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Vurdering av utredningsplikten etter ku-forskriften for 
detaljreguleringsplan Coop Sulitjlema 
 
Viser til brev av 13.06.2018 fra Nordland fylkeskommune vedrørende innspill til oppstart – 
detaljregulering – Coop Sulitjelma i Fauske kommune  
Området kommer ikke inn i KU-forskriftens vedlegg I, som alltid skal ha planprogram eller 
melding og konsekvensutredning. Planområde vurderes etter vedlegg II og § 8 i ku-
forskriften. 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til idrettsanlegg.  
Område er i dag ikke i bruk til lek og rekreasjon og det er igjengrodd med busker og kratt. 
Området er avsatt til idrettsanlegg som naboområde til fotballbanen.  Fotballbanen blir ikke 
berørt av tiltaket. Fotballbanen er nylig oppgradert med kunstgress og flomlys, noe som gjør 
banen mye mer anvendelig og attraktiv for lek og idrett.  
Fotballbanen  er  en 11-er bane. I dag spilles det ikke 11-er på stedet, noe som gjør at store 
deler av banen er tilgjengelig for aktivitet til enhver tid. 
Rett ovenfor området er det en helt ny skole med uteområde. 
Ca. 4oo meter mot vest ligger et stort opparbeidet friområde for lek og aktivitet på ca 7 daa. 
Sulitjelma består stort sett  av eneboliger og to-manns boliger med hage.  
I 2018 hadde Sulitjelma 607 innbyggere (SSB) og folketallet er nedadgående. 
Det er 39  elever på skolen(1-10) og  17 barn i barnehagen. 
Sulitjelma er  et sted som har mye friområder i forhold til folketallet/antall barn. Sulitjelma 
ligger i naturlandskap hvor det er kort vei til uberørt natur uansett hvor du bor på stedet. 
Andre momenter 
Endring av areal fra  idrettsformål  til forretningsformål vil gjøre det mulig  å etablere en 
moderne butikk i  Sulitjelma  som sikrer tilgang til dagligvarer. 
  
Butikken kan ikke etableres på tomta til eksisterende butikk, fordi gjennom dette 
tomteområdet renner ei elv i kulvert. Dette kan medføre flomfare, slik klimautviklingen er med 
økt nedbør og at nedbøren kommer med større intensitet som gir store nedbørsmengder på 
kort tid. 
 
Konklusjon  
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 

400 m fra det aktuelle området er et tilrettelagt  område på ca 7 daa. Dette gjør at det ikke er 
påkrevet med erstatningsareal. 
Med bakgrunn i ovenstående så vurderer  kommunen at det ikke har vesentlig virkning for 
barn og unge at området endres fra idrettsformål til forretningsformål.  



 

 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Gunnar Myrstad 
Enhetsleder Plan/Utvikling Arealplanlegger 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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