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1. INNLEDNING     

 

1.1. Bakgrunn  

COOP Nordland ønsker at del av eiendom gnr/bnr 119/233 og 119/5 reguleres for å legge 

til rette for dagligvarehandel med tilhørende parkeringsareal i planområdet. Green 

Advisers AS er engasjert av COOP Nordland for å fremme privat planforslag. Planforslag 

fremmes som detaljreguleringsplan med tittel COOP SULITJELMA og plannummer 2018001. 

Krav om konsekvensutredning ble vurdert ved oppstartsmøtet med Fauske kommune.  

 

1.2. Planprosess (så langt)  

Oppstartsmøtet er avholdt den 17.04.2018 med representanter fra tiltakshaver COOP 

Nordland og Fauske kommune til stede. 

Planarbeidet er kunngjort den 19.mai 2018 med annonse i Saltenposten og med melding til 

Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Norland, NVE Region Nord, 

Sametinget, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, Statens vegvesen Region Nord og Statskog. 

Kunngjøringen er publisert på kommunens nettside den 25.mai 2018. 

Forslagstiller har mottatt 4 høringsuttalelser fra henholdsvis Sametinget, Statens vegvesen, 

Fylkesmann i Nordland og Nordland fylkeskommune samt et privat innspill. 

 

1.3. Konsekvensutredning og planprogram  

Planforslaget er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredning.  

For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 

planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av 

planens virkninger for miljø og samfunn. 

Plan som omfattes av forskrift om konsekvensutredning og ansvarlig myndighet 

fremgår av forskriftens § 6, § 7 og § 8 samt forskriftens vedlegg I og II. 

Detaljregulering for COOP Sulitjelma omfattes ikke av planer eller tiltak i vedlegg I. 

Planforslaget er vurdert jf. pkt 10. b) og 10.j) i vedlegg II til forskrift om 

konsekvensutredning. Fauske kommune anser planforslaget ikke som utredningspliktig iht. 

forskrift om konsekvensutredning. 

Det skal utarbeides planforslag for alle regionale planer og kommuneplaner, og for 

reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

Planprogrammet for detaljregulering fastsettes av kommunen som planmyndighet 

og ansvarlig myndighet. 

For detaljregulering COOP Sulitjelma er det ikke fastsatt planprogram. 

 

2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET   
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2.1. Nasjonale føringer  

Mulige nasjonale føringer er gitt gjennom: 

 Lover og forskrifter 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunale planlegging 

 Stortingsmeldinger 

 Nasjonale retningslinjer/Statlige/Rikspolitiske retningslinjer 

 

2.2. Regionale og kommunale føringer  

Mulige regionale føringer er gitt gjennom: 

 Fylkesplan for Nordland, 2013 – 2025 regional plan. 

Mulige kommunale føringer er gitt gjennom: 

 Bestemmelser i kommuneplanen 

 Evt. vedtekter og retningslinjer for Fauske kommune 

 Hovednett for sykkel Fauske av Statensvegvesen – temaplan i kommuneplanen 

 

2.2.1. Kommuneplanens arealdel  

Kommuneplanens arealdel med plan-ID 1841_2015005 er vedtatt 22.01.2018.  

 

 

Grafikk 2: utsnitt kommuneplan 
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I kommuneplanen er planområdet i hovedsak satt av til idrettsformål. I tillegg skal  

områderegulering for Sulitjelma gruve fortsatt gjelde. 

Under Del 1, generelle bestemmelser, er det gitt bestemmelser om plankrav (§1.3), 

utbyggingsavtaler (§1.4), støy (§1.5), energi (§1.6), risiko og sårbarhet (§1.7.1), barn og 

unges interesse i planlegging (§1.8), uteoppholdsareal (§1.9), universell utforming (§1.10), 

sentrums- og tettstedsutvikling (§1.11) og kulturminner (§1.14) som kan være relevant for 

planforslaget. Del 1 gir detaljerte retningslinjer for en rekke av de oven nevnte 

bestemmelser. Relevante bestemmelser og retningslinjer er prøvd innarbeidet i 

planforslaget. 

Under Del 2 er det gitt bestemmelser for bebyggelse og anlegg, derav fellesbestemmelser 

(§2.1) samt bestemmelser til hovedplankartet (§2.2) relatert til ulike formål bl.a. 

idrettsanlegg (§2.2.5). Bestemmelse for idrettsanlegg er bestemmelser som gjelder område 

BIA1 og gjelder utelukkende skytebanen. Øvrige bestemmelser referer til formål eller 

områder i kommuneplanen som ikke er relevant for planforslaget.  

Under Del 3, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er det gitt felles bestemmelser for 

avkjørsler langs hovedveier (§3.1.1), byggegrenser (§3.1.2), gående og syklende (§3.1.4) 

samt bestemmelser til hovedplankartet, viktige ledd i kommunikasjonssystemet (§3.2.1). 

Relevante bestemmelser er innarbeidet i planforslaget. Krav om 50m byggegrense fra 

senterlinje Fv830 er redusert til 20m. 

Intensjonen i Del 4, grønnstruktur, er å forvalte og bruke «grønnstrukturen i kommunen … 

på en måte som ivaretar og fremmer friluftsliv og folkehelse» og gir følgende 

retningslinje: 

Sammenhengende grønndrag, grønne lunger, tråkk/stier/turveier og områder for 

lek og rekreasjon skal ivaretas og styrkes. Grønnstrukturområder skal i størst mulig 

grad sikres allmennhetens tilgjengelighet og fremme folkehelse.  

Eksisterende grønnstrukturområder skal ikke omdisponeres til andre formål uten at 

det foreligger særskilte grunner eller tilfredsstillende erstatningsarealer. 

Del 7 i kommuneplanen omhandler hensynssoner derav sikrings- støy- og faresoner (§7.1) 

sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap og 

bevaring natur- og kulturmiljø (§7.2), båndleggingssoner (§7.3) og videreføring av 

reguleringsplaner (§7.4). Deler av planområdet ligger innenfor området hvor gjeldende 

reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Planforslaget vil erstatte deler av områderegulering 

for Sulitjelma gruver.  

2.2.2. Eksisterende reguleringsplaner i området  

Det er vedtatt to planer i området: 

 Områderegulering for Sulitjelma gruver med plan-ID 1841_2015001 

 Reguleringsplan Sulitjelma skole med plan-ID 1841_2010006 
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Grafikk 3: reguleringsplaner i områder 

 

Planforslaget erstatter deler av områderegulering for Sulitjelma gruver. Berørt del av 

Områderegulering for Sulitjelma gruver er regulert til veg med tilhørende bestemmelser. 

Det er ikke regulert inn avkjørsel. Plankartet og reguleringsbestemmelser til 

detaljregulering for COOP Sulitjelma vil innenfor planområde erstatte tidligere kart og 

bestemmelser. Areal tidligere regulert til veg videreføres som veg og annen veggrunn – 

grøntareal.  

Detaljregulering for COOP Sulitjelma grenser inn til reguleringsplan for Sulitjelma skole. 

Intensjonen med grøntstrukturen i tilgrensende reguleringsplan er videreført i 

planforslaget for COOP Sulitjelma. 

 

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

 

3.1. Beliggenhet og planavgrensning  

Planområdet ligger i Sulitjelma nord for Langvatnet mellom Charlotta og Sandnes. Planen 

avgrenses som vist på plankartet med senterlinje for Fv830 i sør, planavgrensning for 

reguleringsplan Sulitjelma skole i vest og Øvreveien (Sandnes) i nord. Mot vest ivaretar 

planavgrensningen arealbehovet for planlagt virksomhet og nødvendig areal for hensiktsone 

frisikt ved Fv830. 
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Grafikk 4: Planområdet med planavgrensning 

 

3.2. Topografi, landskapstrekk og vegetasjon  

Området preges av Langvatnet i sør og bratte fjellsider i nord med en høydeforskjell på inn 

til 700m. Nærområdet domineres av bjørketrær. Selve planområdet er nedgrodd med kratt 

av ulike treslag. Spredt bebyggelse følger med noe avstand fra vannkanten til Langvatnet 

og bærer preg av et tidligere gruvesamfunn. 

 

 

Grafikk 5: Bildet med landskapet og vegetasjon av området, langvatnet til høyre, planområdet 

til venstre 
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3.3. Eiendom og eierforhold 

Areal innenfor planområdet er eid av Statskog og Statens vegvesen. COOP Nordland har 

ervervet deler av eiendommen til Statskog. Nye eiendomsgrenser er innregulert i 

planforslaget og skal danne grunnlag for kartforretning. 

3.4. Eksisterende infrastruktur innenfor planområdet  

I planområdet inngår deler av Fv830, fiberkabel langs Fv, høyspentledning samt vann og 

avløp gjengitt i kart nedenfor.  

  

 

Grafikk 6: ledningskart, vann og avløp 

3.5. Kjente registreringer  

3.5.1. Kulturmiljø / kulturminner/Sefrak-registreringer 

Sulitjelma som helhet er et viktig kulturmiljø av stor verdi med flere Sefrak-registrerte 

bygninger i nærområde. Planområdet berører imidlertid ikke stedets spesielt viktige 

enkeltmiljøer.  

Det er ikke kartlagt kulturminner i grunn og det er lite sannsynlig at det vil avdekkes 

kulturminner i grunn siden store deler av planområdet er fylt opp på 70-tallet.  

3.5.2. Biologisk mangfold 
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Innenfor planområde er det ikke registrert noen truede plante- eller dyrearter. I 

nærområdet er det registrert truede dyrearter og fremmede plantearter (kilde: 

artsdatabanken). 

3.5.3. Barnetråkk og stier 

Ortofoto og bilder av planområdet viser flere stier/barnetråkk som fører over 

eiendommen. Stiene går fra den høyereliggende boligbebyggelsen og skolen ned til 

idrettsbanen. Stiene er ikke anlagt men har oppstått over tid gjennom bruk av 

spontan/tilfeldig karakter. 

 

  

Grafikk 7: Ortofoto med stier/barnetråkk 
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Grafikk 8: Bildet sti fra planområdet mot idrettsbanen 

 

 

3.5.4. Spesielle miljøforhold (støy, støv, stråling, vann- og grunnforurensning) 

Grunnforholdene er under utredning. 

Området ble fylt opp på 70-tallet. Det kan ikke utelukkes at det er delvis brukt 

slagg/masser fra gruvevirksomhet som kan være forurenset. Rapport for Sulitjelma Gruber 

på www.miljostatus.no, publisert 24.05.2017 av Miljødirektoratet omtaler ikke eksplisitt 

planområdet, men gir en indikator hvilken type forurensning som kan forventes. 

Stabilitet i planområdet er ikke utredet. 

3.5.5. Skred- og flomfarekartlegging 

Miljødepartementets kartbase, miljøstatus.no viser at område ligger innenfor 

aktsomhetsområde for snøras og kan bli berørt av stor vassføring i Sandnesbekken. Skred- 

og steinsprangfare er utredet og dokumentert gjennom kartlegging av skredutsatte 

områder i Sulitjelma - ingeniørgeologisk rapport, S27-29, Harald Rostad, Arne Sivertsen, 

31.12.2010. 

3.5.6. Risiko og sårbarhetsanalyse 

Det er utarbeidet Risiko og sårbarhetsanalyse. Analysen gjør rede for hendelser og forhold 

som medfører alvorlige konsekvenser for og av planen. 

De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være steinsprang, snøskred, samt 

trafikkulykker knyttet til Fv830 og avkjørsel til planområdet. Hendelsene medfører mindre 

alvorlige til alvorlige personskader og vurderes å være mindre sannsynlig til sannsynlig jf. 

metodikken beskrevet lenger ned.  

Hendelser som brann og sammenrasning av bygninger kan ha meget alvorlige konsekvenser, 

men sannsynligheten i denne planen vurderes å være svært liten. Hendelsene er ivaretatt 

gjennom Plan og bygningsloven og Tekniske forskrifter. 

De viktigste uønskete hendelsene av planen vil være spredning av fremmede plantearter, 

konterminering av rene områder gjennom masseforflytning og negativ påvirkning av 

Sulitjelma som viktig kulturminnemiljø. 

 

3.6. Lokaliseringsfaktorer  

Området er med ny avkjørsel fra Fv830 lett tilgjengelig både for beboere og turister og vil 

utgjøre en viktig servicefunksjon for dalføret. 

4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 
4.1. Endringer i forhold til gjeldende planer  

Deler av planområdet er i kommuneplanen satt av til idrettsformål. Formål foreslås endret 

til forretning, annet uteoppholdsareal og parkering. 

Deler av områderegulering for Sulitjelma gruver som erstattes av ny plan er regulert til 

veg. Formålet opprettholdes i det nye planforslaget, men detaljeres med formål for 
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kjøreveg og annen veggrunn – grøntareal. Ny avkjørsel med tilhørende frisiktsone reguleres 

inn. 

4.2. Arealregnskap  

Planen omfatter 6,6 daa. Grafikk under viser omfanget for hvert formål og omfanget av 

hensynssoner. 

 

    

Grafikk 9 og 10: tabelloversikt for formålsområder og tabell oversikt for hensynssoner 

4.3. Plankart og bestemmelser 

4.3.1. Bebyggelse og anlegg  

Områder for bebyggelse og anlegg omfatter areal for forretning og annet ubebygd 

uteareal. 
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Grafikk 11: perspektiv, Bygg Engineering AS 

Areal for forretning, felt BF1 (1150) 

Felt BF1 foreslås regulert til forretning med kode 1150. Innenfor området tillates det 

oppført bebyggelse til dagligvarehandel med BYA inn til 1000m2. Det foreslås bestemmelser 

for å begrense byggehøyden og for å tone ned ny bebyggelse med store grunnflater 

gjennom utforming, material og fargebruk.  

 

 

Annet ubebygd uteoppholdsareal, felt FRL1, FRL2 og FRL3 (1690) 

Felt FRL1, FRL2 og FRL3 foreslås regulert til annet uteoppholdsareal med kode 1690. Dette 

er en videreføring av arealformål til tilgrensende arealer i reguleringsplan for Sulitjelma 

skole. I likhet med tilgrensende arealer i reguleringsplan for Sulitjelma skole skal arealene 

være tilgjengelig for allmenheten. Eksisterende vegetasjon skal med fordel opprettholdes.   

4.3.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Samferdselsanlegg omfatter offentlig veg, annen veggrunn – grøntareal og privat parkering. 

Offentlig kjøreveg, o_Fv830 (2011) 

Området foreslås regulert til offentlig kjøreveg med kode 2011. Reguleringen er en 

videreføring fra områderegulering for Sulitjelma gruver.  Veien reguleres med regulert 

senterlinje, kode 1221 og regulert kant kjørebane, kode 1223 for vei med bredde 5,5m.  

I arealformål inngår avkjørsel til planområdet. Avkjørsel er vist med horisontal utforming 

og punktsymbol for inn- og utkjøring. Det er gitt bestemmelser for å sikre god utforming av 

avkjørsel ihht Statens vegvesens håndbøker. Avkjørsel dimensjoneres for lastebil, 

kjøremønster B. 

Annen veggrunn – grøntareal, felt o_SVG1 og o_SVG2 (2019) 

Areal foreslås regulert til annen veggrunn – grøntareal med kode 2019. Areal inngår i 

vegens sideareal. Det er gitt bestemmelser for utforming av arealet som i hovedsak skal 

ivareta trafikksikkerheten. 

Areal for privat parkering, felt P1 (2080) 
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Arealet er foreslått regulert til parkering med kode 2080. Arealet skal ivareta 

parkeringsbehov for virksomheten innenfor planområdet. Innenfor arealet skal det også 

tilrettelegges for varelevering. Det er gitt bestemmelser for minimum antall 

oppstillingsplasser, utforming ihht prinsippene for universell utforming og ivaretakelse av 

trafikksikkerhet ved varelevering.  

 

Grafikk 12: illustrasjon parkering / varelevering 

 

4.3.3. Grønnstruktur  

I planen er ingen arealer regulert til grønnstruktur. Relevante arealer er regulert til annet 

ubebygd uteareal (1690) for å videreføre arealformål i reguleringsplan for Sulitjelma skole. 

4.3.4. Hensynssoner 

Hensynssone frisikt (H140) 

Frisiktsone iht. Statens Vegvesens håndbøker er lagt inn ved avkjørsel. I frisiktsone skal 

terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander. 

4.3.5. Juridiske linjer  

I tillegg til formålene ovenfor er det lagt inn byggegrense fra senterlinje Fv. 830 med 

avstand 20 m og fra senterlinje Øvreveien med avstand 15 m. 

Eiendomsgrenser som er foreslått opphevet er vist med kode 1204. Nye tomtegrenser er 

vist med kode 1203. 

4.4. Planbestemmelser  

I tillegg til bestemmelsene for de ulike arealformål, gjengitt under 4.3 er det gitt flere 

fellesbestemmelser: 

Rekkefølgekrav 
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Det er lagt inn rekkefølgekrav for å sikre hensiktsmessig utforming og opparbeiding av 

avkjørsel og sideterreng til Fv. 830 samt etablering av ny-omlegging av eksisterende anlegg 

for vann og avløp. 

Situasjonsplan 

Bestemmelse om situasjonsplan skal ivareta god kvalitet av opparbeidet uteområdet og 

synliggjøre forhold som kan påvirke sikkerhet for gående og syklende innenfor felt P1 og 

BF1. 

Estetisk utforming og stedlig tilpasning 

Bestemmelsen skal sikre at tiltaket ikke har unødvendig negative konsekvenser for 

områdets karakter. 

Universell utforming og trygge adkomstveier 

Det er tatt med bestemmelse som skal sikre god utforming innenfor felt P1 og FB1 for 

personer med behov for tilrettelegging og sikre trygge adkomstveier for myke trafikanter. 

Kulturminner, aktsomhetsplikt og informasjonsplikt 

Bestemmelsen skal ivareta den generelle aktsomhetsplikten ifht kulturminner i grunn. 

Veger, sideterreng og avkjørsler 

Det er lagt inn bestemmelse for utforming av veger, sideterreng og avkjørsler. 

Bestemmelsen skal sikre god utforming og tilstrekkelig sikkerhetssone langs veien. 

Teknisk anlegg og installasjoner 

Det er lagt inn bestemmelse for tomtas tekniske infrastruktur samt andre tekniske anlegg 

og installasjoner. 

Overflatevann 

Bestemmelsen gir føringer for behandling av overflatevann 

Energiforsyning og miljø 

Bestemmelsen er ment for å påvirke valg av miljøvennlig energiforsyning 

Grunnforhold 

Bestemmelsen skal sikre riktig behandling av forurenset masse, derav også masse 

konterminert med fremmede plantearter og sikre at områdets stabilitet er utredet før 

bygging igangsettes 

Radongass og støy 

Det er lagt inn bestemmelse som skal sikre arbeidsplasser for påvirkning av radongass og 

uønsket støy samt sikre at bygge- og anleggsvirksomhet ikke påvirke omgivelsen 

uforholdsmessig. 

 

5. ENDRINGER AV PLANFORSLAGET UNDERVEIS  

Nedenfor følger oppsummering av utredninger og endringer av planforslaget foretatt 

underveis. 
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5.1. Planområdet 

Planområdet er endret ift. opprinnelig annonsert planområdet. 

Planområde er redusert på nord og østsiden. På nordsiden er Øvreveien (Sandnes) tatt ut 

av planområdet etter dialog med Fauske kommune. I området for felt FRL 1 er grensen mot 

øst lagt med avstand 4m fra formålsområdet for forretning.  

Planområdet er utvidet mot sør og mot øst. Plangrense er lagt i senterlinje til Fylkesvei 

830.  

Planen er utvidet i halve Fylkesvegens bredde mot øst for å omfatte hensynssone frisikt 

ved avkjørsel. Planområdet er noe utvidet mot øst med arealformål for parkering for å 

sikre tilstrekkelig areal til vareleveranse.  

5.2. Trafikale forhold 

Det er vurdert ulike plasseringer for avkjørsel og varemottak. Det er vurdert situasjoner 

dimensjonert både for lastebil, semitrailer og vogntog. Endelig plassering av avkjørsel og 

varemottak er basert på ønske om god eksponering av bygget. Dimensjonerende kjøretøy 

er tilpasset situasjonen. Avkjørsel er utformet med fokus på trafikksikkerhet. 

 

6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  

 

6.1. Vurdering av konsekvenser av planforslaget  

 Folkehelse og universell utforming 

Planen foreslår omdisponering av arealer avsatt til idrettsformål. Tilbud for friluftsliv og 
idrett er generelt viktig for folkehelse. Med utgangspunkt i dagens bruk av området og med 
tanke på tilgjengelighet av andre arealer med lignende formål ansees konsekvensen som 
mindre alvorlig. 

Universell utforming er vektlagt i planen. 

 Barn og unges interesser 

Barn og ungers interesser er forsøkt ivaretatt gjennom henvendelser til skolen, SFO, 
idrettslag og barnas representant i kommunen uten at henvendelsen ble besvart. Det antas 
at det er særlig barn og unger som berøres av omdisponering av arealene, noe som er 
hensyntatt i kommunens vurdering av den totale situasjonen. 

 Støy, forurensning og sikkerhet 

Planen vil ikke har noen særlige konsekvenser ift. støy og forurensning.  

Sikkerhet i forbindelse med avkjøring og vareleveranse er godt belyst og ivaretatt. 

 Energi, klima  

Planen vil ikke har vesentlige konsekvenser for klima og miljø. Mulige påvirkning av 
klimaendringer er belyst i ROS-analysen. 

Gjennom bestemmelser er det stilt krav om utredning av miljøvennlig energiforsyning. 

 Natur og miljø 

Det er kartlagt truede dyrearter i nærområdet. Planforslaget vil i midlertid ikke ha noen 
konsekvenser for truede dyrearter. 
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Det er kartlagt fremmede plantearter i nærområdet. Tiltak i planområdet kan bidra til 
spredning av fremmede plantearter som vil ha negative konsekvenser for miljøet. 

Grunnforholdene er under utredning. Det er mulig at området ble oppfylt med delvis 

forurensete masser. Deponering eller gjenbruk av forurensete masser kan ha negative 

konsekvenser for miljøet. 

 Kulturminner og kulturmiljøer, landskap og estetikk. 

Tiltaket bryter med skalaen til den historiske bebyggelsen. Planen kan få konsekvenser for 
helhetsinntrykket i Sulitjelma.  

 Grønnstruktur og allmennhetens tilgang til friluftsområder  

Planen begrenser ikke allmenhetens tilgang til friluftsområdet. Forhold knyttet til 
omdisponering av arealer er beskrevet under folkehelse og universell utforming samt barn 
og unges interesse. 

 Trafikk og parkering 

Forhold knyttet til avkjørsel og vareleveranse kan ha negative konsekvenser særlig for 
myke trafikanter. 

 
 

 

6.2. Avbøtende tiltak  

§4.10, Grunnforhold gir bestemmelser om kartlegging av forurensete masser, samt 

håndtering av masser for å forebygge spredning av fremmede arter. 

§4.3, Estetisk utforming og stedlig tilpasning stiller krav til plassering, utforming, 

materialvalg og fargesetting for å ivareta helhetlig preg og høy estetisk kvalitet. 

 §5.1, Næringsbebyggelse skal bidra til å tone ned bygg med store grunnflater som bryter 

med skalaen til den eksisterende bebyggelse i strøket. 

§4.6, Veger, sideterreng og avkjørsler ivaretar trafikksikkerhet ifbm avkjøring fra Fv. 830 

og veiens sideterreng.  

§5.4, Parkering, punkt b) skal sikre trygge adkomstforhold for gående og syklende. 

 

 

 

7. VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER  

Det er mottatt høringsuttalelse fra Sametinget, Statens vegvesen, Fylkesmann i Nordland 

og Nordland fylkeskommune samt et privat innspill. 

Under er det gjengitt hovedpunktene i høringsuttalelsen og innspill samt redegjørelse om 

og hvordan merknadene er fulgt opp gjennomplanen, eller evt. hvorfor dem ikke er 

ivaretatt. 

7.1. Høringsuttalelse, Sametinget, 29.05.2018 
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Sametinget skriver i sin uttalelse at de ikke har noen spesielle kulturminnefaglige 

merknader til planforslaget, men minner om det generelle aktsomhetsansvaret, som bør 

fremgå av reguleringsbestemmelsene. 

Punktet er ivaretatt gjennom § 4.5, Kulturminner, aktsomhetsplikt og 

informasjonsplikt, i reguleringsbestemmelsene. 

7.2. Høringsuttalelse, Statens vegvesen, 07.06.2018 

Merknader i uttalelsen fra Statens vegvesen er knyttet til Fv830 og gjelder utvidelse 

planområdet, utforming avkjørsel, rekkefølgekrav og veiens sideterreng med 

sikkerhetssone og byggegrense. 

Planområdet må utvides slik at hele avkjørselen og areal som omfattes av 

frisiktlinjer og hensynssoner frisikt ligger innenfor plankartet. Planavgrensning 

mot fylkesveg skal gå i senterlinjen i fylkesveien. Areal til veggrunn må følge 

eiendomsgrensen og reguleres med formål «Annen veggrunn». 

Planområdet er utvidet til senterlinje vei og mot øst for å ivareta frisiktsonen. Frisiktsonen 

er lagt inn i plankartet. Areal mellom senterlinje vei og eiendomsgrense er regulert til 

kjøreveg og annen veggrunn – grøntareal.  

For dimensjonering av avkjørsel viser vi til våre håndbøker N100 og V121. 

Dimensjonerende kjøretøy velges ut fra veiens funksjon og trafikkmengde, 

geometriske krav, både horisontalt og vertikalt må oppfylles. 

Lastebil 12m er lagt til grunn som dimensjonerende kjøretøy. Horisontal utforming av 

avkjørsel er ivaretatt gjennom detaljregulering. § 4.6 stiller krav til planlegging av både 

horisontal og vertikal utforming samt godkjenning av løsning gjennom Statens vegvesen. 

Det må settes rekkefølgekrav til opparbeidelse av avkjørsel. Det kan også 

være aktuelt med andre rekkefølgekrav. 

I § 4.1, Rekkefølgekrav med punkt 4.1.1 er det stilt følgende krav: Før det kan gis 

byggetillatelse for felt BF1, forretning skal det foreligge godkjent plan for utforming av 

sideterreng og avkjørsel for Fv830 jf. §4.8. Sideterreng og avkjørsel skal være utført etter 

godkjent plan før brukstillatelse kan gis. 

Det må tas hensyn til at sidearealet langs dagens vegtrase ikke bygges ned. 

Byggegrensen må derfor settes til 20 meter, regnet fra midtlinjen av 

fylkesvegen … Det må fremkomme av planen at det ikke kan lagres eller 

parkeres i en av stand på 15 meter fra senterlinjen av riksvegen. 

§ 4.6, Veger, sideterreng og avkjørsler inneholder bestemmelser om veiens sideterreng som 

omfatter sikkerhetssonen og sone med byggeforbud. Sone med byggeforbud er vist med 

byggegrense 20m fra senterlinje vei på plankartet. Sikkerhetssone omfatter arealet 

innenfor 10,5m fra senterlinje vei. Avstand er redusert i forhold til anbefaling fra Statens 

vegvesen, men er i tråd med veiledning gitt i Håndbok N101, Rekkverk og vegens 

sideområder, kapitel 2, Beregning av sikkerhetssoner og behov for rekkverk (utgitt av 

Statens vegvesen). 

7.3. Høringsuttalelse, Fylkesmann i Nordland, 11.06.2018 
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Fylkesmannen i Nordland viser til bl.a. rikspolitiske retningslinjer. Merknader omhandler 

omdisponering av arealer satt av til idrettsformål samt tilrettelegging for medvirkning av 

barn og unge i planprosessen. 

 Planens konsekvenser for barn og unge må i det videre planarbeidet vurderes, 

og kravene til planleggingsprosessen og fysisk utforming i de rikspolitiske 

retningslinjene for barn og planlegging må oppfylles i prosjektet. Kommunen 

må også oppfylle sine forpliktelser i henhold til barnekonvensjonen. Vi viser 

til Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider om barn og unges 

interesser i planleggingen for ytterligere veiledning. 

Det ble sendt brev til Malm idrettslag, Sulitjelma skole, SFO ved Sulitjelma skole og barnas 

representant i Fauske kommune den 14.06.2018 for å kartlegge dagens bruk av 

idrettsanlegget i Sulitjelma samt mulige konsekvenser for barn og unger. Det ble ikke 

mottatt svar på brevet. 

Det vises til bilder som viser dagens planområde. Bildene viser et område som er delvis 

nedgrodd. Vårt inntrykk er at område ikke blir brukt i forhold til tidligere opparbeiding. 

I forbindelse med vurdering av utredningsplikt etter ku-forskriften konkluderer Fauske 

kommune med: 

Å omgjøre deler av friområde til forretningsområde vil ikke ha vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn vedrørende barn og unge med bakgrunn i: 

- Område har ikke vært i bruk som friområde på meget lang tid. 

- Det gjenværende område på 8,8 daa., som er fotballbanen dekker behovet for 

aktiviteten i område. 

- Ny skole i umiddelbar nærhet har nytt opparbeidet uteområde. 

- Befolkningsutviklingen tilsier at behovet ikke er økende 

 

 
7.4. Høringsuttalelse, Nordland Fylkeskommune, 13.06.2018 

Nordland Fylkeskommune viser til bl.a. rikspolitiske retningslinjer og Fylkesplan for 

Nordland. Merknader omfatter forholdet til regionale interesser, hensyn til kulturminner og 

kulturmiljøer og vurdering av utredningsplikt jf. ku-forskriften. 

Fauske kommune har nylig vedtatt kommuneplanens arealdel. Her er det 

aktuelle området videreført som idrettsanlegg, mens andre områder i 

nærheten er avsatt til forretningsareal. Planleggingen strider mot 

fylkesplanens mål om at arealforvaltningen i Nordland skal gi forutsigbare 

rammer for næringsliv og befolkning, og bygge på oppdaterte kommuneplaner. 

Planen fremmes som privat planforslag på vegne av COOP Nordland. Planforslaget er basert 

på COOP Nordlands egne strategiske vurderinger om bl.a. plassering av butikken. Siden 

plasseringen fraviker overordnet planlegging bør planen sees i sammenheng med mulige 

negative konsekvenser som er belyst i planbeskrivelsen. 

 Idrettsbanen er registrert som svært viktig leke- og rekreasjonsområde med 

høy bruksfrekvens i friluftslivskartleggingen. Nordland fylkeskommune gjør 

oppmerksom på at en omdisponering av arealet kan være i strid med 

vesentlige regionale interesser knyttet til friluftsliv. 

Det vises til tilsvarende merknad fra Fylkesmann i Nordland med tilhørende redegjørelse.  
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Nordland fylkeskommune minner om kommunens plikt til å involvere grupper 

som krever særlig tilrettelegging i planleggingen, herunder barn og unge. 

Det ble sendt brev til Malm idrettslag, Sulitjelma skole, SFO ved Sulitjelma skole og barnas 

representant i Fauske kommune den 14.06.2018 for å kartlegge dagens bruk av 

idrettsanlegget i Sulitjelma samt mulige konsekvenser for barn og unger. Det ble ikke 

mottatt svar på brevet. 

Gjennom Fylkesplan for Nordland, kap. 7.1, er det fastsatt en regional 

planbestemmelse om etablering av handel. Denne er juridisk bindende, og må 

ivaretas i planleggingen. Etablering av handel over 3000 m² BRA på dette 

arealet i Sulitjelma vil være i strid med den regionale planbestemmelsen. 

For aktuell området er BYA satt til 1000m2 i hovedsak i 1 etasje. Planbestemmelse i 

Fylkesplan for Nordland, kap. 7.1 er ivaretatt. 

Med bakgrunn i Sulitjelmas historiske verdi, bør det legges stor vekt på at 

planlagte nybygg får en utforming, material- og fargebruk som er godt 

tilpasset stedet. 

Vi ber om at planforslaget ved offentlig ettersyn gir et godt grunnlag for å 

vurdere planlagt ny bebyggelses visuelle helhetsvirkning i forhold til 

omgivelsene. 

Planlagt bebyggelse er vist i grafikk 11, perspektiv utarbeidet av Bygg Engineering AS. 

Planlagt bebyggelse bryter med skalaen til eksisterende bebyggelse i området. For å 

redusere uønskete konsekvenser for helhetsinntrykket er det gitt føringer gjennom 

bestemmelser om estetisk utforming og stedlig tilpasning (§4.3) byggehøyde med antall 

etasjer (§5.1). Bestemmelsene er ment å bidra til at bygg med store grunnflater tones ned.  

Det fremgår at tiltakshaver/planlegger og kommunen vurderer at tiltaket ikke 

utløser plikt om konsekvensutredning. Så langt Nordland fylkeskommune kan 

se, faller tiltaket inn under planer som skal vurderes utredet, jf. forskriften § 

8 a), og vedlegg II, pkt. 11 j). I henhold til kriteriene for vurdering av om en 

plan kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn (§ 10), skal det vurderes 

om planen kan medføre eller komme i konflikt med områder som er særlig 

viktige for friluftsliv. 

Det vises til vedlagt referat fra oppstartsmøtet der kommunen har vurdert at planen ikke 

utløser krav om konsekvensutredning. I tillegg vises det til brev fra enhet Plan/Utvikling 

med mere utdypende vurdering av utredningsplikten etter ku-forskriften for 

detaljreguleringsplan Coop Sulitjelma. 

7.5. Privat innspill, mail datert 10.06.2018 

Green advisers AS har mottatt en mail, sendt 10.06.2018. Mailen er undertegnet Kathrine 

Moan Larsen. Det er ikke nærmer oppgitt hvilken interesse vedkommende har i forhold til 

planforslaget. Merknaden ansees likevel som relevant i plansaken. 

Det bør anlegges gang og sykkelvei inn til bygget som er egnet for å gå, sykle 

og fremkommelig for de med nedsatt funksjonsevne. Et forslag er å anlegge 

denne fra parkeringsplassen nedenfor skolen, (gang og sykkelvei går ned til 

park.plassen fra skolen) og kan fortsette til Coop. G/s-veien må asfalteres. 
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Det er ikke lagt noen overordnete føringer for etablering av gang og sykkelvei i området.  

Strategi for gang- og sykkelveier er beskrevet i Hovednett for sykkel Fauske – 

planbeskrivelse, utarbeidet av Statens vegvesen. Strategien er forankret i kommuneplanen 

for Fauske kommune. Planområdet inngår ikke i denne strategien.  

I tilgrensende områderegulering for Sulitjelma gruver og reguleringsplan for Sulitjelma 

skole er Fv. 830 regulert uten gang og sykkelvei. 

Ut fra dagens trafikkbilde er det vurdert at det ikke er behov for gang og sykkelvei. 

 

 

 

8. FORSLAGSSTILLERS EGNE VURDERINGER  

Planen foreslår etablering av dagligvarebutikk i planområdet som i dag er satt av til 

idrettsformål. 

Konsekvensen av omdisponering av arealet ansees som mindre alvorlig siden arealet ser ut 

å ikke være i bruk i dag samtidig som det finnes tilstrekkelige arealer for lek og rekreasjon 

i nærområdet. 

Planen etterstreber å tone ned uønskete konsekvenser av tiltak innenfor planen med 

hensyn til Sulitjelmas betydning som kulturmiljø. 

Planen legger gode føringer ift. trygge adkomstveier og god tilpasning for personer med 

særlig behov for tilrettelegging. 

Planområdet er utredet for steinsprang og skred gjennom Kartlegging av skredutsatte 

områder i Sulitjelma - ingeniørgeologisk rapport, Harald Rostad, Arne Sivertsen, 

31.12.2010. På bakgrunn av kartleggingen er det vurdert at det ikke er behov for tiltak mot 

steinsprang og skred. 

 

 

 


