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  01  SAMMENDRAG 

 

 

  Reguleringsplan for Marmorveien 7 er et privat reguleringsforslag som er igangsatt av 

Nordic Smart House as. De ønsker å tilrettelegge for å bygge boliger på tomten og 

dermed følge opp foreslått formål i den nylig vedtatte kommuneplanen. 
 

  

   

  02  NØKKELOPPLYSNINGER 

 

 
  Sted Marmorveien 7 på Fause i Fauske 

kommune 

  Adresse/Gnr/bnr Del av Gnr/bnr 103/839, 103/1485, 

103/1521   

  Gjeldende planstatus Kommuneplanens arealdel, bolig 

med plankrav til detaljregulering. 

  Forslagstiller Nordic Smart House 

  Grunneiere Det samme som forslagstiller. 

  Planlegger/ konsulent Arkitekt Even Aursand as v/ Siv ark 

MNAL Even Aursand 

  Formålet med ny plan Legge til rette for utvikling av nye 

boliger som rekkehus/lavblokker 

  Planområdets areal Ca 5223m2 

  Aktuelle konflikter Ingen kjente. 

  Varsel om innsigelse Nei 

  Krav til konsekvensutredning 

Oppstartsmøter med kommunen 

Nei 

02.11.2017. Referat foreligger. 

  Oppstartsdato 

Kunngjøring 

23.03.18 

I avisen Saltenposten 24.03.18 

  Informasjonsmøte på stedet ble avholdt. 19.04.18 (Referat foreligger) 
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03  FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 

   

Planarbeidet er initiert av Nordic Smart House for å kunne bygge boligmoduler i 

tre etasjer til utleie og eventuelt salg. 

 

 

 

04  KONSEKVENSUTREDNING 
 

I etterkant av oppstartsmøte med Fauske kommune den 02.11.17 ble det varslet av 

kommunen at planarbeidet ikke kunne varsles og igangsettes uten kunngjøring om 

planprogram/KU hvis arbeidet ble startet opp før kommuneplanen ble vedtatt. 

Planarbeidet ble derfor først igangsatt etter at kommuneplanens arealdel ble 

vedtatt. 

Med vedtatt kommuneplan vil den foreslåtte reguleringen være forankret i 

overordnet plan og av en slik art (størrelse og innvestering) at planlegger og 

kommune ikke ser behovet for konsekvensutredning. 

 

 

 

  05  GJELDENDE PLANSTATUS 

 
5.1 Kommuneplanens arealdel 

 

Av nylig vedtatt kommuneplan fremgår det at området er avsatt til nye boliger. 
 

 

   

    

  

 
                                                                                                

 

   Utsnitt som viser eksisterende overordnet plangrunnlag. B33 viser det aktuelle planområdet.  
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06  DAGENS SITUASJON 

 
    

  6.1 Tomtens beskaffenhet, klima og miljø 

 

Gnr/bnr 103/ 839,1485, 1521.  

Tomten ligger mellom Marmorveien (i syd) og et etablert næringsområde mot 

nord og vest. Mot øst og sør ligger både frittstående enkeltboliger og boliger i 

rekke i 2 etasjer med saltak. Tomten er relativt flat med noe innslag av litt våtere 

områder. Det står (starten av planarbeidet) et næringsbygg på ca 260m2 grunnflate 

i 2 etasjer sørvest på tomten som tenkes revet. Mot nordvest står det 2 langstrakte 

skur med buet tak i 1 etasje rett utenfor tomten. Disse benyttes per i dag som lager 

med adkomst over tomten. I tillegg er det rester av en betongsåle (sannsynligvis 

tidligere næringsbygg) mot sørvest. Tomten har en bredde på ca 75m og en dybde 

fra Marmorveien på ca 85m. Tomten anses å ligge godt beskyttet klimatisk og har 

gode solforhold. Tomten har ingen vegetasjon eller vekster av betydning selv om 

det er eksisterende vegetasjon, spesielt mot Marmorveien. 

 

 

 

 

 

  6.2 Historikk 

Det har vært og er noe næringsvirksomhet (rørleggerfirma) på deler av tomten. I 

tillegg står det noe lagerbebyggelse med ukjent byggeår og opprinnelse tett inntil 

tomten mot nordvest. 

 

6.3 Vern 

Kulturminner/kulturmiljø 

Det er ingen kjente kulturminner på tomten i dag. 

 

    

    

  6.4 Teknisk infrastruktur /vann og avløp 

 
 

  Vannforsyning/avløpssystem 

Vannforsyning og avløpssystem til eksisterende bebyggelse ligger i Marmorveien. 

 

 

6.5 Adkomst 

Adkomst til tomtene er i dag fra Marmorveien som har trafikk i to retninger. Det 

er i dag to utkjøringer fra de gjeldende eiendommene til Marmorveien. Gnr/bnr 

|03/1521,1485 og 1484 har i dag vegrett over eiendom 103/1039 fra sin eiendom 

og ut til Marmorveien. Det går i tillegg egen inn/utkjøring fra bedriften som i dag 

står på  gnr/bnr 103/839. 

 

6.6 Risiko og sårbarhet (ROS) 

Det er ingen kjent risiko eller objekter med stor grad av sårbarhet på tomt eller i 

nærheten av den tomten som skal reguleres. Det er utarbeidet egen forenklet ROS 

analyse som legges ved plandokumentene. Men forholdet til støyproblematikk og 

grunnforhold er behandlet og blir fulgt opp med egne rapporter. 
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  6.7 Bebyggelse 

Bebyggelsen rundt tomten består i tillegg til lagerskurene mot nordøst, av industri 

og lager bygg i 1-2 etasjer mot vest og nord og boligbebyggelse i rekke i 1,5-2 

etasjer mot øst. Mot sør dvs på motsatt side av Marmorveien er det 

boligbebyggelse i 1.5-2 etasjer. Huset på tomten (gnr/bnr 103/839) er i 2 etasjer 

men skal rives. 

 

6.8 Infrastruktur 

Avstand til nærmeste butikk med kolonial er: 

ca 0,86 km gang/sykkelavstand og 1,6 km bilavstand til Handelsparken og ca 1km 

med bil eller som gående til sentrum.  

Til Vestmyra barnehage er det 1,1km med bil og til Vestmyra skole (alle trinn) er 

det ca 0,8km med bil.  

Til nærmeste kollektivtransport er det ca 370 meter til fots og 500 meter med bil. 

 

 

 

 

  6.9  Natur og friluftsinteresser 

 

Det er ikke registrert spesielle interesser i forhold til friluftsliv, arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse, objekter i SEFRAK eller kulturminner i Riksantikvarens 

database eller typer naturbasetema i Nordatlas. 

 

 

 

  6.10 Støy og forurensing 

Området er ikke spesielt utsatt for støy eller forurensing. Det blir likevel etter 

anmodning fra planmyndighetene og i henhold til retningslinjer for utarbeiding av 

reguleringsplaner i Fauske kommune gjennomført støyvurderinger. Denne vil 

foreligge i løpet av mai måned og sendes ut til kommunen og andre offentlige 

etater som har interesse i saken (Fylkesmannen i Nordland og Bane Nor). På 

informasjonsmøte med beboerne kom det frem at det primært er sporadisk støy fra 

håndtering av containere (jernbanen) som kan være generende inne i planområdet. 

Det er ikke kjent om det er forurensning i bakken som følge av tidligere 

virksomhet. 

 

   

   

 

 

  07  PLANFORSLAGET 
 

 

  7.1 Forholdet til gjeldende plan for området 

Av kommuneplanens arealdel fremgår det at område B33 F er avsatt til nytt 

boligområde i arealdelen av gjeldende kommuneplan. 

Det nye planforslaget er derfor i tråd med overordnet plan. 

 

7.2 Situasjonsplanen 

Det er foreslått en «layout» der vegen og boligene skråstilles noe inne i området 

og dermed bryter bebyggelsesstrukturen i området rundt (se illustrasjonsplanen). 

Dette er gjort av flere grunner. Ved å skråstille veien slik planen viser, vil en 

redusere farten på trafikken inne på boligområdet og ved utkjøring til 

Marmorveien. Med andre ord et plangrep vurdert i forhold til trafikksikkerhet. 

Siden boenhetene (modulene) kun har vinduer og dagslys på langveggene 

(svalgang og balkonger) ville en rektangulær plassering av lavblokkene (enden 
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øst- vest eller nord- sør) gitt enten for mye lysinslipp/ sol på en fasade og lite på 

den andre eller kun morgensol og kveldsol på fasadene. Når bebyggelsen nå tiltes 

får vi bedre og mer balanserte lysforhold inn i de enkelte leilighetene og en 

mulighet for solinnslipp på begge langfasadene. 

Den foreslåtte situasjonsplanen gir også mer varierte utearealer beregnet på lek, 

aktivitet og opphold. Oppholdsarealene ute blir mer intime og lettere å beskytte 

mot vind og eventuell støy. Bebyggelsen får en annen karakter enn de andre 

boligene rundt. Når den nå også skråstilles understrekes dette ytterligere og viser 

på den måte prosjektets karakter som en ny og innovativ måte å bygge boliger på. 

I tillegg vender boligene den tette kortfasaden til områdets eneste støykilde, 

jernbanestasjonen/jernbanen. Ved utarbeidelse av sol/skyggediagram for den 

foreslåtte bebyggelsen gir skråstillingen mindre negativ skygge mot 

nabobebyggelsen mot øst og mer luft mellom bebyggelsen. 

 

e  7.3 Bygninger, utnytting, høyde og form. 

Ny boligbebyggelse vil være i tre etasjer med en ca høyde fra ferdig planert 

terreng til toppen av bebyggelsen på ca 10 meter. Bebyggelsen vil bestå av 

boligmoduler som settes inn i stålrammer og som kles utvendig med panel. 

Det vil være balkonger tilknyttet hver leilighet på den ene langsiden av bygget og 

svalgang med adkomst til leilighetene på den andre langsiden. Bygningene vil ha 

flatt tak med innvendig nedløp og oppbygd parapet. 

 

I tillegg blir det bygd boder/sportsboder som plasseres slik at de skjermer mot 

parkering /nærings og lager bygg. Bodene vil være i en etasje med fasadekledning 

lik den på boligene. Mot Marmorveien er det avsatt plass til avfallshåndtering. 

Denne blir enten underjordisk eller den blir skjermet ved bruk av vegger eller som 

«skur» i en etasje. 

 

 

7.4 Vern 

Det er ingen kjente kulturminner i eller i nærheten av planområdet. 

 

7.5 Natur og friluftsinteresser 

Det vises til pkt 6.9 og kontroll av tema i Nordlandsatlas. 

 

 

  7.6 Risiko og sårbarhet (ROS) 

Det vises til egen sjekkliste for reguleringsplaner utarbeidet av Fylkesmannen. 

Som det fremgår av den er det ingen punkter som krever tiltak i planarbeidet eller 

senere. Men grunnforholdene vil bli undersøkt før arbeidene igangsettes. 

 

 7.7 Vannforsyning /avløpssituasjon 

 

Vannforsyning og avløp ligger i Marmorveien. Det er ikke kommet frem 

opplysninger som tyder på at det er begrensninger i kapasiteten for vannforsyning 

eller avløpssystemet som påvirker det nye boligområdet. 

 

7.8 El forsyning 

 

   
Indre Salten Energi as har opplyst at det er tilstrekkelig kapasitet til forsyning av 
elektrisitet i området men at en trafo må byttes og nye ledninger til området 
legges. 

 

 

  7.9 Grønnstruktur /utomhus 

 

Området vil ikke inngå i eller være tilknyttet Fauskes grønnstruktur.  
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Men området oppleves som delvis grønt sommerstid fordi det er mye vegetasjon i 

randsoner og i hagene til boligbebyggelsen på 2 sider. 

Krav til uteoppholdsarealer er i planens bestemmelser satt til 35m2 per boenhet. 

Det er et potensiale til ca 18-1900m2 uteoppholdsareal i planen slik bebyggelsen 

er tenkt plassert (se illustrasjonsplanen) og det planlegges nå for 39 boenheter. I 

tillegg legges det opp til små balkonger tilknyttet hver boenhet. 

Uteoppholdsarealene vil være stykket opp og får ulike kvaliteter knyttet til 

sol/lysforhold, klimapåkjenninger etc gjennom døgnet. Det skal opparbeides eget 

område for lek/aktivitet for de minste. 

 

  7.10 Lek og aktivitetsområder for barn og unge 

 

Det vil være gode forhold for lek og aktivitet for de aller minste på området og 

inntil boligene. 

Det fremgår av illustrasjonsplanen at det er flere alternative plasseringer for lite 

«lekeplass» på tomten.  

For de litt større barna blir nærmeste offentlig lekeplass nedenfor Hauanveien 

(vest/sørvest) som ligger mellom 850 og 1000 meter unna. I tillegg kan selvsagt 

utearealene knyttet til skoleområdet ved Vestmyra skole benyttes i tilknytning til 

skoletiden. 

 

 

   

7.11 Parkering 
 

   

Det er i planen avsatt areal til i alt 34 parkeringsplasser med snuareal inn mot veg. 

Bestemmelsene om parkering gir med en fordeling på 27 boenheter ≤ 26 m2 og 12 

boenheter ≥50m2, et behov for i alt 25 opparbeidede parkeringsplasser. Av disse 

skal minimum 2 være universelt utformet. Det er videre krav til at det avsettes 

areal til sykkelparkering (51 sykkelparkeringsplasser). Dette vil bli ivaretatt slik 

det er vist på illustrasjonsplanen med skråparkering inn mot bebyggelsen eller på 

annet vis. 

 

    

  08 KONSEKVENSER AV PLANEN 

 
 

  8.1 Generelle konsekvenser av planen 

De nye boligene vil ligge i et blandingsområde med bolig og næringsvirksomhet. 

Selv om det avsettes 25 parkeringsplasser inne på området er det lite sannsynlig at 

så mange av beboerne vil ha bil. Dette fordi 27 av boenhetene har en størrelse på i 

overkant av 25m2 og mest sannsynlig ha beboere som enten er studenter eller er i 

en fase av livet der man ikke har bil. Den nye boligutbyggingen vil derfor i liten 

grad generere mye mer biltrafikk. 

 

  Som beskrevet over under pkt 7.2 er det gjort studier av sol og skyggevirkninger 

av den foreslåtte bebyggelsen inne på området og mot nabotomtene. 

Materialet fra disse studiene legges ved og viser at plasseringen av bebyggelsen 

får liten negativ innvirkning på nabobebyggelsen. Det gir også minimalt med 

innsyn fra den nye bebyggelsen ned på nabobebyggelsens utearealer/ balkonger 

etc. 

Dette materialet ble vist på møtet med berørte naboer. 

Byggeprosessen vil være langt mer skånsom og gå over kortere tid enn det som er 

vanlig. Pga av at boligmodulene kommer ferdig og settes inn i en stålkonstruksjon 

som står på plate på mark er byggetiden mindre enn halvparten av det som ellers 

ville vært vanlig. I forhold til nabolaget vurderes dette som en fordel. Det blir nå 

kun en utkjøring fra eiendommen i stedet for to. Trafikksikkerhetsmessig vil dette 

være en forbedring. 
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Når de tre lagerbygningene nordøst for planområdet ikke inngår i planområdet og 

dermed blir en del av boligformålet som vist i kommuneplanens arealdel 

(plankartet) vil de benyttes videre som lager for tre ulike virksomheter. Dette er 

lite heldig men vanskelig å gjøre noe med slik planprosessen har vært. 

Lagerbygningene er gjennom avtale og fra tidligere, sikret vegrett til sine 

virksomheter over den tomten som nå foreslås regulert. Vegretten blir ivaretatt 

gjennom god tilgjengelighet til vegen i planområdet. For å sikre at det ikke blir 

«tung» trafikk gjennom boligområdet er vegen dimensjonert slik at store kjøretøy 

ikke kan benytte vegen (svingradius etc). I tillegg vil det skiltes at tunge kjøretøy 

ikke har adkomst. Veganlegget er også tegnet slik at det er oversiktlig og 

fartsreduserende gjennom sin utforming. 

Næringsvirksomheten på tomten gir området et negativt uttrykk i dag. Det står 

containere og eksponert avfall flere steder og deler av eldre virksomhet er synlig 

og skjemmer området. Dette blir nå ivaretatt gjennom ny bebyggelse og 

opparbeidet uteareal. 

 

    

  09  PLANPROSESSEN 

 
 

  9.1 Oppstart, varsling og møter 

 

Det ble avhold oppstartsmøte med kommunen 11.02.2017. Det foreligger referat 

fra møtet. Fordi det ble oppdaget at planarbeidet utløste krav om 

konsekvensutredning/planprogram ble det besluttet å vente med planoppstart til 

kommuneplanens arealdel ble vedtatt. 

Kunngjøring i Saltenposten og varsling til offentlige etater og naboer ble derfor 

ikke gjennomført før 23 og 24 mars 2018. 

Det er avhold ett informasjonsmøte med naboer den 19 april og ett ekstra møte 

med kommunen for å drøfte planprosessen (12.04.18 ). 

De tre eiendommene med gnr/bnr 103/ 1521,1484 og 1485 ble kontaktet 

senvinteren 2017. De ble informert om planene og tilbudt kjøp av sine 

eiendommer. Ut over det har det vært vanskelig å ha et felles møte fordi en av 

aktørene til vanlig har tilhold i Spania. Det ble derfor ikke gjennomført et møte før 

30.04.18. På møtet kom det ingen innvendinger fra to av partene til av vegen til/fra 

deres virksomhet blir lagt om. 

 

    

  9.2 Innkomne merknader 

 

OFFENTLIGE ETATER 

 

Det er kommet inn to kommentarer eller merknader til planarbeidet innen fristen 

den 30.04.2018 og en etterpå (Nordland Fylkeskommune datert 02.05.18) 

 

Bane Nor 

Henstiller om at det utføres en vurdering av geotekniske forhold og forutsetter at 

ny bebyggelse ikke slipper mer overvann/flomtopper mot deres anlegg. 

De opplyser om at støy fra stasjon/terminal kan gi utfordringer og ber om at 

eventuelle avbøtende tiltak beskrives og sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 

 

Fylkesmannen i Nordland 

Er spesielt opptatt av at barn og unges oppvekstvilkår ivaretas i planarbeidet. Det 

Bes om at rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging følges i forhold til 

nærmiljøet, at det er fokus på adkomst til arealer tilrettelagt for fysisk aktivitet og 

kvaliteten på arealene avsatt til lek og aktivitet generelt. 
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De tar også opp eventuell støybelastning/ støyproblematikk. 

 

Nordland Fylkeskommune 

Nordland Fylkeskommune tar opp generelle mål nedfelt i Fylkesplan for 

Nordland. 

Disse tar bla. opp fortetting med kvalitet, estetisk og arkitektonisk kvalitet og 

tilgjengelighet for alle (UU). 

De etterlyser bedre informasjon i oppstartsvarselet og forventer at formål, følger 

av nye tiltak, dokumentasjon om områdene, samt føringer i overordnet plan 

kommer tydelig frem når planforslaget sendes ut til høring og offentlig ettersyn. 

De tar også opp barn og unges interesser i denne type prosjekter og er opptatt av at 

det blir et godt bomiljø. 

 

 

 

    

  NABOER OG BERØRTE. 

 

Merknad 1 og 2. 

Det er kommet inn 2 identiske merknader/protester fra berørte naboer (E-poster 

datert 25.04.18). 

De er fra Jon Arne Karlsen, Fauske Elektro as (gnr/bnr 103/1485) og fra Snorre 

Nicolaisen på vegne av Nico Invest as (gnr/bnr 103/1484). 

 

De skriver at de registrerer at det er igangsatt planarbeid i Marmorveien 7-9, at de 

har lagerbygninger der og at området i dag er et næringsområde. Videre skriver de 

at de har en veirett som de tenker å benytte videre. De skriver også at det er varslet 

et møte i april 2018 men at de ikke har hørt noe om dette. 

Avslutningsvis skriver de at det er flere som har lager, at det derfor er vanskelig å 

regulere til boligområde og at de ikke kan godta omregulering til boligområde. 

 

Merknad 3 

Eldrerådet i Fauske kommune (brev datert 27.04.18). 

Mener det er mangel på næringsarealer med nærhet til sentrum og fraråder en 

omregulering av tomten. 

 

 

  9.3 Kommentarer til innkomne merknader. 

 

Bane Nor. 

Det blir gjennomført støyvurderinger i løpet av mai og disse blir sendt til 

kommunen og til Bane Nor og Fylkesmannen som har tatt opp dette som tema. 

Geotekniske vurderinger blir også gjennomført og rapporten er straks klar. Den 

blir også ettersendt til kommunen og Bane Nor. 

 

Fylkesmannen i Nordland 

I tillegg til den mulige støyproblematikken er Fylkesmannen spesielt opptatt av 

barn og unges medvirkning i planleggingen og til oppvekstvilkårene de yngste får 

på det stedet det nå planlegges nye boliger. 

Det er i beskrivelsen redegjort for hvilke ballplasser og lekeplasser for de litt eldre 

barna og ungdommene. For de yngste vil det bli tilrettelagt for lek inne på det 

området som nå reguleres. Ideen er å utforme steder for lek og opphold som kan 

benyttes variert og i henhold til hva som er best med tanke på sikkerhet mot 

trafikk, støy fra jernbanestasjonen og sol/skyggeforhold og klima generelt. Den 

foreslåtte plasseringen av bebyggelsen gir 2-3 fine områder som kan utformes litt 

ulikt men med møbler og overflater som er tilpasset den ulike bruken. 
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Medvirkning. 

Det er sendt inn melding om oppstart av planarbeidet til flere representanter i 

Fauske kommune. Barnas talsperson, trafikksikkerhetsutvalget og Ungdomsrådet. 

Det har ikke kommet inn merknader eller spørsmål i etterkant av varselet om 

oppstart. 

 

Nordland Fylkeskommune. 

Vi mener det er gjort arkitekturfaglige vurderinger med tanke på generell kvalitet 

og tilgjengelighet for alle i planarbeidet. Dette kommer bla til uttrykk gjennom 

den vinklingen som er gjort i planen og som skaper flere spennende oppholdsrom, 

bedre solinnfall og som gir bedre trafikksikkerhet og forhold til nabobebyggelsen. 

Men det er først i forbindelse med byggesøknaden at en vet om intensjonene i 

planen om estetikk og kvalitet blir fulgt opp. 

Hvis Fylkeskommunen mener informasjon gitt i oppstartsvarselet ikke var 

fullverdig håper vi at beskrivelsen som nå legges ved planforslaget gir 

Fylkeskommunen de opplysninger de mener manglet i oppstarten. 

 

Merknader fra naboer og berørte. 

Endringen fra næringsareal til boligareal ble i realiteten foreslått av plankontoret i 

Fauske kommune og vedtatt i kommunestyret da kommuneplanens arealdel ble 

vedtatt den 22 mars 2018. 

Reguleringsplanen er en oppfølging av et allerede endret arealbruksformål og en 

avsluttet planprosess som både offentlige etater og naboer og berørte er kjent med. 

Vi vil derfor ikke legge vekt på de merknadene som er kommet inn i den 

forbindelse. 

 

Det hadde gitt en langt bedre plan om hele området som i overordnet plan 

(kommuneplanens arealdel) er regulert til fremtidig bolig, hadde blitt detaljregulert 

til boligformål i denne omgangen. Men det har vært vanskelig å få dette til. Det er 

ikke gunstig i forhold til spesielt trafikk men bruken av lagerbygningene har ut fra 

det vi kjenner til vært ganske sporadisk de siste årene. Det anses derfor som et 

mindre problem enn det naboene antyder at det er. 
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   areal m2  

  Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse 

Annen særskilt bebyggelse og anlegg 

Veg 

Parkering 

 

3418 

37 

1243 

 549 
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