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ENDRING REGULERINGSBESTEMMELSER FINNEID INDUSTRIOMRÅDE

Vedlegg: Utsnitt av reguleringskart over området.

Sammendrag:

I brev av 07.12.10 søker 0stbø AS om endring/presisering av reguleringsbestemmelsene for
området på Finneid de har sin virksomhet på. Dette begrunnes med følgende:

"Planbestemmelsen har idagformuleringen "" Utendørs lagring av avfallsprodukter/skrap
tilates ikke"". Intensjonen med denne bestemmelsen er i følge Fauske kommune å hindre
lagring av avfall/skrot over lengre perioder på tomten. Tomten har tidligere fungert som en
uoffsiell søppelplass på Fauske. Da Østbø AS etablerte seg på området, måtte vi Jqøre bort flere
lastebilass med gammelt avfall før vi kunne ta tomten i bruk. Det er høyst forståelig at Fauske
kommune ikke ønsker at dette skal gjenta seg.

Men formuleringen kan også ramme dagens virksomhet på Finneid hvis den leses bokstavelig.
Østbø AS tar i mot returmetaller i ulike former på anlegget. Disse varene forbehandles før de
selges som råvarer til metallndustrien. Våre lager er inngående og utgående lager av
materialer til produksjon ogferdigprodukter (råvarer) til industrien. Dette er ikke skrot/søppel
og det lagres kun i tidsbegrensede perioder. Men dagens bestemmelse kan misforstås.

For å sikre at reguleringsbestemmelsen brukes i henhold til intensjonen, er vårt forslag at den
presiseres slik at denfremstår slik intensjonen var, nemlig åforhindre at Finneid blir en varig
oppsamlingsplass for utrangert materiell og skrot. Vårt forslag til presisering er:
"" Varig utendørs lagring av avfallsprodukter/skrap tilates ikke. ""

En slik korrigering vil lette vårt arbeid blant annet mot Fylkesmannen og KLIF (Klima- og
forurensningsdirektoratet), som jevnlig vurderer om vår drif er i tråd med gjeldende tilatelser
og planbestemmelser. Foreslått endring er kun en presisering av dagens bestemmelse og kan
forhåpentligvis behandles som en mindre vesentlig reguleringsendring. "

Reguleringsplan for Finneid næringsområde ble vedtatt 14.05.98. 0stbø AS er etablert innenfor
området 12 (industriformål) i denne reguleringsplanen.

Reguleringsbestemmelsene for området 12 lyder slik:



Før utbygging innenfor området tilates skal det utarbeides bebyggelsesplanfor den del av
området som direkte berøres av utbyggingen. Som ilustrasjon til bebyggelsesplanen skal det
som minimum også utarbeides skisse til hvordan adkomst til øvrige deler av området skal løses.
I område 12 tilates oppført bygninger for industri- og håndverksvirksomhet med tilhørende
anlegg. Terrenget i området skal bearbeides til skrånende fra kote 3,0-3,5 ved veg mot område
13 til kote 4,0-5, O ved områdets avgrensing mot tiliggende parkbelte øst for området.
Bebyggelsen tilates oppført med gesimshøyde inntil 11 meter og totalhøyde inntil 14 meter.
I industriområdet tilates ikke etablert bedrifer som vil være til vesentlig ulempe for beboerne i
nærliggende boligområder, ved støy, andre forurensninger eller trafikk.
Midlertidige skur mv. tilates ikke oppført innenfor området.

Utendørs lagring av materialer til produksjon, og av ferdigprodukter, tilates. Likeledes tilates
midlertidig lagring av transportable bygninger, containere og lignende. Slik lagring skal sJqe
innenfor klart avgrensede areal opparbeidet til dette formåL. Areal til slik lagring skal klart
fremgå av bebyggelsesplan. Bebyggelsesplan skal også vise hvordan øvrige ikke bebygde arealer
skal nyttes og opparbeides.
Utendørs lagring av avfallsprodukter/skrap tilates ikke.
Beholdere/containere for oppsamling av avfall skal enten plasseres i bygg, eller avsJqermes ved
levegg, beplantning eller tilsvarende. Plassering og avsJqerming skal godJqennes av kommunen.

Ferdigattest for bygg innenfor området skal ikke gis, før den delen av det til området tiliggende
parkbelte, som også grenser mot E6 og sideveg til denne, er planert og beplantet i samsvar med
disse bestemmeisers § 4.

I utgangspunktet vurderer rådmannen at virksomheten som 0stbø AS driver i dag på Finneid kan
gå under ordlyden i bestemmelsen ovenfor som lyder slik: Utendørs lagring av materialer til
produksjon, og av ferdigprodukter, tilates.
Men i de samme bestemmelsene står det også følgende: Utendørs lagring av
avfallsprodukter/skrap tilates ikke. Dette skaper altså uklarheter i forhold til tolkning som gjøres
av Fylkesmannen og KLIF vedrørende tilatelser og vurdering om bedriftens virksomhet er i tråd
med gjeldende tilatelser og planbestemmelser.

0stbø AS tar altså i mot returmetaller i ulike former på anlegget. Disse varene forbehandles før
de selges som råvarer til metallindustrien. Logistikken er altså inngående og utgående lager av
materialer til produksjon og ferdigprodukter (råvarer) til industrien. Dette er ikke skrot/søppel og
det lagres kun i tidsbegrensede perioder.

Problemet er at materialer til produksjon og ferdigprodukter visuelt kanskje oppfattes som
"avfallsprodukter/skrap" .
Det som gjeldende reguleringsbestemmelse tar høyde for er jo direkte avfallsprodukter/skrap fra
en industribedrift. Dette kan være emballasje, utrangert utstyr/maskinvare, unyttige biprodukter
både i fast og flytende form. Mesteparten av dette fanges opp av etablerte pålagte søppel-/retur-
/gjenvinningsordninger som også styres av annet lovverk.

For å klargjøre bestemmelsen bedre og unngå unødvendige tolkninger av denne vurderer
rådmannen å etterkomme anmodningen fra 0stbø AS.
0stbø AS anmoder altså om følgende endring i bestemmelse: Varig utendørs lagring av
avfallsprodukter/skrap tilates ikke.
Begrepet "varig" bør presiseres noe nærmere. Det opplyses at eksisterende virksomhet neppe vil
ha behov for lagring av materialer til produksjon og ferdigprodukter ut over 6 måneder. Men det



kan være aktører på området som har behov for lengre lagring, for eksempel når brukt
materiell/installasjoner blir stående i påvente av eventuell ombruk/ombygging.

Det anbefales derfor følgende endring i reguleringsbestemmelsene for Finneid næringsområde §
2, pkt. 2.3 gjeldende område 12:
Utendørs lagring av avfallsprodukter/skrap tilates ikke, endres til: Varig utendørs lagring av
avfallsprodukter/skrap utover et tidsrom på 1 år tilates ikke.

Saken er forelagt Finneid Sveis AS som også er berørt part innenfor området 12. De har ingen
merknader til foreslått endring/presisering av reguleringsbestemmelsene.

Rådmannen anser endringen som mindre endring, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-14.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § l2-14 godkjenner planutvalget det framlagte
forslag til endring av reguleringsbestemmelse for område 12 i reguleringsplan for Finneid
næringsområde.

I reguleringsbestemmelsene for Finneid næringsområde § 2, pkt. 2.3 gjeldende område
12, endres setningen: Utendørs lagring av avfallsprodukter/skrap tilates ikke, til: Varig
utendørs lagring av avfallsprodukter/skrap utover et tidsrom på 1 år tillates ikke.

Endringen anses som mindre endring, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-14.

Ragnar Pettersen
rådmann
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