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Detaljregulering for Havnegården 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Havnegården med følgende 
tillegg: 

Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal vende mot sør. 
Fauske kommune henstiler Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske Tower, slik at 
uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Havnegården. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
Behandling: 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 
Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal vende mot sør. 
Fauske kommune henstiler Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske Tower, slik at 
uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 

Rådmannens forslag til innstilling med det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 050/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Havnegården med følgende 
tillegg: 

Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal vende mot sør. 
Fauske kommune henstiler Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske Tower, slik at 
uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 



Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 
 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
Behandling: 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende endringsforslag i 2. setning på tilegg: 
Forretningsarealet i første etasje skal som hovedregel vende mot sør, men drift som passer sammen 
med hotell- og kulturvirksomhet kan vende mot øst. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med FL's endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 059/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Havnegården med følgende 
tillegg: 

Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal som hovedregel vende mot sør, men drift som passer sammen 
med hotell- og kulturvirksomhet kan vende mot øst. 
Fauske kommune henstiller Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske Tower, slik at 
uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 
 
Vedlegg: 

11.05.2018 Plankart_Havnegården_110518 1381154 

11.05.2018 Havnegården Fauske_Plandokument_versjon 7 1381155 

11.05.2018 Reguleringsbestemmelser_ 11.05.2018 1381156 

11.05.2018 Tilsvar Rambøll 1381157 

11.05.2018 Havnegården_Konseptskisse 3 Perspektiver 1 av 2 1381158 

11.05.2018 Havnegården_Konseptskisse 3 Perspektiver 2 av 2 1381159 

11.05.2018 Detaljregulering Havnegården - merknader 1381163 

 

Saksopplysninger: 
 
2. gangs behandling 
 
Havnegården AS fremmer forslag til detaljregulering av Havnegården, Sjøgata 78 – 80. Planen omfatter 
deler av reguleringsplanen Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus, Vedtatt 27.06.05. Hensikten 
med planforslaget er å tilrettelegge for en økning av byggehøyde i felt K2 i gjeldende plan, samt endre 
bruksområdet til bolig- og næringsformål. 
 
Planforslaget har følgende dokumentasjon: 
Plankart i målestokk 1:300 (A2), planbestemmelser og planbeskrivelse med ROS-analyse. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.03.18 – 23.04.18. Nordland 
fylkeskommune fra fått utsatt høringsfrist til 03.05.18. Det er innkommet 8 uttalelser til planforslaget. 
Ingen innsigelser fra offentlige myndigheter. 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved «nnnnn») eller som komprimert utdrag og 
deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 
 
 
Fylkesmannen i Nordland, 23.04.18 



 
 
Fylkesmannens uttalelse - Detaljreguleringsplan - Havnegården - Fauske kommune  
 
Det vises til oversendelse av 05.03.2018 i forbindelse med høring av ovennevnte planforslag.  
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra 
regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
Det er ikke innkommet innsigelse fra noen av de etater vi samordner, så disse sender sine 
høringsuttalelser direkte til kommunen. Fylkesmannen har mottatt kopi av NVEs uttalelse.  
Foreliggende planforslag omfatter tilrettelegging for påbygg av Havnegården til kombinert formål 
parkering, tjenesteyting, forretning, kontorer og boliger.  
 
VURDERING OG MERKNADER FRA FYLKESMANNEN I NORDLAND  
Planfaglige råd1  
I planbeskrivelsen vises det til planstatus i kommunedelplan for Fauske sentrum fra 2005 og 
reguleringsplan for Utvidelse av Focus-senteret fra 2005. I Kommuneplanens arealdel vedtatt 22.03.2018 
inngår kvartalet som del av sentrumsformål (BS08) med bestemmelser til arealbruken i § 2.3.4. 
Planbeskrivelsen bør derfor oppdateres i forhold til dette, samt at arealbruk som kommer i strid med 
bestemmelsene bør drøftes som del av utredningene. Spesielt gjelder dette løsning for parkering. 
Forholdet til naboeiendommen som er under planlegging til hotellformål bør også omtales.  
Støy  
Vi minnet i forbindelse med oppstart om at T-1442/2016 skal legges til grunn ved arealplanlegging etter 
plan- og bygningsloven, og forutsatte at det i denne saken ble foretatt en støyfaglig utredning som skulle 
benyttes som planpremiss i det videre planarbeidet.  
1 Planfaglige råd er informasjon om de interesser og hensyn som fagorganet skal ivareta/sikre i 
planleggingen, og anbefalinger i forhold til løsninger. Det vil være kommunen som er nærmest til å 
foreta de endelige valgene. 
 
Støyfaglig utredning er ikke foretatt, og det er i planbeskrivelsen bare sagt følgende om vårt innspill: 
«Lydisolering av bygget vil bli gjort iht. gjeldende krav, noe som vil ivaretas under 
prosjekteringsprosessen».  
Innendørs støygrenser følger av byggteknisk forskrift, som gjelder uavhengig av reguleringsplanen. T-
1442/2016 inneholder anbefalte støygrenser på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med 
støyfølsomt bruksformål. Grenseverdiene blir juridisk bindende kun gjennom planvedtak, hvor særlig 
planbestemmelsene er viktige.  
Følgende bestemmelse er i pkt. 6.9 foreslått om støy: «Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 
om vegtrafikkstøy gjelder. Utbygger har ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent innendørs støynivå 
ikke overskrider grenseverdiene i T-1442. Eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy skal være gjennomført før 
bygninger tas i bruk».  
Forslaget, sammenholdt med bestemmelsen til kommuneplanens arealdel om at støygrensene i T-1442 
gjelder innenfor hele kommunen, tilsier etter vår oppfatning at intensjonen er at grenseverdiene skal 
gjelde. Forslaget til bestemmelse sikrer imidlertid etter vår oppfatning ikke fullt ut dette.  
Fylkesmannen forutsetter at kommunen omformulerer reguleringsbestemmelsen om støy, slik at den 
sikrer at grenseverdiene for utendørs støy i T-1442/2016 gjelder for fremtidige tiltak innenfor 
planområdet. Dette kan gjøres ved å ta grenseverdiene i tabell 3 inn i planbestemmelsene, eller ved å ta 
inn en bestemmelsene om at grenseverdiene i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-
1442/2016 gjøres gjeldende for planen.  
Barn og unge  
Vi gjorde i vårt innspill av 20. september 2017 bl.a. rede for plikten til å ivareta hensynet til barn og 
unges oppvekstvilkår og plikten til å vurdere planens konsekvenser for barn og unge.  
Det er i planbeskrivelsen gitt følgende kommentar til dette: «Vi anser at det er tilstrekkelig areal for lek- 
og opphold i planen, da det er et krav om 25 m² friareal per boenhet. Noe av arealet på takterrasse vil 



tilrettelegges spesifikt for lek». I kommentaren til innspill fra Nordland fylkeskommune er det i tillegg 
sagt at en mener det er tatt hensyn til barn, unge og bevegelseshemmede. Det er ut over dette ikke sagt 
noe om hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder barn og unges interesser.  
Fylkesmannen mener det må foretas en vurdering av planforslaget opp mot bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel når det gjelder barn og unges interesser. Det er der sagt at barn og unges 
interesser skal synliggjøres og ivaretas i planleggingen, og at det skal sikres gode og trygge 
oppvekstmiljø som samsvarer med tilgjengelig kunnskap om barn og unges behov. Det skal spesielt tas 
hensyn til trafikksikre veier, snarveier, gang- og sykkelforbindelser og gode og varierte 
aktivitetsområder.  
Vi forutsetter at kommunen i sitt videre arbeid med reguleringsplanen foretar en slik vurdering og sikrer 
at barn og unges oppvekstvilkår er tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Fylkesmannen har ingen ytterligere merknader. 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Det er tatt inn i bestemmelsene at grenseverdiene i tabell 3 i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 gjøres gjeldene. 
 
Det er lagt opp til uteoppholdsareal/lekeareal på takterrase. Rådmannen krever at det etableres 35 m2 
friareal pr boenhet i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Planfaglig: 
Innspill tas til etterretning; planbeskrivelse oppdateres etter ny kommunedelplan for Fauske sentrum og 
igangsatt arbeid med reguleringsplan for Fauske Tower. 
 
Støy: 
Tas til etterretning. Fauske kommune har som mål å fremme folkehelse og fokus på støy er et viktig 
emne i denne sammenheng. Boliger skal bygges i tråd med retningslinjer for støy i arealplanlegging, 
T1442/2016. Det er igangsatt arbeid med støyberegninger i forbindelse med reguleringsplan for Fauske 
Tower som ligger ved siden av Havnegården reguleringsområde. Det ansees som en selvfølge at 
reguleringsplan for Havnegården ivaretar hensynene til støy på samme måte. Bestemmelenes § 4, punkt 
4.9 er endret slik at det kreves støyutredning før det gis byggetillatelse. Det er tatt inn i bestemmelsene 
at grenseverdiene i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 gjøres gjeldende. 
 
Barn og unges interesser: 
Rådmannen mener at krav om 25 m2 uteoppholdsareal pr boenhet er for lite areal for å ivareta barn og 
ungenes interesser på en god måte. Det er lagt opp til uteoppholdsareal/lekeareal på takterrasse og 
rådmannen mener at planen gir mulighet til å etablere 35 m2 friareal pr boenhet i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Takterrasse vil ha tilfredsstillende størrelse til lekeareal i direkte nærhet til 
boenhetene. Rådmannen mener at dette ivaretar trygge forhold for barnefamilier, med gode 
lekemuligheter og sikker fremkommelighet. Det vurderes at barn og unges interesser er tilstrekkelig 
ivaretatt. 
 
 
Nordland fylkeskommune, 02.05.18 
 
Uttalelse ved høring - reguleringsplan for Havnegarden, Sjøgata 70-80, Fauske kommune 
 
Fauske kommune har lagt forslag til detaljregulering for Havnegarden til høring og offentlig ettersyn. 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for økt byggehøyde, samt endre bruksformal til bolig- og 
næringsformål. I kommunedelplan for Fauske sentrum 2009-2021 er området unntatt rettsvirkning, og 



reguleringsplan for utvidelse av Focus-senter og nytt kulturhus (2005) gjelder. I nylig vedtatt arealdel er 
området avsatt til sentrumsformål. Planer om å benytte tomta til kulturhus er senere falt bort, og 
eksisterende bygg består av forretning i første etasje, samt kontorer og leiligheter i andre og tredje 
etasje. 
 
Reguleringsforslaget legger opp til bygg på fem hovedplan med takterrasse og fellesarealer på 
sjetteplan, eventuelt forskyvning med seks til syv hovedplan mot øst og tre til fire plan mot vest.  Det kan 
etableres parkering samt kultur- og/eller forretningslokaler i første etasje, kontor og boliger i andre 
etasje og boliger i øvrige etasjer. 
 
Vi viser til e-post av 26. april, med avtale om utsatt frist. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven  og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse. 
 
Planfaglig merknad 
Nordland fylkeskommune mener planbeskrivelsen er mangelfull når det kommer til beskrivelsen av 
planens virkninger. Dette gjelder særlig konsekvenser for barn og unge, trygg ferdsel, samt konsekvenser 
av fortetting, økte byggehøyder og tilrettelegging for parkering på første plan. I henhold til plan- og 
bygningsloven § 4-2, første ledd skal alle planer ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som 
beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt forholdet til rammer og retningslinjer som 
gjelder for området. Regelen samsvarer med vanlig forvaltningsrettslige regler om krav til sakens 
opplysning og begrunnelse for et forvaltningsvedtak. 
 
Siden planforslaget ble sendt på høring er kommuneplanens arealdel 2018-2030 vedtatt av 
kommunestyret. Her er området avsatt til sentrumsformål med økte byggehøyder. I vedtaket 
kommenterer kommunen følgende angående Nordland fylkeskommunes uttalelse: 
 
Vi er heft enig medfylkeskommunen at boligfortetting skal skje med kvalitet slik at områdene innehar 
felles utendørs oppholdsareal, møteplasser og gode trafikkløsninger for myke trafikanter herunder 
barn/unge. Best mulig solforhold og best mulig utsiktsforhold til sjøen. 
 
   
  
Vedrørende fortetting  og høyhusetablering er vi enig om at dette ikke er tilstrekkelig dokumentert i 
konsekvensutredningen. Det bør utarbeides to områdeplaner eller flere som dekker sentrum. I disse 
områdeplanene bør det utredes slik at fylkesplanens om By- og tettstedsutvikling blir ivaretatt. Hvis ikke 
det blir utarbeidet områdeplan så må kravene til boligfortetting med kvalitet utredes i 
detaljreguleringsplan ved utbygging. 
 
Nordland fylkeskommune mener det må foretas en vurdering av planforslaget opp mot bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel når det gjelder barn og unges interesser, sentrumsutvikling, fortetting med 
kvalitet, bomiljø (uteoppholdsareal,  støy) og universell utforming. 
 
Samferdselsfaglig 
Samferdselsavdelingen  har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av all 
kollektivtrafikk pa land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle reisende 
fra hjem ti! bestemmelsessted  har stort fokus. Statens vegvesen har det administrative ansvaret for alt 
arbeid med fylkesveger og fylkesferjer, og avgir uttalelse på vegne av vegeier. 
 
Fremtidig struktur for rutebuss på Fauske er ikke avklart. Flere ulike altemativer har vært drøftet, uten at 
det har blitt avgjort. Sjøgata er i dag hovedåren til bussen i sentrum av Fauske, og det er viktig at en 



utbygging ivaretar behov for fremkommelighet for bussen. En evt. utkjøring fra parkeringsanlegg må 
sikres god sikt. 
 
Samferdselsfaglig vurdering: Siri Vasshaug, tlf. 95 79 68 99 
 
Kulturminnefaglig 
Planforslaget er sjekket mot vare arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte vemeverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved eventuelle funn av automatisk 
fredete kulturminner under markinngrep inngar i forslag til reguleringsbestemmelser. 
Avdelingen har ingen kulturminnefaglige merknader ti! planforslaget. 
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. Kulturminnefaglig 
vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Rådmannen vil presisere at det er snakk om å bygge på eksistrerende bygning, der 
det i dag er 3 leiligheter, forretningslokaler og legekontor.  
 
Det er anlagt fortau/gang- og sykkelvei rundt hele Havnegården. I sør er det etablert en 
strandpromenade som strekker seg vestover til bygdemuseet. Fauske sentrum er generelt godt utbygd 
med fortau og gang- og sykkelveisystem for å ivareta myke trafikanter. Rådmannen vurderer derfor at 
trafikksikkerheten er i varetatt for beboere i området. 
 
I kommuneplanens arealdel fokuseres det på boligfortetting i Fauske sentrum. Rådmannen er klar over 
utfordringen med å tilrettelegge oppholdsareal til barn- og unge i bykjernen. For å avbøte på manglende 
friareal på bakkeplan etableres det et fri/grøntområde på takterrasse. Her legges det til rette for at barn 
og unge kan leke i trygge og sikrede omgivelser. Nærmeste parkområde er Melanci park, ca. 300 m fra 
Havnegården. Det er også etablert et lekeområde i sentrumstorget, ca. 100 m unna. Strandpromedan 
rett sør for planområdet ses også på som en viktig faktor for trivsel og folkehelse. 
 
For å unngå farlige trafikksituasjoner skal parkering i 1. etg kun etableres i den sørlige delen av bygget, 
mot sjøen. I den nordlige delen mot Sjøgata  skal det legges til rette for næring i 1. etg. 
 
Det er tatt inn i bestemmelsene at grenseverdiene i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets 
retningslinje T-1442/2016 gjøres gjeldene. Bestemmelenes § 4, punkt 4.9 er endret slik at det kreves 
støyutredning før det gis byggetillatelse.Det er da i hovedsak støy fra Sjøgata som må hensyntas. 
 
Rådmannen ser på det planlagte tiltaket som et løft for Fauske sentrum der det legges til rette for 

boliger med god bo- og livskvalitet i et attraktivt område. 
 
Krav om universell utforming er tatt med i bestemmelenes § 4, punkt 4.2. 
 
 
Sametinget, 12.03.18 
 
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende 
tidspunktet.  
Sametinget er tilfreds med at den generelle aktsomhets- og meldeplikten i henhold til lov 9. juni 1978 nr. 
50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes § 4.6. Vi 



forutsetter at dette pålegg formidles til dem som skal gjøre arbeidet i marken.  
Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge § 4 annet 
ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade 
eller skjemme et fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.  
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Nordland fylkeskommune – Kulturminner i Nordland. 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Forholdet til kulturminner er ivaretatt i planbestemmelsenes § 4, punkt 4.6. 
 
 
Rambøll på vegne av Fauske hotell, 21.03.18 
 
1. Havnegårdens byggehøyde, og forholdet til nytt bytorg 
og kulturhus 
 
Det legges opp til bebyggelse med alternativ utforming og byggehøyde. Vi ser imidlertid at Byggets østre 
side skal kunne strekke seg opp til kote 28,35. 
De foreslåtte byggehøyder utløser bekymring for virkningene dette vil ha for det nye kulturhuset og 
bytorget som er under planlegging. I planmaterialet drøfter ikke Havnegården dette i særlig grad og det 
vises heller ikke til virkninger i form av sol/skyggediagram. 
 
Vi har derfor tillatt oss å utarbeide en enkel modell, basert på det foreslåtte 
fotavtrykk og byggehøydene i reguleringsplanforslaget. Nedenfor vises en serie 
med sol/skygge-bilder fra 21/3 til 21/6. Tilsvarende virkning vil være fra 21/6 til 21/9. 
 
Virkningene er dramatiske for konseptet med Kulturhus og bytorg. Havnegården vil skyggelegge hele 
torget gjennom de viktigste timene fra tidlig ettermiddag til kveld, gjennom hele sommerhalvåret. 
 
Dersom vi tolker grunnlaget feil, kan det tenkes at virkningene er annerledes. Kommunen bør derfor 
kreve forslagsstillers vurdering av virkningene. Dersom vår analyse er riktig, ber vi kommunen kreve ny 
utforming av prosjektet, der det i større grad tas hensyn til bytorget og kulturhuset på motsatt side. 
Videre mener vi at Havnegården i sin form og høyde i langt større grad bør spille på og sammen med 
torget og Kulturhuset. Vi anser dette som viktig, da begge byggene, sammen med hotellet, vil danne 
veggene rundt det nye bytorget. 
Utgangspunktet for modellen gjengitt nedenfor er tatt fra de høyder som søkes tillatt i forslag til 
reguleringsplan, og ikke i de illustrasjoner som følger saken (mao max høyde på østsiden – kote 28,35) 
 
2. Trafikale forhold – parkering 
 
Offentlig parkeringsplass o_SPA5 ligger på bygningens østside og har atkomst over o_SPA2. Det framgår 
ikke av illustrasjoner, eller bestemmelser hvordan denne parkeringsplassen skal fungere. 
Plassen er relativt smal, og vi er spørrende til om det går å både parkere og manøvrere inne på plassen. 
 
Området vil være nærmeste nabo til det nye bytorget. Det er derfor viktig å få en god og velfungerende 
overgangssone mellom bebyggelsen og bytorget. 
Slik vi vurderer planmaterialet er vi derfor svært skeptiske til at dette området brukes til parkering og 
kjøreareal. Vi mener kommunen må stille strenge krav til utforming og bruk av Havnegårdens østside. 
 
Vurdering/anbefaling 
 



Innspillet tas til etterretning. Forslagsstiller har laget et tilsvar til merknaden angående sol/skygge og 
parkering møt øst som et vedlegg til plansaken. Det er laget et sol/skygge-diagram som viser at det 
planlagte hotellet vil skyggelegge bytorget på formiddagen i timene mellom 10 og 12. Det er også vist at 
det vil komme skygge på bytorget fra Havnegården slik den er i dag. 
 
Med bakgrunn i kommuneplanens retningslinjer for byggehøyder, samt hensynet til planene om 
etablering av bytorg/kulturhus i sammenheng med nytt hotell, ser rådmannen det nødvendig å 
begrense byggehøyden mot øst til maksimalt 6 etasjer. Det avsettes derfor en gesimshøyde på 
maksimalt 25 m. 
 
Angående parkering i øst. 
 
Separert er SPA5 vanskelig å utnytte optimalt, samtidig er det forslagsstillers rett å bevare formålet i 
tråd med dagens situasjon. Parkeringsformålet kan forandres hvis dette blir nødvendig gjennom en 
reguleringsendring. 
 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede, 16.04.18 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 012/18, har i møte 11.04.2018 fattet 
følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til forslag ti 
ldetaljregulering for Havnegården. 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Ingen merknad. 
 
 
Eldrerådet, 27.04.18 
 
Eldrerådet- 017/18, har i møte 19.04.2018 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Eldrerådet har ingen merknader til forslag til detaljregulering for Havnegården. 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Ingen merknad. 
 
 
Indres Salten Energi, 07.03.18 
 
ISE Nett AS har følgende merknader:  
ISE Nett ber om å bli tatt med på møte/råd i den videre planleggingen med hensyn til elforsyning. Her må 
ISE Nett få opplysninger om totalt effektbehov for dette bygget. 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Disse vurderingene tas i prosjektering/byggeplanfasen. 
 
 



Kal Ivar Barbala, 24.04.18 
 
Møte 23/4-18 Kl:1000. Tilstede Snorre Pedersen/J.Edvartesen. 
Beboere:K.I.Barbala-Evy Kjærran-Tommy Kjærran. 
Vi er blitt enige om at vi skal ha innsyn i det videre arbeid med saken, 
dette var også Pedersen og Edvartsen enige i.ID.2017003.Detaljreguleringer. 
Vi ble forelat nye skisser,som vi vil diskutere videre. 
I utangspunktet er vi uenige i utbyggingen,da vi er nødt til å bo på en byggeplass i 2 
år,og alt hva dette vil med føre. 
 
Vurdering/konklusjon 
 
Tas til etterretning. Rådmannen forstår det slik at det er tett dialog mellom forslagsstiller og 
eksisterende beboere i Hanegården. Det skal i byggefasen tas hensyn til beboere og naboer som blir 
berørte i forhold til støv og støy. 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


