av detaljprosjektering og utførelse. De nye leilighetsbyggene er så langt planlagt uten kjeller, 

men de opptredende grunn- og terrengforhold tillater at de nye byggene kan planlegges med 

kjeller. 
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5.14 Trafikkforhold 

Trafikkmengde 

Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) for Rv. 80 ligger rundt 6700 kjt/døgn. Det er ikke målt ÅDT 

på internvegene rundt planområdet, men den anses å være lav. Normalt beregnes 3 turer per 

bolig/dag. Overslag av turgenerering. 

 

Støy og støv 

I følge Statens vegvesen sine støykart ligger ikke planområdet innenfor en støysone. 

 

 

Figur 11: Støykart 

Gang- og sykkeltilbud 

Internveiene er uten fortau, som dermed gjør at fotgjengere må forflytte seg i gata. Det er gang- 

og sykkelveg langs Rv. 80 i hele sentrum og langs Kirkeveien. I tillegg er det 30 km/t på de 

fleste internveger i området. 

 

Kollektivtrafikk 

Bussrute 100 Bodø-Fauske går 10 ganger om dagen og da oftest i rushtiden. Det går en intern 

bussrute i Fauske – Sentrumsbussen. Denne går 4 ganger i hver retning med siste avgang 13.40. 

Nærmeste togstasjon er Fauske stasjon med avstand 1,8 km fra planområdet.  

Toget har avgang ni ganger i døgnet i hver retning mellom Bodø og Fauske. Det går også tog 

sørover med hyppige avganger til Rognan.  

 

Trafikksikkerhet 

Planområdet ligger 200 meter nord for Rv. 80.  Veiene i området har en fartsgrense på 30 km/t. 

Området er skoleveg for mange barn. Vestmyra skole har blitt barneskole for hele Fauske fra 

2016/2017. Skolevegen fra Myrveien til skolene på Vestmyra er Skjerstadveien via Farvikveien 

eller via Kirkeveien til Vestmyra skole (1.-10.) og Fauske VGS.  Det er 30 sone på store deler av 

området. Skjerstadveien er asfaltert uten fortau østover med veibredde på 5 meter. Veibredden 

er regulert til 8 meter, her det plass til fortau om ønskelig. En del hekker og trær hindre sikt i 

kryss. I trafikksikkerhetsplanen 2012-2016 er det ikke beskrevet noen tiltak mellom Myrvegen og 

Vestmyra. Det har vært noen ulykker i området. Det viser figuren nedenfor. 

 



 

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 17 (41) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

 

 

Figur 12: Trafikkulykker i området 

1995-12-20 kl 08:30 Kirkeveien ved Galvano. Fotgjengerulykke hverdag. 7-åring påkjørt av 65-

åring. 

1998-11-18 kl 15:40 Kirkeveien ved Galvano. Fotgjenger påkjørt. 

2001-04-04 kl 14:05 Kirkeveien/Gymnasieveien. Fotgjenger påkjørt 

2007-08-03 Motorsykkelulykke Skjerstadveien/Myrvegen, alvorlig skadd motorsyklist, lettere 

skadd passasjer bak i bil.  

 

 

Figur 13: Sikt i Myrveien, bildet tatt sept. 2012 (Google street view) 

Figuren ovenfor viser siktforholdene i Myrveien med planområdet på høyre side.  
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5.15 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Nord for planområdet er det et friluftsområde som er kartlagt til en framtidig elvepark. Denne 

kobler seg på en grønnkorridor som leder til Klungsetmarka nord for Fauske. 

 

Figur 14: Friluftsområder 

5.16 Barns interesser 

 
Ut i fra registrering av barnetråkk vises det at krysninger av riksvei 80. er skumle. Det er også i 

disse områdene hvor det har vært flere trafikkulykker også.  

Barn mener at veien sørvest for planområdet (fra kryss B og østover) er en skummel vei. 
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Figur 15: Barnetråkkregistrering 

5.17 Lekeplasser/friområder 

Den gjeldende reguleringsplanen har avsatt arealer til tre arealer til friområder- lekeområder. 

Den nærmeste lekeplassen til Myrveien 13 og 15 er F03. 

 

 

Figur 16: Regulert lekeplass FR3 
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F03 har en størrelse på ca. 0,9 daa og ligger rett sør for planområdet (B13).  

 

 

Figur 17: Inngang til lekeplass F03 fra Mosemyrvegen 

 

Figur 15 viser adkomst til lekeplass fra Mosemyrvegen. Denne adkomsten er regulert til gang- og 

sykkelveg. Lekeplassen ser lite vedlikeholdt ut og den antas å være i lite bruk.   
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5.18 Offentlig og privat servicetilbud 

Fauske kommune er i gang med en utredning av skole- og barnehagestruktur. Omfanget av 

tiltaket er begrenset og det antas at skole og barnehager har tilstrekkelig kapasitet. 

Det er god skolekapasitet i området. Vestmyra skole er nyoppusset. Den nye skolen er beregnet 

til å romme 675 elever og kapasiteten er god. Skolen ligger rundt 800 meter øst for planområdet. 

Fauske kommune har 5 private barnehager i tillegg til 5 kommunale barnehager. 

 

 

Figur 18: Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 

På figuren ovenfor vises barnehagene i nærheten av planområdet. Erikstad oppvekstsenter ligger 

950 meter vest for planområdet og like i nærheten finnes Fauske idrettsbarnehage. 1200 meter 

nordøst for planområdet ligger Vestmyra barnehage. Et stort idrettsanlegg med ulike tilbud ligger 

rett ved Vestmyra skole. Coop Prix har en plassering 220 meter øst for planområdet. 

5.19 Universell tilgjengelighet 

Området er i stor grad flatt. Dermed er det enklere å tilrettelegge for universell tilgjengelighet. 

Det anbefales i Statens vegvesens HB V129 – Universell utforming av veger og gater at minimum 

10 % av parkeringsplassene skal reserveres til forflytningshemmede. 2 av 18 parkeringsplasser 

er avsatt for forflytningshemmede. 
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5.20 Teknisk infrastruktur 

 

 

Figur 19: Ledningskart 

Det er tilkobling til vann og avløp i Myrveien. I Myrveien blir også spillvann plukket opp.  

Det antas at ledningsnett og energiforsyning fra energileverandør er tilstrekkelig for området.   

Ingen tilbud om fjernvarme i området, kun i en liten del av Fauske sentrum 

5.21 Forurensing (Grunn, vann og luft) 

Planområdet ligger i et boligområde og er trolig ikke påvirket av forurensing i grunn, vann eller 

luft. 
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

I dette kapitlet gjøres det rede for innholdet som er gitt gjennom plankart og -bestemmelser. 

6.1 Planens hensikt 

Hensikten med planen er å legge til rette for regulering av 14 boenheter i planområdet med 

tilhørende parkering og uteområder.  

 

Figur 20: Plankart 
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6.2 Plandata 

Tabell 3: Arealbruksformål og grunnareal 

Arealtabell  Eksisterende Areal 
(daa) 

Nytt areal 
(daa) 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg   

Boligbebyggelse   2,5 1,77 

Gårdsplass  0,66 

Lekeplass  0,15 

   

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

  

Kjøreveg 0,4 0,85 

Gangveg/gangareal  0,03 

    

Totalt alle kategorier:                                2,9                                    3,46 

6.3 Planlagt arealbruk  

Eiendommen planlegges regulert til boligbebyggelse med tilhørende adkomstveger og parkering. 

Eksisterende bygning innenfor planområdet beholdes.  
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6.4 Bebyggelse- grad av utnytting 

Det legges til rette for en utbygging i tråd med kommuneplanens arealdel for ny planlagt 

bebyggelse. Planområdet er til sammen 2,9 dekar. I kommuneplanens arealdel 2015-2027 er 

utnyttelsesgraden begrenset til maksimalt 35%. I denne planen har bebyggelsen en BYA på 

31,29 %. Bruksareal er beregnet til 57,28 % om de to nye byggene bygges med kjeller, hvis ikke 

er BRA beregnet til 47,8% 

 

Tabell 4. Beregnet BYA 

Eksisterende bolig 176,7 m2 

Nye boliger 374,2 m2 

Veranda/balkong 60,0 m2 

Sum fotavtrykk boliger 610,9 m2 

      

Sportsboder 50,4 m2 

      

Parkering     

2 handicap (4,5x6m) 54,0 m2 

3 Parkeringsplasser (5x2,3m) 23,0 m2 

13 parkeringsplasser (2x5m) 130,0 m2 

28 sykkelparkering (0,7x2m) 39,2 m2 

Sum 246,2 m2 

      

Sum bebygd areal 907,5 m2 

Eiendom  2900,0 m2 

      

BYA 31,29 %   
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Tabell 5. Beregnet BRA 

Bruksareal med kjeller     Bruksareal uten kjeller     

Eksisterende bolig 353,4 m2 Eksisterende bolig 353,4 m2 

Nye boliger 951,4 m2 Nye boliger 748,4 m2 

Veranda/balkong 60,0 m2 Veranda/balkong 60,0 m2 

Sum fotavtrykk boliger 1364,4 m2 Sum fotavtrykk boliger 1089,6 m2 

            

Sportsboder 50,4 m2 Sportsboder 50,4 m2 

            

Parkering     Parkering     

2 handicap (4,5x6m) 54,0 m2 2 handicap (4,5x6m) 54,0 m2 

3 parkeringsplasser (5x2,3m) 23,0 m2 3 parkeringsplasser (5x2,3m) 23,0 m2 

13 parkeringsplasser (2x5m) 130,0 m2 13 parkeringsplasser (2x5m) 130,0 m2 

28 sykkelparkering (0,7x2m) 39,2 m2 28 sykkelparkering (0,7x2m) 39,2 m2 

Sum 246,2 m2 Sum 246,2 m2 

            

Sum bruksareal 1661,0 m2 Sum bruksareal 1386,2 m2 

Eiendom  2900,0 m2 Eiendom  2900,0 m2 

            

BRA 57,28 %   BRA 47,80 %   

 

 

6.5 Plassering og utforming 

Foreslått regulering viser areal for bebyggelse og adkomstveg til de ulike boligene. 

 

Felt B, Boligbebyggelse 

Området reguleres til konsentrert småhusbebyggelse og det er tiltenkt flermannsbolig på arealet. 

Byggene er tiltenkt oppført i to etasjer uten sokkel, men med mulig kjeller. Det er i 

bestemmelsene satt en maksimal kotehøyde for møne på c+37. Husene oppføres med en 

innbyrdes lik takform for hele feltet. Maksimal utnyttelsesgrad er 35 % BYA, medregnet 

parkeringsplasser for bil og bod. 

6.6 Boligmiljø 

Bebyggelse 

Det legges opp til at den nye bebyggelsen skal tilpasses de øvrige eksisterende boligene i 

området i form, etasjetall og materialbruk. Størrelsen på leilighetene varierer fra 27,8 kvm til 

84,4 kvm. Fra 1 roms til 4 roms. Dette gjør at området er attraktivt for familier med ulik type 

størrelse. 

 

Universell utforming/tilgjengelighet. 

Området er plant og inngang til leilighetene i første etasje vil være på bakkenivå. Dette gir god 

tilgjengelighet for brukerne. Felles uteromsareal opparbeides etter prinsippene om universell 

utforming. Det stilles krav til at 50 % av de nyoppførte boligene er tilgjengelige boenheter for 

funksjonshemmede. Det stilles også krav for å sikre hensynet til helse, miljø og sikkerhet, 

universell utforming og barns særlige behov for leke- og oppholdsarealer. 
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Uterom 

Krav til uteoppholdsareal er 35 m2 per boenhet. Følgende er gjeldene for planområdet: 

14 boenheter x 35 m2 = 490 m2 felles uteoppholdsareal. 

 

Krav til lekeplass er 150 m2 per 15 boenheter.  

 

 

Figur 21: Skisse av uteromsareal 

Figur 21 viser at det er 921 m2 med uteoppholdsareal, og dette er tilstrekkelig uteoppholdsareal 

for planområdet. Skravur viser arealer regnet som uteoppholdsareal, dette inkluderer lekeplass. 

Det er vist lekeplass på 150 m2.          

6.7 Parkering 

Bilparkering 

Parkeringsdekningen skal være i tråd med Fauske kommunes vedtekter. Parkeringsnormen i 

forslag til kommuneplanens arealdel er 1,4 parkeringsplasser per bolig og 1,0 parkeringsplasser 

for mindre leiligheter. Dette er inkludert plasser til gjesteparkering. Det er tenkt at området skal 

betjene boligformålet med til sammen 18 parkeringsplasser. To av disse skal være parkering for 

forflytningshemmede (se figuren 20). 

 

Sykkelparkering 

Sykkelparkering skal være i tråd med Fauske kommunes vedtekter. Det skal etableres to 

parkeringsplasser per boenhet for sykkel utendørs. Dette forutsettes ordnet på egen tomt.  
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6.8 Bebyggelsens tilknytning til infrastruktur 

Atkomst offentlig veg 

Bebyggelsen knytter seg til offentlig veg rett ut fra eiendommen. Til Myrveien eller 

Lyngshaugveien. Det legges opp til tre avkjøringspunkt fra eiendommen, to fra Myrveien og en 

fra Lynghaugveien. 

 

Fjernvarme 

Det er ikke fjernvarme i området.  

 

Vannforsyning, spillvann og overvannshåndtering. 

Eiendommen er tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet. Det antas at infrastrukturen er 

god nok i området. 

6.9 Samferdselsanlegg og annen teknisk infrastruktur  

  Offentlig veg 

Deler av o_SV1 og o_SV2 er med i planområdet. Vegene blir brukt som kjøreadkomst til 

eiendommen, i tillegg til å være kjøreveg for andre internreiser i området. Vegene endres ikke av 

gjeldende regulering. 
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7. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

I dette kapittelet beskrives virkninger av at planen gjennomføres. 

7.1 Overordnede planer  

Planene avviker ikke fra kommuneplanens arealdel. Planen avviker fra gjeldende reguleringsplan 

når det gjelder mønehøyde, fra 7 til 8 meter, lavere parkeringskrav fra 2 plasser per boenhet til 

1,4 for boliger over 50 m2 og 1,0 for boliger over 25 m2. BYA endres fra maksimum 25% til 

maksimum 35%.   

7.2 Stedets karakter 

Med den tiltenkte utbyggingen vil stedets karakter i liten grad endres, utenom høyere 

utnyttingsgrad på eiendommen. Før den ene boligen brant på eiendommen var det to boliger av 

samme karakter. Nå skal det oppføres to nye boligbygg med samme form. Området er i dag 

preget av eneboliger, men det er også flere rekkehus og flermannsboliger i området.  

7.3 Solforhold og lokalklima 

Sol- skyggeillustrasjonene viser vårjevndøgn kl. 15.00 og 18.00, sommersolverv kl. 15.00 og 

18.00 og høstjevndøgn kl. 9.00, 12.00, 15.00 og 18.00 

 

  

21. mars kl. 15.00 21. mars kl. 18.00 

  

21. juni kl. 15.00 21. juni kl. 18.00 
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21. september kl. 9.00 21. september kl. 12.00 

  

21. september kl. 18.00 21. september kl. 21.00 

 

7.4 Kulturminner og kulturmiljø 

I følge kulturminnesok.no er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor 

planområdet. Planforslaget vil derfor ikke får noen innvirkning på kjente kulturminner. Dersom 

det støtes på kulturminner under arbeidet er det sikret gjennom bestemmelsene at offentlig 

forvaltningsmyndighet skal varsles og arbeidet stanses umiddelbart. 

7.5 Forholdet til naturmangfoldloven 

Sjekkliste for Naturmangfoldsloven § 8-12 (LOV 2009-06-19 nr 100) er gitt som vedlegg. 

I databasen naturbase.no er det ikke registrert noen spesielle arter i området. 

7.6 Trafikkforhold 

De nye parkeringsnormene som kommer har 1,4 parkeringsplasser per boenhet i dette området, 

og enda mindre ved små leiligheter. Planlagt utbygging på området er tenkt med leiligheter med 

størrelse fra 27,8 til 84,4 kvm.  

Det vil være en liten økning i antall kjøretøy på veiene i området. Tiltak som kan redusere 

ulykker eller farlige situasjoner er å rydde sikt i Myrvegen og Skjerstadveien og å hindre at trær 

skygger for belysningen langs veien. Fartsdempende tiltak kan vurderes. I Skjerstadveien kan 

det være aktuelt med gang- og sykkelveg. På nordsiden av veien er det muligheter og plass til 

dette på kommunal grunn.  
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7.7 Kollektivtilbud og skoleskyss 

Barn i planområdet tilhører Vestmyra skolekrets. Vestmyra skole har klassetrinn fra 1. til 10. 

trinn. Skolen ligger 850 meter unna planområdet. Like i nærheten er også Fauske videregående 

skole plassert. I følge Nordlands fylkeskommune er det kun elever i 1. klasse med mer enn 2 

kilometer og elever fra 2. klasse til videregående skole som har mer enn 4 kilometer mellom 

hjem og hovedskole, som har rett til gratis skoleskyss. Dermed er det et få som har krav om 

skoleskyss i området. Kun elever med midlertidig skade eller varig funksjonshemming har rett til 

fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole.  

 

Nærmeste bussholdeplass er Fauske kirke, dette er underkant av 400 meter unna. Denne 

holdeplassen har busslinjer som går til Bodø, Narvik og Rognan. Det går fåtall av interne busser i 

Fauske, og disse er i hovedsak skolebusser hvor det kreves at du kan ta bussen fra Vestmyra 

skole.  

7.8 Støy og støv 

Planforslaget legger opp til en økning av antall boliger i området med parkeringsdekning 1,4 biler 

per boenhet. Dette vil skape marginal økning av støy enn nåværende situasjon. Trafikken på 

området vil i noe grad øke med planforslaget og støy deretter. Hovedadkomsten til planområdet 

er asfaltert og dermed vil ikke graden av støv øke mye. Sideveiene rundt planområdet består av 

grusveier og vil skape mer støv ved hyppig trafikk.  

7.9 Fjernvirkning 

Byggene vil ha en etasjehøyde på to etasjer med saltak. Mønehøyde vil være på 8 meter som vil 

være en økning med en meter fra gjeldende reguleringsplan. Fjernvirkningene vil være minimale. 

7.10 Folkehelse 

Dette er et fortettingsprosjekt tett ved bysentrum. Planområdet har kort avstand til ulike 

funksjoner som dagligvarebutikk med avstand 200 meter, barne-, ungdoms og videregående 

skole med 400 meters avstand. Fauske sentrum har en plassering i overkant av en kilometer øst 

for planområdet. Dette gjør at det i stor grad å bruke gange og sykkel som fremkomstmiddel.  

7.11 Sosial infrastruktur  

Utbyggingen av 10 nye boenheter vil i liten grad utfordre kapasiteten til skole og barnehage. 

Vestmyra skole er nyoppusset og har høy kapasitet. Det er ti barnehager som kan tilby 

barnehageplass.  

7.12 Barn og unges bruk av området. 

Området rundt planen blir benyttet som skolevei. Uteområdet i planområdet blir benyttet til lek 

for barna som er bosatt i de eksisterende leilighetene. Med et tilrettelagt lekeareal vil området bli 

mer attraktivt. Området blir ikke påvirket negativt av planforslaget 

7.13 Teknisk infrastruktur 

Det antas at det er tilstrekkelig kapasitet ved tomt. 

7.14 Energibehov – energibruk 

Det antas at nettleverandøren kan tilby stabil strømtilførsel til planområdet. 
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8. INNKOMNE INNSPILL 

Det ble gjennomført et oppstartsmøte med kommunen 24.03.2017 

Planarbeid ble varslet i Avisa Nordland, Saltenposten og på Fauske sine nettsider 25.10.2017. 

Naboer og offentlige etater ble varslet med brev 28.03.2017. 

Det ble gjennomført et åpent folkemøte 24.04.2017 med alle interesserte. 

 

NVE, datert 02.02.2017  

NVE har ingen data om grunnforhold i dette området. 
 

Forslagstillers vurdering 

Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av planområdet. 

 

Nordland fylkeskommune, datert 28.04.2017 

 

Klimaendringene må legges vekt på i en ROS-analyse. Personer med funksjonsnedsettelser skal 

ivaretas. Alternative energikilder bør vurderes. Hensynet til barn og unge må ivaretas i 

planleggingen med sikker skolevei, tilgang til lekearealer og uteområder. Sikre områder der barn 

og unge ferdes. 

Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i PBL. 

Naturmangfoldloven § 7 – prinsipper for hvordan offentlige beslutninger skal tas.  

 

Forslagsstillers vurdering  

Klimaendringene er vurdert til å ikke være store i dette området. På området vil det være lite 

sannsynlighet for flom, oversvømmelse og havstigning. Når det gjelder alternative energikilder er 

dette vurdert, men det er ikke noen mulighet for oppkobling av fjernvarme i dette området.  

Barn og unges interesser er vurdert. Lekearealene og uteområdene er tilgjengelig. Skoleveien er 

vurdert som god nok, selv om det er ulike tiltak som kunne gjort det enda bedre. Disse nevnes i 

beskrivelsen av planen. Det har blitt gjennomført folkemøte og det er løpende dialog med 

naboene rundt planområdet. Det er utført en sjekkliste etter Naturmangfoldloven.   

 
Privatpersoner og naboer 
  
Sol-/skyggeforhold, trafikksikkerhet, brannsikkerhet, grunnforhold, gang- og sykkelveg og barn 
og unges interesser er temaer som går igjen i innspillene.  

 
Forslagstillers vurdering 
Disse blir besvart og utredet i planarbeidet. Merknadene er behandlet i sin helhet i vedlegg 1. 
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9. AVSLUTTENDE DRØFTING OG ANBEFALING 

Eiendommen planlegges regulert til et byggeområde for boliger. Eksisterende bygning på 

eiendommen bevares. Utbyggingen på området er i tråd med forslag til ny kommuneplanens 

arealdel. Totalt er planområdet 3,3 dekar. 

 

Planforslaget har tatt hensyn i bestemmelsene i forslag til ny arealdel i kommuneplanen, når det 

gjelder uteoppholdsareal, parkeringsplasser og utnyttelsesgrad. Det planlegges 10 nye boenheter 

i tillegg til eksisterende bolig på området.  

Utbyggingen gjør at det fortettes i dette området. Utnyttelsesgraden øker fra 25 % til 31,3%. 

Byggestruktur og form på bygningene skal følge resten av området. Høyden på bygningene øker 

med maksimalt en meter fra gjeldende reguleringsplan. Dette gjør at virkningene av planen 

forholder seg godt til omgivelsene og sol- og skyggeforhold for området blir ikke forringet i noe 

grad. Det blir etablert parkeringsplasser i forhold til forslag til ny arealdel til kommuneplanen. 

Dermed er det redusert mengde parkeringsplasser per boenhet i forhold til gjeldende 

reguleringsplan. Trafikksikkerheten har blitt vurdert til å være god nok når hastigheten på 

veinettet er 30 km/t og trafikkmengden er så lav. Det er uansett enkle tiltak som kan 

gjennomføres for å bedre trafikksikkerheten, som å trimme trær som faller innenfor siktlinjen i 

kryss. Samtidig er det aktuelt å rydde trær som skygger for gatelysene. 

 

Plasseringen i området gjør at det i mindre grad er nødvendig å belage seg på bilkjøring til en 

hver tid. Idrettsplass, skole og dagligvarebutikk er i nærhet til planområdet, samtidig som at 

sentrum av Fauske ikke er lenger enn en kilometers avstand. Dette gjør at det i større grad er 

mulig å bruke gange og sykkel til ulike formål. 
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11. OPPSUMMERING RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

(ROS) 

ROS-analysen av identifisert risikoer knyttet til ulike hendelser som brannsikkerhet og 

trafikkulykker.  

 

Det er i analysen kommet med avbøtendetiltak som må gjennomføres for å minimalisere 

sannsynligheten for at det inntreffer noen hendelser knyttet til disse temaene. Det er også 

beskrevet hvordan disse er ivaretatt i det utarbeidede planmaterialet. Følgende tiltak er 

foreslått/innlemmet i planen som avbøtende tiltak: 

 

• Utarbeide få og gode adkomster fra planområdet. 

• Rydding av siktlinjer i kryss. 

• Brannforebyggende tiltak i bygg. 

 

Det lages kun tre adkomster til planområdet. Dette erstatter den gjeldende løsningen som har 

adkomst langs store deler av Myrveien. Dette gjør det mer oversiktlig og trygt.  Rydding for 

siktlinjer i kryss kan enkelt gjennomføres på eiendommen.  

 

I tillegg til foreslåtte brannforebyggende tiltak i bygg, er brannsikkerhet innarbeidet i boligenes 

leiekontrakt, introduksjonshefte og husordensregler. Introduksjonshefte og husordensregler er 

oversatt til både engelsk, arabisk og tingrinji.  

 

Analysen ligger vedlagt i sin helhet. 

 
  



 

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 35 (41) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

12. VEDLEGG 

• Reguleringsplankart 

• Reguleringsbestemmelser 

• ROS-analyse 

• Illustrasjonsplan 

• Adresseliste ved varsling av oppstart 

• Innspill til planarbeidet 

 

Rapporter 

 

Notater 

• Trafikknotat 

• Geoteknisk notat  
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INNSPILL OG MERKNADER 

 

Hvem Merknad/innspill Kommentar Følger for planen 

02.02.2017, 

NVE 

NVE har ikke data om 

grunnforhold i dette 

området. Området er 

tilnærmet flatt, det er 

langt til bekkeløpet 

og det har så vidt vi 

er kjent med området 

ikke vært 

kvikkleirehendelser 

akkurat her. Ut fra 

dette, og at det i 

tillegg har stått 

bygninger der 

tidligere, mener vi det 

vil være greit å ikke 

kreve geoteknisk 

vurdering før tillatelse 

til tiltak innvilges. 

Det er gjennomført en 

geoteknisk vurdering av 

området.  

 

28.04.2017, 

Nordland 

fylkeskommune 

Naturmangfoldlovens 

§ 7 – prinsipper for 

hvordan offentlige 

beslutninger skal tas. 

Sjekkliste for 

Naturmangfoldloven er tatt med 

i planarbeidet. 

 

Personer med 

funksjonsnedsettelser 

skal ivaretas. 

Tas til etterretning. Vurderes i planen 

Alternative 

energikilder bør 

vurderes 

Fjernvarme er ikke tilgjengelig. Vurderes i planen 

Hensynet til barn og 

unge må ivaretas i 

planleggingen. Sikker 

skolevei, tilgang til 

lekearealer og 

uteområder. Sikringa 

av områder der barn 

og unge ferdes. 

Skoleveien vurderes som sikker 

nok. Det settes av tilstrekkelig 

utearealer til hver boenhet. 

Fauske kommune har 

gjennomført en barnetråkk for 

Fauske sentrum vest.   

 

Planprosessen skal 

legge opp til 

medvirkning i tråd 

med bestemmelsene i 

plan- og 

bygningsloven. 

Det er gjennomført et åpent 

folkemøte etter varsel om 

oppstart av planen. Innspill og 

merknader tas til etterretning 

 

Det skal legges vekt 

på sårbarhet for 

klimaendringer i ROS-

analysen 

Det vurderes. Tas med i 

analysen. 

07.02.2017 Det burde utredes Planbeskrivelsen tar for seg  
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Kontaktperson 

for naboene, 

Fred-Arne 

Johansen 

forhold som ivaretar 

sikkerheten til oss 

som grenser til 

prosjektet. Som 

grunnforhold, økt 

belastning på vei som 

kan føre til en usikker 

adkomst for våre 

barn 

dette. I tillegg blir det laget en 

geoteknisk vurdering og en 

trafikkvurdering. 

 Sol og skyggeforhold 

burde utredes. Om 

kommunen 

godkjenner prosjektet 

vil naboer kreve 

Fauske kommune for 

kompensasjon. 

Dette beskrives i 

planbeskrivelsen. 

 

 Kan Fauske kommune 

bare endre de lover 

og forskrifter som er 

gjeldende slik det 

passer kommunen? 

Endring av lov kan vel 

ikke bare gjøres med 

et pennestrøk. Er det 

så enkelt at det bare 

er å avtale en 

regulering på tvers av 

etatene? 

Denne planen følger PBL. 

Reguleringsendringer krever en 

reguleringsplan med tilhørende 

plankart, beskrivelse og 

bestemmelser. I tillegg blir det 

gjennomført en ROS-analyse. 

 

02.05.2017 

Kontaktperson 

for naboene 

Fred-Arne 

Johansen 

Det er viktig at 

tomtearealet og 

grenselinjer er 

korrekte når det 

gjelder avstand til 

nabogrenser, vei, 

byggelinjer, 

gangsoner, 

uteområder, 

parkeringsplasser, 

utnyttelsesgrad, 

tilgjengelighet osv. 

Dette blir korrekt i et plankart 

med eksakte eiendoms- og 

byggegrenser. 

 

Avvik fra gjeldende 

reguleringsplan bør 

dokumenteres og 

begrunnes. 

Dette blir dokumentert og 

vurdert i planbeskrivelsen. 

 

Utnyttelsesgrad skal 

beregne med alt 

bebygd areal som 

opptar terrenget. 

Inkludert 

bygningsdeler utenfor 

fasade livet, 

Planbeskrivelsen beskriver 

dette. Planen følger Kommunal- 

og moderniserings-

departementets veileder «Grad 

av utnytting» for å beregne 

utnyttelsesgrad. 

Parkeringsnormer fra Fauske 
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parkeringsplass. Er 

det dette som er 

grunnlaget for 

beregningene? 

kommune følges. 

Det må være sikker 

adkomst til og fra 

parkeringsplass, 

tilrettelegges for 

funksjonsnedsettelse, 

handicap-parkeringer, 

tilgjengelighet for 

ambulanse. 

Illustreres jfr. Piler 

m/frisiktsoner. To handicap-

parkeringsplasser i nærhet til 

bolig. Det blir tilstrekkelige 

arealer inne på området. 

 

Hvilke krav stilles til 

universell utforming. 

Legge til rette for 

mennesker med 

funksjonsnedsettelse 

når det gjelder 

lekeplass, uteområde, 

adkomst og 

inngangsparti.  

Det stilles krav om at 50 % av 

nye boenheter på bakkeplan er 

tilgjengelige boenheter jfr. Tek 

10/Tek17.  

Det legges til rette for 

universelt utformet uteområdet.  

 

Stiller spørsmål om 

det er stabile 

grunnforhold i 

planområdet 

Grunnforholdene er vurdert i en 

egen geoteknisk rapport. 

Grunnforholdene krever 

geoteknisk prosjektering. 

 

Utbyggingen vil 

utgjøre en 

trafikkbelastning. 

Trafikksikkerheten vil 

bli berørt og barn og 

unges skolevei vil bli 

berørt. Ønsker fortau 

langs boliggatene.  

Det er ønskelig med fortau 

langs boliggater, men 

trafikknotat viser at 30-sone er 

tilstrekkelig ved lave 

trafikkmengder som her. 

Rydding av kryss og eventuelt 

fartsdempende tiltak kan 

gjennomføres. En ROS-analyse 

gjennomføres på dette 

området. 

Dersom ønskelig 

kan det regulerte 

vegareal mellom 

eiendomsgrensene 

langs veg, 

etableres fortau. 

Dette utløses 

imidlertid ikke av 

dette prosjektet. 

Et forslag 

illustreres i 

planbeskrivelsen 

Uteoppholdsarealene 

burde utarbeides så 

det kan være lek for 

barn i alle aldre og ha 

samhandling med 

ulike aldersgrupper 

og funksjonsevner. 

Ønsker god adkomst 

og god tilgjengelighet 

til for alle brukerne.  

Ønsker at uteområdet 

i planområdet skal 

komme barna i 

området uten 

lekeplass til gode.  

Det er et krav om 25 m2 

uteområde per boenhet. Hele 

uteområdet er på 1100 m2. Det 

er ikke lekeplass for området 

som sådan/ nabolaget.  Det 

henvises til gjeldende 

reguleringsplan hvor det er 

regulert inn tre friområder - 

lekeområder Fr1-Fr3.  

Tiltaket berettiger ikke 

støyskjerming. 
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De ønsker støyskjerm 

til nærmeste naboer. 

ROS-analysen burde 

ta opp forhold 

forbundet med fare 

forbundet med bruk 

av transportnett for 

gående, syklende og 

kjørende innenfor 

området. Vurdere 

brannsikkerheten 

siden det har vært 

flere branner på 

eiendommen. 

Dette blir gjennomført i 

analysen. 

 

Det burde utarbeides 

en rapport om 

virkningene planen 

har for sol- og 

skyggeforhold i 

området. Ved å øke 

bygningshøyde mister 

vi sol- og lysforhold. 

Illustrasjoner av 

skyggevirkninger og solforhold 

er en del av planbeskrivelsen. 

 

Stiller spørsmål til 

ansvarsforholdet 

vedrørende 

utbyggingen. Hvem 

sitter med ansvaret 

hvis det skulle oppstå 

uønskede hendelser 

som denne 

utbyggingen kan 

medføre under 

utførelse og i ettertid. 

Tomteeier/utbygger/anleggseier 

har ansvaret.  

 

Anniken Storli 

24.11.2017 

Bekymret for brann i 

Myrveien 13 og 15 

etter mange 

branntilløp og ett 

nylig. I tillegg er 

sikker skolevei og 

barnetråkk i gata et 

tema for bekymring. 

Før vi leverer planforslaget til 

behandling i Fauske kommune, 

ferdigstilles risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS).  

 

Naboene v/ 

Fred-Arne 

Johansen 

20.11.2017 

Viser til innspill i fra 

Nordland 

fylkeskommune den 

28.04.2017 der 

planarbeidet skal ta 

hensyn til fylkesplan 

for Nordland kap. 8 

Arealpolitikk. 

-Hvilket hensyn har 

planarbeidet tatt til 

Se planbeskrivelse.  

Se trafikknotat. 
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barn og unge når det 

gjelder sikker 

skolevei, god tilgang 

til lekearealer og 

andre uteområder i 

tillegg til sikring av 

områder der barn og 

unge ferdes. 

Stiller spørsmål ved 

medvirkning til 

planprosessen. 

Totalt sett har det vært et 

medvirkningsopplegg som går 

langt ut over det plan- og 

bygningsloven krever. 

PBL §12.8. krever i denne type 

planer at det skal: 

 - Kunngjøres en melding om 

oppstart av planarbeidet i minst 

én avis som er alminnelig lest 

på stedet, og gjennom 

elektroniske medier. 

-Registrerte grunneiere og 

festere i planområdet og så vidt 

mulig andre rettighetshavere i 

planområdet samt naboer til 

planområdet, skal når de blir 

dirkete berørt, hensiktsmessig 

måte underrettes om at 

planarbeidet tas opp. 

 

Hvorfor er de 

endringene som er 

gjort i denne 

prosessen ikke lagt 

fram til alle berørte 

parter. 

Det arbeides med et 

planforslag. Dette planforslaget 

skal ut på høring. Der har alle 

berørte og interesserte 

mulighet til å si sin mening om 

forslaget. 

 

Stiller spørsmål ved 

universell utforming 

Se kommentar til Fred Arne 

Johansen 02.05.17 

 

Hvorfor er det ikke 

konsekvensutredning 

Fordi planen er i tråd med 

overordnet plan.  

 

Stiller spørsmål ved 

den nye 

kunngjøringen 

25.10.17.  

Alle berørte naboer har fått 

skriftlig varsel sent i mars. 

Kunngjøringene i avis og på 

internett er gjennomført 

grunnet en glipp ved 

kunngjøring for oppstart av 

planen og det måtte dermed 

varsles på nytt. 

 

Sammenslåing av tre 

eiendommer for 

planløsningen – har 

kommunen godkjent 

dette.  Tre adkomster 

Dette er et planforslag som skal 

ut på høring. Ingenting er 

godkjent enda.  

 

Hva med framtidig 

planlagt gang og 

Det er ønskelig med fortau, 

men trafikken i området er så 

 



 

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 41 (41) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

sykkelveg? lav at det ikke er noe krav om 

det.  Se kommentar til Fred 

Arne Johansen 02.05.17 

Stiller spørsmål om 

adkomst og 

veiområdet 104/200 

Dette er en del av planområdet. 

Dette vurderes av kommunen 

når den er ute på høring. Osv. 

 

Stiller spørsmål ved 

utnyttelsesgraden 

Dette redegjøres for i 

planforslaget som skal på 

høring.  

 

Bygg utenfor 

byggelinje? 

Byggene plasseres innenfor 

dagens byggegrenser. Det 

lages ikke nye byggegrenser. 

 

Dokument vedlagt 

med lekeplass fra en 

eldre plan. 

Dette er en eldre plan som er 

erstattet av gjeldende 

reguleringsplan for Møllnveien 

27.02.1997 

 

På hvilken måte er 

barn og unges 

interesser tatt vare 

på når det gjelder 

lek? 

Det er lekeplass rett sør for 

området, som nevnt tidligere.  

 

 Stiller spørsmål ved 

grunnundersøkelsene 

Geoteknisk rapport medfølger 

planforslaget. 

 

Ørjan 

Kristensen og 

Linda Aparicio 

26.11.2017 

Bekymret for 

trafikksituasjonen i 

kryss mtp. 10 nye 

boenheter.   

Se kommentar til Fred Arne 

Johansen 02.05.17 

 

 Store forandringer i 

grunnen de siste 

årene. Skader på eget 

hus etter riving på 

branntomt.  

Grunnforholdene er vurdert i en 

egen geoteknisk rapport. 

Grunnforholdene setter ikke 

noen begrensinger for planen. 

 

 


