
      

 

FAUSKE KOMMUNE  

 Plan utvikling  

 Oppstartsmøte detaljreguleringsplan 

 

 

Møtereferat 1/18 

Sted: møterom 3. etasje administrasjonsbygget        Tidspunkt:17.04.2018 

Referent: Gunnar Myrstad 

 

Navn Funksjon Tilst Ref Elektronisk  postadresse  

Håvard Andreassen Coop x x haavard.andreassen@coop.no 

Glenn Molid Coop x x glenn.molid@coop.no 

Rune Reisænen  Enhetsleder p/u x x rune.reisanen@fauske.kommune.no 

Arn Kyrre 

Jakobsen 

Byggesaks 

behandler 

x x Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.

no 

Jan Ivar Karlsen  Siv.ing x x jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no 

Gunnar Myrstad Arealplanlegger x x gunnar.myrstad@fauske.kommune.no 

 

1. Planforutsetninger  

a. Plantype – detaljreguleringsplan  

2. Området omfattes av følgende planer  

Komuneplanens arealdel 

 

 Planforslaget vil ikke samsvare med overordnet plan. 

 

3. Pågående planarbeid  

a. Det pågår ikke annet planarbeid i området 

 

4. Kart  

Planfremstillingen skal være som digitalisert plankart (SOSI-standard). 

Nærmere beskrevet i kravspesifikasjon i  www.saltenkom.no 

 

5. Berøres tiltaket av følgende rikspolitiske retningslinjer: 

a. Verna vassdrag- nei 

b. Samordnet areal- og transportplanlegging - nei 

c. Styrking av barn og unges interesser - nei 

6. Lokale vedtekter og retnignslinjer som gjelder for planområdet: 

a. Kommunenale vedtekter 

b. Kommunale retningslinjer 

c. Bestemmelser i kommuneplan 
i. Parkering -ingen bestemmelser for Sulitjelma. Antall parkeringsplasser 

tilpasses butikken størrelse. 

 

7. Krav til varsel om oppstart av planarbeid  

a. Forslagstiller skal varsle oppstart av planarbeidet.  
b. Varslet skal inneholde: 

 Oversiktskart for stedfesting hvor planområdet er avmerket. 

 Kart 1:500 – 1:1000 med avmerket planavgrensing. 
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Brev som orienterer om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål. 

 

8. Viktige utredningsbehov forplanarbeidet- foreløpig vurdering 

Tiltaket  omfattes ikke av konsekvensforskiftens vedlegg 1. Har vurdert tiltaket i 

forhold til Vedlegg II punkt 10b og j. Anser  ikke tiltaket som utredningspliktig. 

Det må utarbeides ROS analyse. Spesiell oppmerksomhet på skredfare. 

9. Veinavn 

 Det etableres nye veinavn innenfor planområdet 

   Eksisterende veinavn dekker planområdet 

 

10. Kommunal tekniske anlegg 

a. Forslagsstiller er gjort kjent med kommunaltekniske anlegg for veg, vann og 

avløp som har betydning for tiltaket – avklares nærmere med enhet VVA 

b. Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 

kommunaltekniske anlegg. 

c. Tiltaket vil ikke utløse krav om utbyggingsavtale 

11. Kommunens foreløpige råd og vurderinger 

Fauske kommune anbefaler oppstart av planarbeid 

12. Framdrift  

       Behandling av private reguleringsplanforslag 

Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal    

kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist 

som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal 

fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. 

 

 

 

13. Bekreftelser 

a. Ber om at referatet gjennomleses og at det gis tilbakemelding om det er 

godkjent eller om det er merknader  som bes tatt inn i referatet. 

b. Forhåndskonferansen og referatet gir ingen  rettigheter i den senere 

saksbehandlingen. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav 

offentlige myndigheter  m.m. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt. 

endring av fremdriften av prosjektet 

 

Veiledninger finnes på www.Saltenkom.no under plan 
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