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Sammendrag:

1. gangs behandling.

AlS Salten Kartdata (SKD) fremmer på oppdrag fra Fauske kommune forslag til reguleringsplan
for Sulitjelma skole.

Planområdet på ca. 17,1 daa omfatter bL.a. dagens skoleområde, deler av vegen Sandnes kalt
0verveien på folkemunne og Rishammaren. Eiendommer som berøres er 119/1 (hjemmelshaver-
Statskog SF), 119/233 (hjemmelshaver-Statskog SF, fester-Fauske kommune) og del av fv.830
(hjemmelshaver-Nordland fylkeskommune, adm. av Statens vegvesen).

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for opprustning og sanering av gamle skolebygg.
Det planlegges bygging av ny skole i tilknytning til eksisterende skolebygg og det legges opp til
muligheten for et nytt barnehagebygg. Planen legger også til rette for nødvendig lekeareal, sikker
adkomst i form av vegstengning og bruk av gangveg m.m. samt nye parkeringsplasser.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg: Område 

for skole/barnehage, lekeareal og uteoppholdsareal.
2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, felles atkomst, gangveglfortau,

annen veggrunn, trafikkøy, holdeplass/leskur, parkeringsplass.
3. Hensynssoner: Sikringssone-frisikt.

Skoleområdet i Sulitjelma er i gjeldende kommunedelplan for Langvatnet Il (vedtatt 20.06.02),
avsatt til offentlig byggeområde (skole).Videre østover er det offentlig byggeområde
(barnehage).
Kommuneplanens arealdel med delplaner er under rullering og i sluttfasen av planprosessen.
Angjeldende område er opprettholdt og utvidet noe i forslag til ny delplan.

I delplanen settes det krav om reguleringsplan for større endringer/tiltak i området.
Foreliggende reguleringsplanforslag ivaretar derfor plankavet i kommuneplanens arealdeL.

I vedlagt Planbeskrivelse utarbeidet av SKD er det gjort en vurdering på risiko- og sårbarhet for
området.



Rådmannen tar vurderingene til etteretning og har ingen tileggskommentarer. Konklusjonen blir
at det ikke finnes kjente forholdIhendelser, verken naturlige eller menneskeskapte som virker inn
på arealbruken i planområdet.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrvelse.
Med bakgrnn i oppstartsmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert i
Planbeskrvelsen.

Nordland fylkeskommune (Nfk) vurderer den gamle folkeskolen som foreslås sanert til å være et
kulturminne av stor betydning, også regionalt.
Det varsles innsigelse mot et planforslag som innebærer riving av den gamle folkeskolen.

Som det fremkommer i Planbeskrvelse er denne forhåndsmerknad vurdert av kommunen og
kommunens konklusjon er at den gamle skolebygningen verken økonomisk eller teknisk er egnet
til ombygging for fortsatt skolebruk.
Med bakgrnn i denne vurdering fremmes foreliggende planforslag.

Rådmannen tar øvrige kommentarer/vurderinger til innomne forhåndsmerknader til etteretning
og har ikke ytterligere kommentarer direkte til disse.

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos representantene for vannavløp
og miljø/frluft.

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader.

Barn og unges behov er hensyntatt i planleggingen bL.a. med sammenhengende lekeområde i
forbindelse med skolen. Trafikksikkerhet har vært et gjennomgående tema i planprosessen og det
legges opp til flere tiltak for å sikre dette, bla. gangveger/fortau og gjerde mot kjøreveg. Skolens
uteområder vil bli betraktelig forbedret ved riving av den gamle skolen og egner seg godt til lek
på flere nivåer. Ellers er det kort veg til større sammenhengende og mangfoldige naturområder
utenfor planområdet.

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til
reguleringsplan for Sulitjelma skole ut til offentlig ettersyn.

Ragnar Pettersen
rådmann



. FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett - men den kan brukes som et hjelpemiddel i den
kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kunne ha betydning for
planarbeidet.

Forslagstiler må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle punkter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruken.

Nyttig bakgrnnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)

· "Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og
bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)

· Rundskriv GS-l/O L - "Rundskri v om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 200 l)

· Rundskriv T-5/97 - "Arealplanlegging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

_ _ _ _ _ ~~9~I_eri.!~~p~a.!_ ~l:I!tieJ'!~ _s_k~!e.! ..~!J~k~ _ _ _ _ _
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J ord-/leire-/løsmasseskred Nei F'ellgrunn under planlagt by g.
Grunnen er vurdert som stabil med fjell og

Nei steinfyllin på fjellKvikkleire, ustadi ennforhold

Steinras, steinsprang Nei

Is -/ snøskred Nei

Kjente historiske skred, utbredelse Nei

Flomfare Nei

Springflo Nei

Flomsonekart, historiske flomnivå Nei

Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc. Nei

Mye nedbør Nei

Store snømen der
Takras - gangatkomst fra buss-stopp

Ja ivaretatt med overbygd gangveg

Resultat fra måling av eksIterende
Nei skolebygg i 2009 foreligger.Radon

Annet... Nei

Utbyggingsplaner (boliger,
fritids bebyggelse, næring/industri,
infrastruktur etc.) i nærheten av:

drikkevannskilder, nedbørs felt,
grunnvann
landbruksareal
oppdrettsanlegg m.m.

-7 vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.

Nei
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Brann/eksplosjon ved industrianle Nei

Kjemikalieutslipp o.a. foruensning Nei

Olje-/gassanlegg Nei

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner,
radioaktiv lagring Nei

Høyspentledninger Nei

Anlegg for deponering og destruksjon av
farli avfall Nei

Strålingsfare fra div. installasjoner Nei

Gamle fyllplasser Nei

Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret
bruk av gamle industritomter Nei

Militære og sivile skytefelt Nei

Dumpeområder i sjø Nei
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Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende transportårer
utgjøre en risiko for området?

hendelser på veg
hendelser på jernbane
hendelser på sjø/vann
hendelser i luften Nei

Veger med mye transport av farlig gods Nei

Ulykkesbelastede veger Nei

Støysoner ved infrastruktur Nei

S ykehus/helseinstitus jon Nei

Sykehj emI omsorgsinstitusj on Nei

Skole/barnehage Nei

Flyplass Nei

Viktig vei/jernbane Nei

Jernbanestasj on/bussterminal Nei

Havn Nei

Vannverk/kraftverk Nei

Undervannsledninger/kabler Nei

Bru/Demnin Nei
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Fauske kommune

PLANBESTEMMELSER
ti reguleringsplan for

S ulitj eIma skole

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign.
Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB

l.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
2.gangs offentlig behandling
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret

Planident: 184120 10006

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til
bestemmelsene er vist i eget dokument.

Dato............................................................................................................
ordførerens underskrift

Planbestemmelsene er utarbeidet av 07.05.2010
av AlS Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune

Revidert:
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§ 1

GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med
reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg: Skole, Barnehage, Lek, UteoppholdsareaL.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Veg, kjøreveg, Gangveg, Annen veggrnn,
Holdeplass/Leskur, Parkeringsplass.

3. Hensynssoner: Frisiktsone.

§ 2
BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygninger skal oppføres med fasader i mur eller tre. Bygningsmyndigheten skal påse at
bebyggelsens form, fasader, vindusinndeling og synlige materialer harmonerer med
bebyggelsen omkring. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større skjæringer,
fyllinger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming.

2.1 Areal ti skole, 01-02.

a) Innenfor område O L kan eksisterende bygning opprettholdes og vedlikeholdes i sin
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen
må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg.

b) For 02 tilates oppført et nytt bygg i inntil 3 etasjer som føyes sammen med
eksisterende bygg i 01. Maks. gesimshøyde 12,0 m målt fra gjennomsnittlig planert
terreng. Pulttak der vinkel skal ikke være større enn 45 grader. Maks. tilatt bebygd
areal BYA=800 m2.

2.2 Areal ti barnehage, 03.

a) For 03 kan eksisterende bygning fjernes. Det tilates oppført barnehage i inntil L
etasje. Maks. mønehøyde 7,0 m og gesimshøyde 5,0 m målt fra gjennomsnittlig
planert terreng. Takvinkel skal ikke være større enn 45 grader. Maks. tillatt bebygd
areal BY A=500 m2.

2.3 Areal ti lek, LEK1-LEK2.

a) Eksisterende bygning på LEKI rives.

b) LEKI er felles lekeområde for 01-03 og skal opparbeides i henhold til
utenomhusplan som skal følge byggesøknaden. Det tilates ikke bygninger eller
motoriserte aktiviteter i området. Området sikres med gjerde mot kjøreveg.
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c) LEK2 er eksisterende lekeområde for Sulitjelma barnehage. Opprettholdes og
vedlikeholdes i henhold til barnehagens vedtekter. Eksisterende sikring med gjerde
mot kjøreveg opprettholdes.

2.4 Areal til uteoppholdsareal, FRL1-FRL5.

a) Innenfor området regulert til uteoppholdsareal, FRLl-FRL3 opprettholdes og etableres
nye grøntområder. Det skal ikke føres opp bygninger og det er ikke tilatt med
motorisert ferdseL. Området er avsatt til uteopphold for rekreasjon og opphold for
allmennheten og kan benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven.

b) Området FRL4-FRL5 kan tilrettelegges etter behov med belegningsstein / heller /
skifer og/eller opparbeides gressplen. Det kan settes opp benker/bord og
blomsterkasser som kan flyttes i forbindelse med vintervedlikehold. Disse må ikke
plasseres slik at frisikt hindres i avkjørsel FAl m.fl.

c) Det kan anlegges kommunaltekniske anlegg herunder ledninger i grunnen og lignende.

§ 4
SAMFERDSELANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Veg

a) Eksisterende veg, Fv.830, innenfor planområdet kan opprettholdes og vedlikeholdes

som tidligere.

b) 0verveien avsluttes ved avkjørsel FAl og fortsetter videre som gangveg frem til krss
Rishammaren.

c) Kryss mellom Rishammaren og 0verveien dimensjoneres i hht. vegnormalen.
Trafikkøy på Rishammaren skal ikke opparbeides som fysisk skile. Trafikkøyen kan
merkes opp eller det kan det benyttes brostein for å markere trafikkskile, jf. håndbok
263 (veg- og gatekryssutforming).

d) Rundkjøring 0verveien 2 dimensjoneres i hht. vegnormalen. Trafikkøy i rundkjøring
på 0verveien kan opparbeides som fysisk skile alternativt kan den merkes opp eller
det kan det benyttes brostein for å markere trafikkskille, jf. håndbok 263 (veg- og
gatekrssutforming).

a) Avkjørsel AVl benyttes til innkjøring og AV2 benyttes til utkjøring på FV.830 fra
parkeringsplass Pl. Avkjørslene skiltes mot FV.830.

4.2 Kjøreveg, FAL

a) FAl er felles avkjørsel/atkomst for 01-03 og eiendom gnr.119 bnr.176.
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4.3 Gangveg/Fortau, G1-G7.

a) G I-G2 er felles gangveg for alle brukere av O 1-03 og øvrige eiendommer i og utenfor
planområdet.

b) G3-G4 er felles gangveg for alle brukere av 01-03. G4 går delvis under tak dvs.
forskjøvet 2.etg for bygg i 02.

c) G5 er felles gangveg for alle brukere av skole, barnehage og øvrige eiendommer i
området samt øvrige bakenforliggende eiendommer utenfor planområdet. Pga
stigningsforhold kan denne tilrettelegges i terrenget som platåer med et eller to
trappetrinn mellom hvert platå.

d) G6 er felles fortau langs Rishammaren/rundkjøring 0verveien, som opparbeides med
asfalt og kantstein mot kjørebane.

e) G7 er felles gangatkomst for alle brukere av eksisterende barnehage.

4.4 Annen veggrunn.

a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter,
skjæringer/fyllinger, plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende veg.

4.5 HoldeplassfLeskur, BU1-BU2.

a) Innenfor område BUl etableres holdeplass i forbindelse med buss-stopp.

b) Innenfor område BU2 kan det settes opp buss-skur i forbindelse med bussholdeplass.

4.6 Parkering, P1-P3.

b) Innenfor område P L kan det opparbeides offentlige parkeringsplasser. Området skal
være enveiskjørt med innkjøring i øst (PVI) og utkjøring i vest (PV2).

c) Innenfor område P2 kan det opparbeides offentlige parkeringsplasser ved
byggesøknad for 03.

d) Innenfor område P3 avsettes 3 parkeringsplasser til personer med nedsatt
funksjonsevne. Det tilates midlertidig opparbeiding av disse på område 03. Ved
byggesøknad for 03 opparbeides disse på område avsatt i plankart.

§ 5
HENSYNSSONER

5.1 Frisiktsone veg

a) Innenfor frisiktssoner i kryss tilates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon
med høyde over 0,5 meter.

§ 6

4



DIVERSE BESTEMMELSER

6.1 Utbygging - lekkefølgebesteffffelser

a) Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for 02 må rundkjøring 0verveien, buss-
stopp m/skur, kryss mot Rishammaren, fortau G6 mot kjøreveg samt gangveg GI-G5
være ferdig opparbeidet.

b) Det kan gis midlertidig brukstillatelse i inntil L år for 02. Innen dette året og før det
gis ferdigattest skal utomhusarealer (LEKl) være opparbeidet i hht. utenomhusplan,
som skal følge byggesøknaden. Utenomhusplan kan innholde plassering lekeapparat,
benker, bord, blomster, sykkelparkering, skur for søppel m.m.

c) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for 03 skal parkeringsplasser,
P2 og P3 være opparbeidet i hht. plankart.

d) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §
8. Sametinget skal ha særskilt varseL.

6.2 Radon

a) Bygninger skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet tiltak i
byggegninn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften.
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad.

6.3 Tilgjengelighet

a) Gangveger/fortau, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad
utformes slik at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle
tiltak i planområdet skal etterstrebe universell utforming og det gjelder like fullt på
områder innom hus, som på områder utendørs.

6.4 Energi

a) Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den
til en hver tid gjeldende teknisk forskrift.

6.5 Trafikkstøy

a) 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.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Vår dato: 23.03.2010
Vår referanse: 10/9404

Deres dato:

Deres referanse: 115.10/43/i0/SA/RHB
Kulturminner i Nordland

Org.nr: 964 982 953

AlS Salten Kárdata

Eliasbaken 7

8205 FAUSKE

Innspill ved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, Sulitjelma skole,
Fauske kommune

Med bakgrnn i Kulturminneloven og Plan- og bygningsloven, herder fylkesplanen og
rikspolitiske retrìngslinjet, gir Kultu-og miljøavdelingen følgende innspil:

Plan faglig innspil
Vi vil minne om at p1anors1ag som vedtas lagt ut til høng etter 1. juli 2009 skal fremes i

samsvar med ny plandel av plan- og bygngsloven, jfr ny pbl §34-2. Dete inebærer blant

anet at planforslaget må ha med en beskrvelse av planforslaget.

På generelt grag vil vi bemerke at:
· I gjeldende fylkesplan er det uttalt klare mål for arealpolitikken i perioden. Vi vil be om
at disse hensynsta i planbeidet. .

· Nasjonal politi pålegger også kommunen å planegge med tane på en utformg som
er tilrettelagt for alle grpper. Dette vil blant anet si at de fusjonshemedes interesser
må ivarta. Planeggingen av området bør deror ta utgangspun i dette.

· Eventuell ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske
forhold, jfr. plan- og bygngslovens §2 om de estetiske forhold.

· Planprosessen skal legge opp ti en medviknng i tråd med plan- og bygngslovens

bestemelser. Det vil si at berørte páre,. i området må trekkes akvt in i prosessen.

Nordland fylkeskommune forbeholder seg retten til å freme innsigelse i saken hvis
ovennevnte forhold ikke er ivaretatt i planforslaget ved l.gangs offentlig høg.

Planfaglig innspil; rådgiver Marane Siir, telefon 756 50592.

Kulturminefaglig inspil

Av oppstarmeldingen fremgår det at planarbeidet skal tilrettelegge for sanerng av gamelt
skolebygg. Så vidt vi har forstått, gjelder dette den game folkekolen, som senere har fått
tilbygd en nyere fl mot øst.

Vi vurderer denne bygningen til å være et kultunne av stor betydning, også i regional
samenheng. Verdien ligger både i bygngen i seg selv og i samenhengen den inngår i;
som del av det særegne grvesamfunnet Sulitjelma og dets historie. Skolen ble så vidt vi
kjenner til bygget i løpet av første kváral av 1900-tallet.

Adresse Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse Prinsens gt. 100

Dir.: 75650523
Tlf: 75 65 05 20
Faks:

Saksbehandler:
Enhet:
E-post:

Kari Torp larsen
Kulturminner I Nordland
postC§nfk.no



Den game skolebygngen er en monumenta bygnng med nyklassisistisk preget arkitekt.
Som monumentalbygg, og ut fra sin fusjon, har skolebygngen en vig

historiefortellende og identitetsskapende verdi.

Som regional kultunnemyndighet ser Nordland fylkeskommune det som svært viktig å
bevare vige gjenværende elementer i det tidligere grvesamfuet. På denne bakgr
varles det hered insigelse til et planforslag som innebærer rivig av den game
folkeskolen. Dersom et slikt planforslag ike skal medføre innsigelse, må det dokumenteres
hvorfor bygngen ike kan bestå og fortsatt brues til foimålet, enten dette dreier seg om
teknsk tilstad eller andre forhold. Vi vil i dene forbindelse understreke at det er eksteriøret

som ønkes bevar, innvendige endrger for å gjøre bygningen fusjonell for ønsket bru vil
Nordland fylkeskommune ike stille seg negativ til.

Ut fra en kultuinefaglig vuderng er det mest ønkelige demed at den game folkeskolen

Ïar bestå og ivaretas gjennom regulerng til bevarng i regulergsplanen. Det same gjelder
også den enda eldre skolebygngen mot sør. Nye byggetilta bør tilpasses de eldre
bygngene på en god måte.

Når det gjelder samske kultuer, vises det til egen uttlelse fra Sametinget.

~,\i\ \L ~\~(j
Ka Torp Laren
kutuinnerådgiver

Kopi til:
Sametinget Á vjovárgeaidnu 50 9730 KASJOK
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1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgiver
Fauske kommune, Pb.93, 8201 Fauske. Telefon 75600600, faks 75600702 og e-post:

postmottak(ifauske.kommune.no.

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr /Bnr Hjemmelshaver Adresse Poststed
119/1 Statskog Sf Søren Thornes vei L O 7800 Namsos

119/233 Statskog Sf Søren Thornes vei L O 7800 Namsos
119/233 Fauske kommune Torggata ll/21 8200 Fauske

Ukjent (fv.830) Nordland fylkeskommune Prinsens gate 100 8048 Bodø

(adm. av Statens vegvesen)

1.3 Planlegger
A/S Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75402480. Org.nr. 943 551 413.

1.4 Hensikten med planen

Det skal legges til rette for opprustning og sanering av gamle skolebygg. Det planlegges bygging
av ny skole i tilknytning til eksisterende skolebygg og det legges opp til muligheten for ett nytt
barnehagebygg. Planen legger også til rette for nødvendig lekeareal, sikker atkomst i form av
vegstengning og bruk av gangveg m.m. samt nye parkeringsplasser.

1.5 Gjeldende plan verk
Gjeldende plan for området er kommunedelplan Langvatnet Il, vedtatt av kommunestyret
O I.L 0.2003. Kommuneplanens arealdel med delplaner er under nillering og helt i sluttfasen av
planprosessen. Dette området er opprettholdt i forslag til ny delplan.
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1.6 Konsekvenser endret plan

Ny plan medfører stengning av veien kalt 0verveien på folkemunne. Veien går i dag gjennom
planområdet like nedenfor dagens skole. Dette fører til at trafikken stoppes på begge sider av
skoleområdet og at det ikke blir gjennomkjøring nedenfor skoleområdet. Gnr. L 19 bnr. 176 vil
fortsatt ha atkomst via veien i vest og veien får en rundkjøring ved krysset med Rishammaren slik
at disse fortsatt får atkomst fra øst. Gevinst i form av trafikksikkerhet m.m. vurderes til å være
større enn de negative konsekvensene for de som må kjøre langs FV.830 for å komme til butikken
og gir totalt sett små negative konsekvenser.

Parkering foran dagen skolebygg flyttes nedenfor veien slik at det blir atkomst fra FV.830 og
knyttes opp til skolen via gangveier. Området ved FV.830 er i dag en busslomme som ikke blir
benyttet og denne blir omdisponert til parkering. Det er kort gåavstand og det blir mindre trafikk i
nærheten av leke og oppholdsarealer. Vurderes til ubetydelige/små konsekvenser.

Tomt for parkering, P2 og P3 samt barnehage, 03 er gitt rekkefølgebestemmelser for å unngå at
arealer okkuperes til nytt formål før det er gjort kommunalt vedtak om bygging. Det gamle
realskolebygget er i dag privateid og kommunen vil søke å få kjøpt evt. ervervet dette.

.. ;r
// ~

;¡

Dagens parkering foran skolen sett fra kryss Rishammaren og 0verveien mot vest.

Planen medfører ingen negative konsekvenser for eksisterende boliger utover veisituasjonen. Ny
plan gir positive konsekvenser i form av plassering buss-stopp, sammenhengende gangveg/foiiau,
utbedret kryssløsninger samt tilrettelagte parkeringsplasser. Den gir også positive konsekvenser i
form aven oppdatert plan i henhold til gjeldende standarder og regelverk.
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2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca 17,l daa og omfatter dagens skoleområde, deler av fv.830, 0verveien og
Rishammaren. Området ligger ved Langvatnet like nord for fv.830, ca 250 m øst for Coop-
butikken og ca 600 m vest for Sandnes industriområde.

Det ble meldt planoppstart med avgrensning vist på foto nedenfor i blått. Planområdet i
planforslaget er noe mindre pga. vei og parkeringsløsning.

2.2 Eksisterende arealbruk

Området består i dag av to skolebygg og et gammelt skolebygg som er i privat eie. Lengst sør i
området langs fv.830 er det avsatt en busslomme som i dag ikke er i bnik. 0verveien går på
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nedsiden av skoleområdet og har fartsgrense 30 km/t. Tett på østsiden av dagens skolebygg går
Rishammaren opp og videre østover. Området nedenfor den nyeste skoledelen benyttes til
parkering og litt lenger vest til lek. Området omfatter også atkomst til enebolig som ligger like
utenfor planområdet i vest.

Nyeste skoledel sett fra 0verveien.

2.3 Skole/barnehage
Planområdet omfatter dagens skole og det ligger en kommunal barnehage like øst for
planområdet, deler av lekearealet til denne omfattes av planen. Sørøst for planområdet mellom
0verveien og fV.830 ligger Sulitjelma idrettsbane. I dag har skolens parkering innkjøring fra
krysset mellom Rishammaren og 0verveien. De som leverer/henter barn i barnehagen parkerer
nordøst for skolens nyeste del og de krysser da Rishammeren midt i svingen etter kryss mot
0verveien. Veien er også noe bratt i dette området.

2.4 Forretninger m.m.

Coop-butikken ligger like vest for avkjøring fra fV.830 på nedsiden av 0verveien ca 250 m vest
for planområdet. I Sulitjelma finnes ca 220 boenheter med ca 750 personer og det finnes flere
virksomheter f.eks. Sulitjelma Hotell, Nordland Taxi, Sulitjelma Adventure, CK Design AS, m.fl.

2.5 Infrastruktur
I planområdet er det to kommunale veger, Rishammaren og 0verveien i tillegg til fylkesveg 830.
Den kommunale veien kalt 0verveien har avkjørsel fra fV.830 både vest og øst for planområdet.
Rishammaren har avkjørsel fra 0verveien øst for skoleområdet. Tekniske anlegg - vann og avløp
finnes i området samt teleanlegg og el-kabler.

2.6 Skolebyggene på Sandnes

Dagens gamle trebygning kjent som den gamle
delen av "dagens skolebygning" ferdig i 1920
etter en større utvidelse av to mindre skolebygg
satt opp i 1900 og 1904. I 1968 ble Sulitjelma
skole igjen utvidet med en fløy som inneholdt
bL.a. kontorer, toaletter, basseng, samt
spesialrom som skolekjøkken og gymsal. Et
tredje skolebygg på Sandnes ble ferdig i 19l2
og dette var en tømmerbygning med 4
undervisningsrom kjent i dag som "Den gamle
realskolen". Kilde: Andreas Spjelkavik.

Gamle folkeskolen sett fra parkeringsplassen.
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2.7 Kulturminner
Det privateide gamle realskolebygget er registrert under andre kulturminner i SEFRAK-registeret
og markert med gul trekant. Det samme har dagens kommunale ide barnehagebygg like øst for
planområdet samt privatbolig (119/292) ca 130 m nordvest for området.

2.8 Naturverdier og biologisk mangfold

Det er ikke registrert eller indikasjoner på biologisk mangfold av høy verdi innenfor planområdet.

2.9 Bakgrunn byggeprosjekt
Bakgmnnen for planlagt byggeprosjekt var behov for renovering av skolen. Det ble tidlig klart at
en oppussing ville koste like mye om ikke mer enn en ny skole. Dette pga at den gamle
folkeskolen i tre er bygget i en tid da dimensjonering og krav var noe annerledes. Det ble derfor
besluttet å bygge nytt bygg og rive skolen når ny skole er på plass. Sulitjelma skole er barne- og
ungdomskole (l-lO klasse) og ny skole skal dimensjoneres for 80 elever. Skolens bibliotek skal
fortsatt være folkebibliotek. I prosjektet kom man også inn på sambmksmuligheter for barnehage
og skole, men dagens atkomstmuligheter og barnhagebyggets plassering gjør sambruk med skole
vanskelig. Barnehagelokalene er også langt fra gjeldende standardkrav. Dagens bygg er en
gammel bolig i to etasjer med trapp, manglende tilrettelagte sanitærforhold og begrensede
utearealer. Barnehagen har i dag 25 plasser, som er fullt besatt og det står barn på venteliste.

Oppsummert ønsker kommunen å sanere to eldre bygg for å få rom for nye tilrettelagte bygg samt
forbedre og erstatte lekeareaL.

2.10 Topografi/Grunnforhold

Området ligger ved Langvatnet like nord for FV.830 med store og høye fjellformasjoner i
bakkant. Området mellom FV.830 og 0verveien samt Rishammaren er noe bratt.
Grunnforholdene er kjent og består av fjellgmnn med varierende lag av løsmasser, som består av
hovedsakelig stein/steinfylling samt noe jord/vegetasjon. På bakgrunn av dette er det vurdert at
det ikke er behov for egne grunnundersøkelser.

2.11 Klimatiske forhold
Sulitjelma tettsted er omgitt av store isbreer og høye fjellmassiv, som sender kalde luftstrømmer
ned mot dalen. Sterke fallvinder fra nordøst og øst opptrer ofte om natten i klarværsperioder. De
østlige deler av Sulitjelma kan ha svært sterke østlige vinder ved høytrykk, og vestlige deler av
stedet er sterkest påvirket av vestlige vinder ved lavtrykk. Om sommeren vil det på fine dager
skapes vind ved at nordsiden av vannet varmes opp mens sydsiden ligger i skyggen. Disse
vindene vil sirkulere i dalen uten å ha en klar retning. Området har et forholdsvis mildt sjøklima
med et årsgjennomsnitt på O til-l grader og har en årsnedbør ligger i snitt på mellom 700-1500
mm.

Planforslaget vil ikke medføre vesentlige endringer av klima, eller sollskyggeforhold.

2.12 Støy
Området har flere kjøreveier og noe trafikkstøy kan forekomme. Størst støy vil komme fra fV.830
og denne ligger lengst fra området og betraktelig lavere. Det er ikke grunn til å tro at fremtidig
trafikkstøy vil øke pga ny plan og egne støyberegninger vil derfor ikke bli utført.
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3.0 Planfremstiling

3.1 Planforslag
Plannavn er Sulitjelma skole og planid er 18412010006. Planforslaget består av:

. plankart av 29.04.2010, målestokk l: 1000 (vedlagt i A3)

· reguleringsbestemmelser av 07.05.2010

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er offentlige bygg, lekeområder, parkering,
gangvei/fortau samt løsning kjøreveier. Planen legger opp til 2 nye bygninger. Maksimal
gesimshøyde er satt til henholdsvis antall 12 m og antall 5 m. Utnyttelsesgrad er vist som bebygd
areal (BY A) og parkering er vist som eget formålsareaL. Bestemmelsene er utformet i henhold til
gjeldende lover og kommunens vedtekter med tanke på størrelser bygg, uteoppholdsareal, gang-
og kjøreatkomst, bil- og sykkeloppstilling m.m.

På bildet nedenfor vises utkast til planlagt skolebygg sett fra kryss Rishammaren og 0verveien 2.
Arkitekt i byggeprosjektet er Espen Aursand Arkitektkontor AS fra Namsos.

Offentlige bygg
O L er eksisterende skolebygg som opprettholdes, men tilpasses og kobles mot nytt bygg på 02.
Skolen får ny inngang mellom de to bygningsdelene. Det er ikke gjort politisk vedtak vedrørende
flytting av dagens barnehage til skolens område som på sikt kan gi driftsfordeler. Men det ønskes
mulighet for dette for å oppnå bedre egnet areal for innen- og utendørs opphold for de aller
minste. Parkeringsbehov ved bringing/henting løses gjennom avsetting av 6 plasser vest for 03.
Oppretting av 03 vil kreve sanering av eksisterende bygg på tomten. Bygget er privateid og
benyttes i dag til næringsformål og bolig. Kommunen vil søke å få kjøpt/ervervet dette.

.::;:;

;~::i
:.~~;

r

Nytt skolebygg sett fra øst. Nytt skolebygg sett fra vest.
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Lekeareal/uteopphold
Ved sanering av den gamle skolen vil man få mer egnet lekeareal nærmere selve
skolebygningene. Totalt vil lekearealet komme på 3,7 daa, men arealet nært veg og parkering
vurderes som mindre egnet og attraktive. Innen L år fra ny skole på 02 står ferdig og det er gitt
midlertidig brukstillatelse skal lekearealet være opparbeidet i henhold til utomhusplan, som skal
leveres som vedlegg til byggesøknaden. Ferdigattest kan ikke gis før bygg, lekeareal, gangveier,
nmdkjøring, buss-stopp og nytt kryss er ferdig opparbeidet.

Parkering
Dagens parkering i forbindelse med skolen flyttes til busslommen mellom 0verveien og fV.830.
Parkering får enveiskjøring slik at det kjøres inn til parkeringsområde i øst og ut i vest. Innenfor
planområdet er det avsatt 29 parkeringsplasser og 3 av disse er forbeholdt personer med nedsatt
funksjonsevne. Sykkelparkering løses ved stativ som plasseres i tilknytning til ny skoleinngang.

Gangveien/Fortau
På gangveier kan det benyttes asfalt og fortau mot kjørevei kan det benyttes asfalt med
granittkantstein.

Kryssløsning
Det legges opp til endret krss mellom 0verveien og Rishammaren. Her legges det opp til
trafikkskille, men pga svingradius for større kjøretøy ønskes dette ikke opprettet som fysisk
skille. Det legges i stedet opp til enten merking eller bnik av brostein. For trafikkøy i rundkjøring
er dette valgfritt om det skal være fysisk skille, brostein eller oppmerking. Rishammaren og
0verveien har i dag en fartsgrense på 30 km/t.

3.2 Plan uteareal

Pga. logistikk i forbindelse med bygging legges det opp til at skolens lekearealer skal 
opparbeides

senest ett år etter byggearbeider for ny skole er ferdigstilt, dette for å ta høyde for årstid. Planen
skal leveres i forbindelse med byggesøknad og innholde plassering lekeapparat, benker, bord,
blomster, sykkelparkering, skur for søppel m.m.

3.3 Klima
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må
tas særlig hensyn til ved utbygging av området. Området har en del snø som tas hensyn til i
byggesaken.

3.4 Tilgjengelighet

Det legges opp til to gangveier for de som skal benytte parkeringen nedenfor 0verveien. Den ene
er blir noe brattere enn den andre. Denne eksisterer delvis i dag og da det er gnmn til å tro at
denne vil bli benyttet av flere ønskes det å tilrettelegge for mulig bruk med bruk av platåer med
trinn mellom platåene. Tilrettelegging vil også føre til at det ikke dannes mange stier i dette
området.

For barn som kommer med buss stopper denne like nedenfor skolen der egen av-
/påstigningsplattform med buss-skur. Videre går gangvei/fortau med liten stigning til to mulige
inngangspartier. Deler av den ene gangveien går under tak dvs. fremskutt 2.etasje mot 0verveien.
Det legges opp til mulighet for parkering for personer med nedsatt funksjonsevne like vest for
skolen og tilrettelagt gangvei til skolens inngang. Adkomst til 2.etasje i nytt bygg er tenkt via
dagens betongbygg der heis skal plasseres for å gi tilgang til alle plan.
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SNITT A - utkast nytt skolebygg. iÕPP--TAK
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Rishammeren får endret kryss mot 0verveien og de som skal opp denne vil få en bedre løsning
da svingradius på veien økes. 0verveien skal stenges nedenfor skolen og det blir da en gangveg
som knytter 0verveien L og 0verveien 2 sammen.

3.5 Barn og unge
Planarbeid er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Barn og unges behov er tatt hensyn til i
planleggingen av blant annet sammenhengende lekeområde i forbindelse med skolen.
Trafikksikkerhet har vært et gjennomgående tema i planprosessen og det legges opp til flere tiltak
for å sikre dette bla. gangveier/fortau og gjerde mot kjøreveg. Skolens uteområder vil bli
betraktelig forbedret ved riving av den gamle skole og egner seg godt til lek på flere nivåer. Det
er ellers kort veg til større sammenhengende og mangfoldig naturområder utenfor planområdet.

3.6 Trafikkforhold
Trafikkforholdene er forventet å bli bedre med oppdatert kryssløsning, nindkjøring med buss-
stopp samt fortau og tilrettelagt parkering. Det vil bli noe økt trafikk langs fV.830 for å komme til
butikken da 0verveien stenges nedenfor skoleområdet.

3.7 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt.

4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Georg de Besche dy. og Jan-Erik Johansen samt Frode Ramskjell.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Oppstart planarbeid ble annonser i Saltenposten 23.02.2010. Det ble sendt ut melding om
planlegging 19.02.20 L O til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.
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4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Statens vegvesen, 15.03.2010

Atkomst fra fy. 830 får endret bruk og må dimensjoneres og utformes i hht. vegnormalen.
Ny parkering og skolebygning har en viss høydeforskjelL. Gangatkomsten i mellom bør
planlegges med tanke på universell utforming.

Vår kommentar: Dette er tatt hensyn til i plankart og -bestemmelser.

4.3.2 Nordland fylkeskommune (Nfk), 23.03.2010
Planfaglig innspill: På generelt gniinlag vises det til fylkesplanen, nasjonal politikk om
universell utforming, estetiske forhold samt medvirkning i planprosessen.
Kulturminnefaglig innspill: Vurderer den gamle folkeskolen som skal saneres til å være et
kulturminne av stor betydning, også regionalt. Verdien ligger i bygningen og
sammenhengen den inngår i. Bygget er fra første kvartal av 1900-tallet og er en
monumental bygning med nyklassisk preget arkitektur. Skolebygningen har en viktig
historiefortellende og identitetskapende verdi.

Som regional kulturminnemyndighet syns Nfk at det er svært viktig å bevare viktige
gjenværende elementer i det tidligere gmvesamfunnet. Det varsles innsigelse mot et
planforslag som innebærer riving av den gamle folkeskolen. Om det ikke skal medføre
innsigelse, må det dokumenteres hvorfor bygningen ikke kan bestå og fortsatt bmkes til
formålet, enten dette dreier seg om teknisk tilstand eller andre forhold. Det understrekes at
det er eksteriøret som ønskes bevart, innvendige endringer for å gjøre bygningen
funksjonell for ønsket bruk er ikke Nfk negativ tiL. Nfk ønsker at den gamle folkeskolen
får bestå og ivaretas gjennom regulering til bevaring i planen. Dette gjelder også for den
enda eldre skolebygningen mot sør. Nye byggetiltak bør tilpasses de eldre bygningene på
en god måte.

Kommunens kommentar:
På slutten av 1980-tallet ble det laget et forslag til verneplan med bevaringsverdige
lokaliteter i Sulitjelma. Planen ble laget av Enerhaugen arkitektkontor AS, men ble ikke
vedtatt. Etter nedleggelsen av gruvevirksomheten i Sulitjelma 1992 ble det gjort en ny
gjennomgang av bevaringsverdig bygningsmasse og et forslag til verneplan ble utarbeidet.
Dette var et steg videre i kommunes avveining av behovet for vern opp mot utvikling av
Sulitjelma som et godt sted å bo.

Det ble utarbeidet en plan av Naustvoll & Aursand arkitekter AS i 2001 som heter
Kommunedelplan for arealbruk, vern og miljø Sulitjelma. Arealdelen i denne planen ble
vedtatt i 2002 og delen som omfatter vern skulle arbeides videre med, men har stoppet
opp. Planen har frem til i dag fungert som et internt arbeidsdokument i kommunen. Denne
planen omtaler ikke skolebygningen som et objekt for fremtidig bevaring. Verneplanen
har vært retningsgivende for prosjektet med ny skole i Sulitjelma og heniider arbeidet
med forslag til reguleringsplan for området.

Fauske kommune har tidligere laget et skisseprosjekt der gamle skolebygning der
prosjektet konkluderte med at bygnings fasade måtte ombygges. Her skulle bygget gjøres
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bredere og taket senkes med en etasje. Ideen med ombygging av det gamle skolebygget
ble av ukjent årsak ikke videreført.

Dagens krav om tilgjengelighet for alle inkL. ombygningsprosjekter, gjør dette til en dyr
og komplisert oppgave i det gamle skolebygget. Innvendig i bygget kan dette løses med
heis. Men det vil bli behov for flere heiser pga. nivåforskjeller mellom gulv i trebygning,
mellombyggets administrasjonsdel og bygning med spesialrom. Utvendig er det sterkt
skrånende terrenget en utfordring for atkomst fra parkering og busstopp.

I dag er skolebyggets utvendige fasade i dårlig forfatning. Vinduer er skiftet ut i flere
tidsepoker og fremstår ikke som opprinnelig. En total innvendig ombygging vil også
kreve at forskrift om energibruk i bygninger skal oppfylles. I praksis betyr det at
bygningen må rives helt ned til bærekonstruksjon for deretter å gjenoppbygges.
Takkonstruksjonen er bratt og skiferheller festet med blank stift. På vinteren er det rasfare
pga. takets utforming. Det er også noe rasfare Stiften ruster og skiferheller løsner og faller
ned i skolens lekeareaL. I Norconsult AS sin miljøsaneringsrapport beskrives gniveslagg i
innervegger og at dette er å betrakte som spesialavfalL. Sulitjelma skole er i dag en fådelt
skole, som setter spesielle krav tillærenitfordring og rominndeling. Uten fasadeendring i
vindusinndeling er det vanskelig å oppnå en god utnyttelse av bygningskroppen.

Kommunens konklusjon er at den gamle skolebygning verken økonomisk eller teknisk er
egnet til ombygging for fortsatt skolebruk.

Direkte berørte parter og naboer

4.3.3 Beboere i området ved Sulitjelma skole, 22.03.2010
Uenig i stengning av 0verveien og omgjøring til GS-veg da dette vil føre til at vi får mer
begrenset og uhensiktsmessig atkomst til våre boliger enn tidligere. Ser ikke hensikten
med stengning da det pr i dag ikke noe problem med ferdsel på strekningen samt at veien
har fartsgrense 30 km/t og fartshumper. Det meste av biltrafikk skjer ved levering og
henting av barnehagebarn og buss ved skolestart og -slutt. Elever som går til/fra skole har
i dag det vi anser som trygg skolevei. Det har ikke skjedd ulykker samt at det er viktig at
barna lærer å ferdes på vanlig trafikkert vei og tilegner seg vanlige trafikkegler. Skolen
har lavt elevantall (75) og området er oversiktlig. Skolens lekeareal er ovenfor skolen og
trenger kun å krysse veien for å komme til idrettsbanen. Elever og voksne benytter også
området nindt skolen på ettermiddagstid uten problemer. Beboerne er opptatt av at
tjenester som postlevering, renovasjon, varelevering samt kort vei for ambulanse, brannbil
osv. 0verveien har liten trafikk i dag og Nerveien (fv.830) tar all gjennomfartstrafikk og
tungtrafikk. Det foreslås at veien i stedet reguleres med fotgjengerovergang, fortau,
trafikklys og/eller tidsbegrenset stengt for gjennomkjøring. Rishammaren bør utbedres i
det smale partiet. Det ønskes ikke nindkjøring øst for skolen pga vanskelig kjøring til
Rishammeren vinterstid. Gnr.119 bnr. 176 har tinglyst veirett over gnr. L 19 bnr. l.
Beboerne ønsker å delta i det videre planarbeidet.

Kommunens kommentar:
Foreslått stengning av 0verveien er i samsvar med vedtatt kommunedelplan Langvatnet
Il. 0verveien fra før stengt for motorisert ferdsel på to steder ved Charlottahaugen der
kjøremønster er endret fra å være gjennomkjøringsvei til å kanalisere trafikken til
avkjøringer fra FV.830. Forslag til reguleringsplan legger opp til tilsvarende løsning for
området ved skolen.
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Det er i byggeprosjektet gjort vurderinger for å sikre en tryggest mulig adkomst til skolen
for elevene. 0verveien vil bli en tryggere skolevei og mindre trafikkbelastet ved å hindre
gjennomgangstrafikken. Kommunen har vurdert trygghet for myke trafikanter opp mot at
en del beboere får lengre kjørevei og kommunen velger å ta hensyn til de myke
trafikantene.

Servicetjenester som post, renovasjon og vareleveringer vil forbli uendret, selv om disse
må benytte et annet kjøremønster. Førere av utrykningskjøretøyer forventes å være kjent
med gjeldene kjøremønster og alle eksisterende bygninger/boliger har fortsatt
veitilknytning som er åpen for alminnelig ferdseL.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 15.02.2010 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen.

5.0 Vedlegg

1. Plankart i A3, Ml: 1000
2. Plan vist på ortofoto i A3, M 1: 1000

3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.
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