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Forslag til detaljregulering for Myrveien 13 og 15 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering for 
Myrveien 13 og 15 ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 010/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering for 
Myrveien 13 og 15 ut til offentlig ettersyn. 

 
Vedlegg: 
14.02.2018 Vedlegg 1 - Bestemmelser 1373499 

14.02.2018 Planbeskrivelse Myrveien 13 og 15_13022018 1373500 

14.02.2018 S-reguleringsplan_Myrveien 15 og 13_130218 1373501 

14.02.2018 Vedlegg 3 - ROS-analyse 1373502 

14.02.2018 Vedlegg 4 - Illustrasjonsplan 1373503 

14.02.2018 Vedlegg 5 - G-not-001 1350021445_ferdig 1373504 
 
 
Saksopplysninger: 
1. gangs behandling 
 
Rambøll Norge AS har på oppdrag fra Fauske kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for 
Myrveien 13/15. Området for planforslaget ligger på Erikstad vest for Fauske sentrum, Planområdet 
strekker seg over hele eller deler eiendommene, gnr/bnr 104/209, 104/200, 104/681 og 104/34 (Fauske 
kommune). 
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. Det planlegges totalt tre boligbygg med 
tilsammen 14 boenheter innenfor planområdet. Atkomst planlegges fra Myrveien og Lynghaugveien 
med parkering på angitt plass. 
 



Foreliggende planforslag ligger innenfor reguleringsplan for Møllnveien – alt. 2 i et område regulerert til 
boligformål. Det blir altså ingen formålsendring, men grad av utnytting blir økt. 
 
Detaljreguleringsplanen omfatter: 
· Plankart i målestokk 1:500 (A3) 
· Planbestemmelser 
· Planbeskrivelse 
· ROS-analyse 
· Illustrasjonsplan 
 
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. 
 
Krav til vurdering av grunnforhold er nedfelt i planbestemmelsenes § 3, punkt 3.1.Det vises også til i 
punkt 5.13 i planbeskrivelsen.  
 
Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i planbestemmelsenes § 4, punkt 4.8. 
Biologisk mangfold, Naturmangfoldloven kapittel II §§ 4-14, er vurdert. Tilgjengelige naturdatabaser er 
sjekket og finner ikke forekomster som kan trues eller ødelegges av tiltaket. Tiltaksområdet er et 
område som allerede er preget av menneskelig virksomhet og aktivitet. Sannsynligheten for å finne 
verdifullt naturmangfold vurderes som liten. 
 
Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt planbeskrivelse. Med bakgrunn i 
oppstartmelding er innkomne forhåndmerknader gjengitt og kommentert av Rambøll i 
planbeskrivelsen. Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra Rambøll til etterretning og har ikke 
ytterligere kommentarer direkte til disse. 
 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


