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Vedlegg: Reguleringsplankar med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse.

Sammendrag:

1. gangs behandling.

NS Salten Kardata (SKD) fremmer på oppdrag fra Leif Lindstrøm og Ildrid Torvik forslag til
reguleringsplan for Kistrand. Planforslaget fremmes av kommunen som en oinåderegulering.

PIanområdet er på ca. 2564 daa. Det omfatter landareal nord for rv.80 samt land og sjø sør for
rv.80 ogjembanen. PIanområdet deles av reguleringsplan for rv.80 Sandvika - Sagelva, vedtatt
24.09.09. Området ligger rett øst for kommunegrensen mot Bodø.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger, fritidsboliger og camping
med tilhørende adkomst og parkering samt båtplasser, naust og friområder.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg: BoUg, BoUg!camping, FritidsboUger, Naust, Energianlegg.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infastruktur: Kjøreveg, Gangveg, Annen veggrunn,

Jernbanegrunn, Parkeringsplass.
3. Grønnstruktur: Badeområde.

4. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrif: Skogsveg (traktorveg),
Friluftsområde på land.

5. Bruk og vern av sjø og vassdrag: Friluftsområde i sjø, Småbåtanlegg, Drikkevann,
Elv/bekk.

6. Hensynssoner: Faresone høyspenningsanlegg ogsikringssone nedslagsfelt drikkevann.

Angjeldende område er i kommuneplanens arealdel avsatt som Byggeområde-
fritidsbebyggelse. Ny arealplan (rullering) ble vedtatt 03.02.11 Gfr. vedlagt Planbeskrivelse side
5).
I denne er det satt krav om reguleringsplan før tiltak kan gjennomføres i dette området.
Foreliggende reguleringsforslag ivaretar derfor plankavet satt i kommuneplanens arealdeL.

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.
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Nedslagsfelt for drikkevan er lagt inn i planaret. Det er planlagt 4 nye hytetomter som
berører nedslagsfeltet. 2 av disse ligger helt inne i denne hensynssonen.
Rådmannen vurderer det som uheldig at det planlegges ny bebyggelse i hen~ynssonen for
drikkévann og anbefaler at H71 og H72 tas ut av planaret før det legges ut til offentlig ettersyn.
Førøvrig tar rådmanen vuderingen til etterretning og konkluderer med 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 Planbeskrivelse.
Med bakgru i oppstarmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av
SKD i Planbeskrivelsen.
Rådmanen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere
kommentarer direkte til disse.

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos barnas representant,
representantene for miljø/friluft og VV A.

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader.

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.

Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til
områderegulering for Kistrand ut til offentlig ettersyn.

Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn tas H71 og H72 ut av planaret.

Per Gunar Pedersen
Konst. rådman
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1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgivere

Navn
LeifJohan Lindstrøm
Ildrid Oddlaug Torvik

Adresse
Lyngveien 5, 8200 Fauske
Kistrand, 8215 Valnesfjord

Tlf. / mob.
95960255
41437687

E-post
leif.lindstrom~sbnett.no

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Poststed
121 1 States veQvesen region Nord Postboks 1403 8002 Bodø

78 5 Jernbaneverket Stortorvet 7 0155 Oslo

78 84 Bero Pål Storgata 51 8006 Bodø

78 53 Blåmoli Brynjulf DalveQen 37 8250 Rognan

78 53 Blåmoli Sissel DalveQen 37 8250 ROQnan

78 102 Brunstad Audhild Arntzen Bratthaugen 17 A 8210 Fauske

78 102,123 Brunstad Ove Jan BratthauQen 17 A 8210 Fauske

78 69,146 Dammen John Maone Kistrand 8215 Valnesfjord

78 109 Dundas Astri Nordåsdalen 47 5235 Rådal

78 111 Eliassen Janita Korsvik Øvre Bjørkåsen 60 8074 Bodø

78 111 Eliassen Tom Arne Øvre Bjørkåsen 60 8074 Bodø

78 33,130 Farstad Edin Johan Nedre Rønvik Terrasse 12 8012 Bodø

78 68 Gabrielsen Anne Kristin Bo Kronlia 47 8079 Bodø

78 120 Glittertind Invest As Prinsens Gate 109 8005 Bodø

78 44 HaQen Else Kristine Krüger Vestbrynet 34 1519 Moss

78 74 Halstensen Odd Halsten Rensmoveien 7 8007 Bodø

78 143 Hansen Biarne Nikolai A. Haakon Vii Gate 94 8004 Bodø

78 59,128 Hansen Eirik Amtmann Theisens Vei 17 A 8009 Bodø

78 143 Hansen InQer Johanne Haakon Vii Gate 94 8004 Bodø

78 77 Hunstad Terje Andreas Per Helgesens Vei 61 8013 Bodø

78 100 Husøy Harald Petter Kristi Sneveien 20 8072 Bodø

78 66 Iversen Ivar Christian Prinsens Gate 30 8003 Bodø

78 97 Jakobsen Edith Paula Skivik 8014 Bodø

78 97 Jakobsen Ferene Skivik 8014 Bodø

78 65, 120 Jensen Hans Are Fjellveien 59 8011 Bodø

78 62,133 Jensen Hildegunn Ankerveien 3 8013 Bodø

78 96, 126 Jenssen Fritiof Kistrand 8215 Valnesfjord

78 125 Johnsen Bjøro Helen Borkvi Slettvollveien 12 8011 Bodø

78 125 Johnsen Inge Odd Slettvollveien 12 8011 Bodø

78 25 Johnsen Lill-Ann Barth Reinslettveien 11 A - 8009 Bodø

78 118 Karlsen Karl Kristian Snorres Vei 22 8007 Bodø

78 110 Korsvik Jan Ukjent

78 20 LanQfjord Anne-Lise Suliielmaveien 12 E 8007 Bodø
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Forts. Eiendomsforhold, tabell:

Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Poststed

78 98 Lehmann Horst Helmut Beiarveien 1 8003 Bodø

78 98 Lehmann Oddveia Beiarveien 1 8003 Bodø

78 2 Lindstrøm Hanna Annie Sisikveien 5 A 8200 Fauske

78 57,103 Lund Kiell Lundveien 1 8200 Fauske

78 115 Løkaas Else Kaspara Moseveien 3 8004 Bodø

78 115 Løkaas Siourd Moseveien 3 8004 Bodø

78 4 Mentzoni John Maane Rinaveien 16 8011 Bodø

78 131 Neeraas Si lie Kristin Ankerveien 9 8013 Bodø

78 132 Olsen Lorents Johan Sisikveien 27 A 8200 Fauske

78 26 Presteaaard Siarid Vera Hi Diakonveien 26 8074 Bodø

78 105 Rørvik Rolf Siåheiveien 18 8200 Fauske

78 60,12 10 Raade Kari Harald Lanohelles Vei 16 B 8003 Bodø

78 60,12 10 Raade Rolf Cato Harald Lanahelles Vei 16 B 8003 Bodø

78 81 Sandness Erlino Reidar Vesterveien 46 B 8014 Bodø

78 63 Schjelderup Benedicte Kirs Strandlvveien 1 3150 Tolvsrød

78 63 Schielderup Isabelle Lise Maries Vei 20 A 1450 Nesoddtanaen

78 63 Schjelderup Therese Marie Heisetlia 49 1353 Bærums Verk

78 80 Schietne Pål Halvor Krvddermoen 6 8050 Tverlandet

78 114 Simonsen Sven Biørn Ukient

78 127 Sivertsen Helen Siøoata 76 8200 Fauske

78 101 Sivertsen Per Arne Lillevollen 9 8011 Bodø

78 127 Sivertsen Tor Johan Siøaata 76 8200 Fauske

78 56 Skoo Dorthe Hålien Lødinoveien 44 8050 Tverlandet

78 56 Skoa Leif Karl Petter Lødinaveien 44 8050 Tverlandet

78 83 Strå myr Sølvi Alise Børtindaata 10 B 8007 Bodø

78 58 Sund AudhiIl Diakonveien 79 8074 Bodø

78 131 Svennina Biørn-Terie Ankerveien 9 8013 Bodø

78 122 Thorstensen Frits Harald Reidulvs Gate 15 7052 Trondheim

78 122 Thorstensen Rudi Bjørn Gjeflelinna 60 2870 Dokka

78 105 Tofte Helen Tove Siåheiveien 18 8200 Fauske

78 12 Torvik IIdrid Oddlaua Kistrand 8215 Valnesfjord
5,7,9,

78 12 10, 11 Torvik IIdrid Oddlaua Kistrand 8215 Valnesfiord

78 68 Tosbotn Svein Kronlia 47 8079 Bodø

78 61 Vindvik Bjarne Hermann Hunstadveien 1 8021 Bodø

1.3 Planlegger
AlS Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75 40 24 80. Org.nr. 943 551 413.

1.4 Hensikten med planen
Det skal legges til rette for bygging av boliger, frtidsboliger og camping med tilhørende atkomst
og parkering samt båtplasser, naust og friområder.
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1.5 Gjeldende planverk

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 15.02.2001
og der er området satt av til hytter, HL.

í
Utsnitt av gjeldende arealplan.

o ø l1 ~~
~~,-,

xflr
Kommuneplanens arealdel er under rullering og helt i sluttfasen av planprosessen. Dette området
er opprettholdt i forslag til ny arealplan, men noe justert mot nord. Forslagets avgrensning er i
henhold til denne.~\.

Utsnitt av forslag til ny arealplan.
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1.6 Konsekvenser plan

Ny plan medfører 40 nye fritidsboliger spredt utover et stort område. Dette er et populært
hytteområde i dag og de nye inngår som fortetting av eksisterende bebyggelse. Signaler fra staten
har tidligere vært at det er bedre å fortette enn å ta i bruk nye og urørte områder. For eksisterende
fritidsboliger og òmrådet som natur- og friluftsområde vurderes planen til å gi små negative
konsekvenser.

Planen medfører små negative konsekvenser for eksisterende boliger i form av campingområde
og gir positive konsekvenser i form av mulighet for flere boliger og eget lekeområde.

Ny plan gir positive konsekvenser i form av tilgang til strandpromenade og friluftsområder med
veg og tilhørende parkering, som gjør området tilgjengelig for flere enn bare grunneierne.

2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca 2 564,6 daa og omfatter landareal nord for rv.80 samt land og sjø sør for
rv.80 og jernbanen. Området ligger rett øst for kommunegrensen mot Bodø.

Planområdet i planforslaget er noe mindre enn varslet i nord pga. avgrensning i forhold til ny
kommuneplan som har tatt hensyn til reindriftsområder i nord. Planområdet deles av
reguleringsplan for rv.80 Sandvika - Sagelva, vedtatt 24.09.2009.
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Det ble først meldt oppstart med avgrensning vist på bilde nedenfor i blått som følger
eksisterende 132 kV kraftedningen, som er en naturlig avgrensning i terrenget.

Senere ble det meldt oppstart på nytt der område ble utvidet med sjøareal og holmer, vist i gult på
bildet nedenfor. Formål med utvidelsen var å vurdere muligheten for tiltak i forbindelse med
planlagte endringer av veg og jernbane, spesielt med tanke på uttak av masser.
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2.2 Eksisterende arealbruk

Området har 3 boliger og 52 eksisterende fritidsboliger nord for rv.80 og 4 fritidsboliger og ca 42
naust sør for jernbanelinen mot sjø samt 1 boliger mellom rv .80 og jernbanen. Området mellom
fremgår i plan for rv.80. Jernbanen har i ca 50 år stengt allmennhetens tilgang til strandsonen.
Grunneierne har hatt to lovlige planoverganger til eget bruk i området.

2.3 Forretninger m.m.

Det er 7 km til Strømsnes sentrum i Valnesfjord med Coop Market, ICA og Strømsnes kiosk med
gatekjøkken og bensinutsalg samt andre sentrumsfunksjoner eks. frisør.

2.4 Infrastruktur
RV.80 og jernbanen skiller de to områdene i planen. Med bil er det ca 7 km til Strømsnes i
Valnesfjord, ca 25 km til Fauske sentrum og ca 35 km til Bodø sentrum. Nærmeste togstopp
Valnesfjord og busstopp ved Kistrandgården (sentralt i området). I Statens vegvesen for rv.80 er
ikke parkering til fritidsboliger vist. RV.80 får ny vegtrasé og parkering vil da forgå langs den
gamle riksvegen slik som pr i dag. Denne vegen vil fà betydelig redusert trafikk i fremtiden slik
at kantparkering ikke skulle utgjøre noen fare. Tekniske anlegg som teleanlegg og el-kabler
finnes i området, vann tas fra kilde og avløpsløsning i området er i hovedsak septiktank.

2.5 Kulturminner
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet.

2.6 Naturverdier og biologisk mangfold

Det er ikke registrert eller indikasjoner på biologisk mangfold av høy verdi innenfor planområdet.
Det går ett elgtrekk et stykke nord for området

2.7 Kartgrunnlag
Vi har mottatt høydekoter fra Statens vegvesen desember 2007 og avgrensning for endret rv.80
av Statens vegvesen i hbt. vedtatt plan høsten 2009. Avgrensning nedslagsfelt drikkevann er vist
innenfor planområdet og kilden er markert i plankart som VI. Bilde under viser avgrensning i
hbt. kommuneplanens arealdel og bildet på neste side viser SKD sin beregning ut fra kjent
plassering kilde (vist på bilder som rød ring).

Nedslagsfelt i henhold til kommuneplanens arealdeL.
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Nedslagsfelt drikkevann i hht. beregninger SKD.

2.8 Topografi/Grunnforhold

Området ligger ved Valnesfjorden, som er en arm fra Skjerstadfjorden. Området ligger på begge
sider av rv.80 med store og høye fjellformasjoner i nord og fjorden i sør. Grunnforholdene er
kjent og består av fjellgrunn med varierende lag av løsmasser, som består av hovedsakelig
stein/steinfylling samt noe jord/vegetasjon. Sjøområdet består for meste av langgrnn sjøbunn og
er i hovedsak leire, noe sand og grus..

Statens vegvesen har utført omfattende grnnundersøkelser langs riksvegtraséen nedenfor
Kistrandgårdene. På bakgrnn av dette er det vurdert at det ikke er behov for egne
grunnundersøkelser nord for rv.80. Når det gjelder sør for rv.80 og jernbanen vil det være behov
for geotekniske undersøkelser for å dokumentere grunnens bæreevne i forbindelse med den
planlagte steinfyllingen til vegtraséen langs sjø.

2.9 Klimatiske forhold

Forholdsvis mye nedbør og i form av snø vinterstid. Vind fra sørvest tar mest. Solvendt.
Planforslaget vil ikke medføre vesentlige endringer av klima, eller sol/skyggeforhold.

2.10 Støy
Området ligger langs rv.80 og jernbanen så noe trafikkstøy kan forekomme. De aller fleste nye
bygg blir liggende lenger unna enn de eksisterende byggene som ligger langs strekningen. Statens
vegvesen har gjort støyberegninger i forbindelse med utbedring rv.80 og det vil derfor ikke bli
utført egne støyberegninger her. Ingen bygg kommer innenfor rød sone (65 Lden), men mange av
de eksisterende bolighusene og fritidsboligene samt noen få nye ligger innefor gul sone (55 Lden).
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3.0 Plan fremstiling

3.1 Planforslag
Plannavn er Kistrand og planid er 1841-2008004. Planforslaget består av:

. plankart av 01.09.2010, målestokk 1 :2500 (vedlagt i AO)

. reguleringsbestemmelser av 01.09.2010

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er i hovedsak boliger, fritidsboliger,
boliger/camping, naust, båtplasser, friluftsområder, veg og parkering. Planen er delt i to områder
pga. vedtatt reguleringsplan for rv.80 som strekker seg gjennom hele området.

Planen legger opp til et mindre område med nye boliger/camping og 40 nye fritidsboliger samt 30
nye naust og 40 båtplasser. I forbindelse med nye boliger skal det settes av et areal til felles
lekeområde på ca 500 m2 (kommunens kraver 25 m2 pr boliglboenhet til nærlekeplass). Området
er kupert og heller sørover med en del kratt og trær, men er et naturområde med muligheter for
ulike typer av frilek og uorganiserte aktiviteter. Totalt sett gir området varierte og utfordrende
uteoppholdsarealer for barn og voksne. Avhengig av plassering skal lekeområde sikres mot elva
og vegen. Maksimal mønehøyde for bolig er satt til henholdsvis 8,0 m og for fritidsboliger 5,5 m.
Utnyttelsesgrad for boliger er satt til bebygd areal (% BY A) inkL. parkeringsareal som utgjør 18
m2 pr oppstillingsplass. For frtidsboliger er det satt begrensning som bebygd areal (BY A). Langs
sjø er parkering er vist som eget formålsareaL. Innenfor planområdet vises også eksisterende
skogsveger, høyspentlinjer og nedbørsfelt for privat vannverk i henhold til kommuneplanens
arealdeL. Bestemmelsene er utformet i henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter.

Strandsone/atkomstveger
I planforslaget er store deler av plan området avsatt som friluftsområde på land og i sjø. I tilegg er
det satt av et eget område i sjø til badeområde i tilknytning til et friluftsområde. RV.80 og
jernbanen ligger i dag som en barrere for allmennhetens tilgang til friluftsarealer langs fjorden,
men det er i plan for rv.80 lagt opp til 3 planfrie overganger over jernbanen derav den ene broen
er kjørbar med biL. .
For å sikre allmennhetens friluftslivsinteresser og det er tatt med en gangvegforbindelse
(strandpromenade) på nedsiden av jernbanen mellom planlagte brooverganger på Ystneset og
Kløftervollen. Det legges opp til at kjøreveg til båtutsett på Kløftervollen forlenges langs
jernbanelinjen til planlagte parkeringsplasser og naust ca 130 m vest for båtutsettet. Dette vil
gjøre deler av fjæra og holmene utenfor tilgjengelig for både grunneierne og allmennheten.
Det er i dag to gresskledde, smale landstriper sør for jernbanelinjen med en samlet strandlinje på
vel 320 m, samt en liten holme ("Skjæret") sør for naustrekken som grunneierne nå ønsker å åpne
for allmenneten. Dette er et tørt areal på til sammen drøyt 5 daa. Det er langgrunt i området og
landarealet kan lett utvides til minst 15-20 daa ved lave fyllinger i områder som er tørrlagt ved
lavvann, men overflødd ved høyvann, se figur L på neste side. Her legges det opp til 20 naust
inkL. parkering for båthenger samt parkering for allmennheten.

Videre vestover føres vegen, F A3 ca 490 m frem til et eksisterende hyte- og naustområde. Vegen
vil sikre grnneierne bilatkomst til området da dagens lovlige kjøreatkomst vest for området er

fjernet i forbindelse med plan for rv.80. Videre fra denne kjørevegen går det en gangveg, 03 på
ca 200 m frem til ny planovergang. Lengst øst i planområdet legges det opp til en gangveg, 01
fra planovergang ved naustområde N3 til nautsområde N2. Den planlagte strandpromenaden med
kjøreveg og gangveg vil gi allmennheten en sikker atkomst til strandsonen som har fine fiske-,
båt-, bade- og turmuligheter.
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Strandområdet sett mot vest. Strandpromenade foreslås langs jernbanefyllngen til et frilufsområde i
bakgrunnen. Friluftsområdet har en strandlinje på ca. 200 m. Store arealer kan innvinnes til friluftsformål
ved lave fyllnger i fjæren ti venstre. Tidevannsforskjellen i området er på om lag 1,5 m.

Grunneierne ønsket at deres egne steinmasser uttatt av Statens vegvesen i forbindelse med rv.80
skulle benyttes til fylling av området fremfor at de ble fraktet med bil langs rv.80 til Nordvika.
Ønske var at massene skulle deponeres som en lav fylling som underlag for naustene.

Strandområdet sett mot øst. Naustrekke planlegges mot sjøen i bakgrunnen. Her kan det også anlegges gangsti ti badeholmen Skjæret til
høyre, og eventuelt en parkeringsplass. Området i forgrunnen har en strandlinje på vel 150 m, eller 120 m dersom det bygges
parkeringsplass langs naustrekken.

Det synes naturlig at dette ble samkjørt som en del av arbeider med riksveganlegget, men dette
var ikke Statens vegvesen enig i. Først var kommunen enig med grunneierne, men etter en klage
på vedtaket valgte kommunen å ta hensyn til Statens vegvesen fremfor grnneiere og
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allmennhentes interesser i området. Det vil uten tvil være dyrere og mer problematisk å frakte
masser over jernbanelinjen etter at arbeidet med riksveganlegget er avsluttet. De planlagte
steinfyllingene vil være lavere og lettere enn veg- og jernbanefyllngene og kan fungere som
balansefyllinger.

På HIN 1 legges det opp til to nye fritidsboliger, som vil kompensere noe for boliger som
forsvinner i forbindelse med gjennomføring av ny rv.80.

Minikraftverk
Det legges opp til et vanninntak i Mølnelva med en liten rørgate ned til stasjonsbygg like nordøst
for Kløftervollen. Fossingkraft AS har foreslått følgende plassering vanninntak og rørtrasé, vist i
kartet nedenfor. I reguleringsplanen er grunneieres alternative plassering av rørgaten vist. Der
denne krsser H32 og H34 kan det vurderes å trekke denne lenger øst og ut i elven for å unngå
konflkt med fritidsboligene. Utenfor planområdet faller denne sammen med Fossingkraft AS sitt
forslag vist nedenfor.

I stasjonsbygget, El skal det være rom for en mindre turbin og effekt på anlegget er anslått til ca
60 kW. Det legges opp til salg av kraft til nærmeste netteier.

Småbåtanlegg
Planen legger til rette for 30 båtplasser med mulighet for utvidelse med inntil 10 plasser etter
behov. Dette skal i hovedsak dekke eksisterende båter/naust i området.
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3.2 Uteareal
Eneboliger benytter avfallsdunker fra IRIS. Tiltak i forbindelse med avfallhåndtering for
fritidsboligene vurderes opp mot gjeldene regelverk.

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.

3.4 Tilgjengelighet

Statens vegvesen legger opp til flere planfrie overganger over jernbanelinjen i området. Disse
videreføres langs sjø slik at det er mulig for både de som har bygg/eiendom og allmennheten å
ferdes i området. I forbindelse med badeplassen midt i planområdet legges det opp til flere
parkeringsplasser enn det er naust for å legge til rette for allmenn bruk. Det settes også av plasser
til de med nedsatt funksjonsevne. Den planlagte gangvegen (strandpromenaden) får små
høydeforskjeller og kan derfor benyttes av de fleste.

3.5 Barn og unge
Planarbeid er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Trafikksikkerhet har vært et
gjennomgående tema i planprosessen, også i planleggingen av rv.8D med jernbanen. Dette sikres
gjennom flere planfrie overganger og gangveier i området. Planlagt strandpromenade og ellers
tiltak for å gjøre strandsonen tilgjengelig for folk flest og herunder også barn og unge.

Det er i tilegg kort veg til større sammenhengende. og mangfoldige naturområder utenfor
planområdet.

3.6 Trafikkforhold

Det er forventet at det vil bli mye mindre trafikk på gamle rv.8D når ny rv.8D er ferdigstilt. Det er
derfor grunn til å tro at de atkomstene som mangler i plan for rv.8D vil være mindre
problematiske å gjennomføre når ny riksvei tas i bruk pga nedgang i trafikkmengde (ÂDT) på
den gamle riksveien.

3.7 Planavgrensning
Planforslaget er trukket innenfor planavgrensning til rv.8D i forbindelse med atkomst til områder.
Dette er gjort for å synliggjøre samkjøring mellom disse planene samt sikre grunneiere atkomst
m.m. Disse områdene er vist med rød striplet linje på kart nedenfor og på de neste sidene.
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3.8 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: Jan-Erik Johansen. I tilegg har det vært en del korrespondanse med Statens
vegvesen. Reindriftsforvaltningen har også vært involvert i planforutsetningene.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Oppstart planarbeid ble annonser i Saltenposten 03.1 1.2007. Det ble sendt ut melding om
planlegging 02.11.2007 til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter. Det ble sendt
ut nytt brev med endret avgrensning 25.01.2008.

4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Sametinget, 22.11.2007

Kjenner ikke til registrerte automatiske fredete samiske kulturminner i det aktuelle
området. Vil gi mer detaljert uttalelse når planforslag foreligger.

4.3.2 Statens vegvesen (SVV), 05.12.2007 og 05.02.2008

Mener planen er i strid med overordnet plan da kommuneplanen ikke viser fremtidig
fritidsbebyggelse, men nåværende. Riksvegstrekningen har fartsgrense 80 km/t og er
svært ulykkesbelastet. Lang avstand til skole, service- og fritidsaktiviteter samt at det ikke
er tilrettelagt for myke trafikanter, gjør at SVV har sterke innvendinger mot at det
planlegges nye boliger og fritidsbebyggelse i området. Det er igangsatt arbeid for å bedre
trafikksikkerheten. Avkjørsler skal samles i fellesløsninger og det planlegges planskilte
forgjengeroverganger over veien og jernbanen. Det er pr dags dato ikke bevilgning på
strekningen og de vet ikke når veien blir ferdig utbedret. Når utbedringen er gjennomført
vil situasjonen være endret slik at en viss hyttebygging da kan vurderes. Ut i fra dagens
forhold er det ikke forsvarlig å planlegge ny fritids- eller boligbebyggelse, de vurderer
derfor innsigelse om det fremmes reguleringsplan før utbedringen av riksveien er
gjennomført.

Vår kommentar: Det er tatt hensyn til i plankar- og bestemmelser der det settes krav om
utbyggingsrekkefølge.

4.3.2 Nordland fylkeskommune, 05.12.2007 og 14.03.2008

Planfaglig innspil: Området delvis avsatt til frtidsbebyggelse, men omfatter også et LNF-
område der utbygging ikke er tilatt. Dette området er definert som viktig frluftsområde i
DN's naturbase og evt. konflkt må avklares. Generelt vises det til fylkesplanen, universell
utforming, barn og unge, estetiske forhold, medvirkning og planveileder fra
Miljøverndepartementet. Kultunninnefaglig innspil: Planområdet har potensial for
bosetningsspor fra steinalder. Dette må være avklart før reguleringsplanen kan
godkjennes. Varsler befaring når planforslag foreligger. Siste uttalelse viser bare til første.
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Vår kommentar: Planområdet er tilpasset ny kommuneplan og evt. konflkt i forhold til
friluftsinteresser er avklart på overordna plannivå. Avventer varsel om evt. befaring.

4.3.2 Fylkesmannen i Nordland (FM), 10.12.2007
Beredskapsfaglige merknader: Forhold i forbindelse med risiko og sårbarhet skal vurderes
tidlig i planprosessen. Miljøfaglige merknader: Viser til retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging (T -1442) og rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.
Planfaglige merknader: Del av området ikke avsatt til fritidsboliger, men LNF der
bygging ikke er tillatt. Viktig av arealbruk er i tråd med overordnet plan og viser til FMs
rundskrv datert 04.04.2006.

Vår kommentar: Planområdet er tilpasset ny kommuneplan og ellers er merknader i stor
grad tatt hensyn til i plankart og -bestemmelser.

4.3.2 Reindriftsforvaltningen Nordland, 11.12.2007

Reinbeitedistriktet syns det er vanskelig å uttale seg når meldingen ikke omtaler antall
hytter og plassering. Arealet er høstvinterbeite i Duokta reinbeitedistrikt.
Reindriftsforvaltningen mener at det planlegges et unødvendig stort areaL. Planen bør
følge kommuneplanens arealdel og begrenses til å ligge innenfor HL. Vil komme med

ytterligere uttalelse når planforslaget foreligger.

Vår kommentar: Planområdet er tilpasset ny kommuneplan, som er justert etter reindriftas
ønsker.

4.3.2 Jernbaneverket, 12.12.2007 og 18.02.2008

Jernbanelinjen er svingete og uoversiktlig på denne strekningen. Det er et problem med
vilkrssing og det jobbes med å trygge krssingen i forbindelse med Vegvesenets

planlegging av ny vei. Stor del av togtrafikken trafikkeres med stillegående togmateriell,
noe som gjør krssing ekstra farlig. Erfaringsmessig vil bygging medføre økt krssing for
å komme ned til sjøen og øke faren for ulovlig ferdsel over og på jernbanelinjen.

Dersom planarbeidet fortsetter før Vegvesenet har gjennomført tiltakene som kommer i
deres plan, vil Jernbaneverket vurdere å komme med innsigelse. Videreføres planen etter
Vegvesenet har gjennomført sine tiltak, må bygging planlegges i forhold til planfrie
krsninger, i samråd med Jernbaneverket og Statens vegvesen. Jernbaneverket vil 

også

vurdere innsigelse om bygging planlegges slik at det er en åpenbar fare for vilkrssing.

Ved planlegging av bygg utenfor rimelig avstand til planfre krysninger, må planfri
krsning av jernbanelinjen til aktuelle målpunkter ved sjøen vises. Jernbaneverket vil
vurdere om det skal legges inn rekkefølgebestemmelser som krever bygging av planfrie

krsninger før det kan gis byggetilatelse.

Vår kommentar: Det er tatt hensyn til i plankart- og bestemmelser der det settes krav om
utbyggingsrekkefølge.

4.3.2 Tromsø Museum, 14.12.2007 og 11.02.2008
Hvis reguleringsplanen legger til rette for tiltak i sjø, må Tromsø Museum oversendes
detaljer for uttalelse. Ber om at opplysninger oversendes før offentlig høring, slik at de
kan vurdere behovet for befaring.
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Vår kommentar: Dokumenter sendes over til Tromsø Museum når de er klar for
oversendelse til kommunen slik at de kan vurdere behov befaring.

Direkte berørte parter og naboer

4.3.2 Sølvi og Steinar Stråmyr, 09.11.2007

Er eier innenfor området av eiendom 78/83. Mener det er flere som er interessert i
sommervei til hytteområdet for frakt av materialer til vedlikehold og nybygging. Atkomst
er også viktig i forhold til redningskjøretøy. Inntegnet traktorvei er gjengrodd.

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

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 01.11.2007 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen og
Paul Akerli. Det er avholdt flere møter med Statens vegvesen og reindriftsforvaltningen.

5.0 Vedlegg

1. Plankart i AO, M 1 :2500

2. Plan vist på ortofoto i AO, M 1 :2500

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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Reguleringsbestenuelseqe.gjelder fordet området som på planrtet er vist med reguleringsgrense.
Området reguleres til følgende formål: .

l. Bebyggelse ogaiiegg:- Bolig, Bolig/camping, Fritidsboliger, Nallt,.Energianlegg.
2. Saiïerdselsanleggog- tekhiskinfrastrutur: Kjøreveg, Gangveg, Anenveggr, Jernbanegrnt, .
Parkeringsplfiss. . . . .

J. Grønnstruktii: Biieolnâde;

4. Landbru-, iiatur~ og friluftsoiiåder saintreindrift:Skogsveg,Friluftsområdepåland.
5. Bru ogvem av sjøogvassdrag:-Frihiftomtådeisjø, Sinabåtanlegg, Drikkevan.
6. - Hènsynssoner: Faresone høyspemingsanleggog sikrngssonenedslagsfeltdrkkevan.

§i
BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygnngerskáloppføresmedfasader i mur eller tre. Bygniiigsmyndighêténskal påse at bebyggelsens
(om, fasader, vindusinndeling og synligematerialetliatoIletermedbebyggelsert oinng.
Bygnngerskaltilpasses terrengfotåungå størr skj æringer, fyllinger, murer o.L.Ubebygdedeler av
tomtene skal gis eIitiltalendeutforrng. ..

2.1 Areal tUbolig,iU~B4.

a) Eksisterende bygnger ka opprettholdes og vedlikeholdes isin nåværende stØrrelseog
utfortng, Eventuell utvidelse eiler endrng av bebyggelsen må tilpasses eksisterende .
bebyggelse med herisýn til fóri oginterialvalg. - - - .- - -
Bolighus kan oppføres i inntil 2 etasj er. Måksimalrtne;løyde er 8,Oni.målt fra . .
gjennotnnittlig planert terreng. Frlttliggeiidé gatiisje kanbaengnflatepåinntil50ni2 og
maksinial tlnebøyde er5,O in målt fragjeMornsnitLlg planertterreiig. .

-c). Takvinkel skal ikke være niindreenn22;5 grader og ikke større enn 45 grader;

d) For enebolig niådetaîieggesniiniinum 2biloppstillingsplasserpr.boenhet. GarasJe kan
erstatteen-biloppstiUìn:gsphiss;

Det samedebebygde.areal(%-BYA) skálikke-overstige 30%av tomtens nettoarèal;
inkudert parkeringsIlreal. .

2.1

á)Bolighuskanoppføresiinntil2 etasjer. Makimal tlnebøyde er 8,0 rtimåltfra .
gjennomsnittlîgplanert terreng. Frittliggendegàriisjekan ba en grnnflate på inrtìl50 ni20g
inaksimal niiiebøydø erS,O in niålt fra gjetioinnittligplanertterreng.

b) Takvinkelskalikke være mindre enn22,5 grader og ikke større' enn45 gradér.

c) FQrenebolig niådét anegges niitimum2 biloppstilingsplasserpr. boenhet.Garasje kan
erstatte en biloppstilingsplass.



d) Det skal settes av areal på Innimum 500m2tìl et felleslekeområdefòrB/Clsanit B I-B4,
Området kan opparbeides med huskestatìv, sandkse, berier og lignende. Det tilates ikke
bygnitlgereUermotoiiserteaktiviteteri området. Avhengig av plassering skal området sikres

med gjerde motkjøreveg og mot elva; - -
e) Det samhùlebebygdeareal (%~BYA)skålikke overstige 30 % avtomtensnettoareal, .

inkudert parkeringsareaL - -

f) Tomter kan leies uttilCatpingformål. Avstandmellorn campingvogner/~biler skal være

ininimuin 3m,gjelder ogsåtilbygglspiker~/fortelt. Slepekrok skal være vendt mot veL
SpikefIeltitilbyggskalikke være lengre eller høyere ennèampingvognal ~bilèn,og ikke-være
dypere enn 3 m, Makimum tilatt bebygd areal (BY A) settes til 15m2. Spikerteltskal være
uten fast ildsted. - .. . . ..

g) Det - tilates. oppføring av ihitil to lagerhallerfor campingvogner, campingbiler og lignende.

Lagerhalleiiekan haen grflate påInntil500 m2hverogniåksiialmønehøyde er 6,0 in
målt fra gjennomsnittlig planert tereng, -

Areal ti fritidsbebyggelSe, HI-H93.

a) H 1~H52 er eksisterenclehytet/toiiter. De kan opprettholdes ogvedlikeholdes i siri nåværende
størrelse og utformng.EveotUell utvidelse ellér endring må tipasses bestemielsene.- - -

b) loinåde H53-H93 tilates oppsatt hytter i hhLbestemnelsene.

c) Det kan fradelesinntilldåa pr tomt/hytte. Tomteavgrensningsoriiet.vist på kartet kan
justeres for å tilpasse terrengform og eiendomsgrenser.

d) Største tilatfbebygd areal (BYA) pr hytte skal ikke overstige 120 m2 eksldusivparkering og
naust. Arealet skal fordeles på innst2bygningerhvorinaks; tilatt bebygd areal (BYA) er 90
in2påhovedbygning. Tak skal utføres som saltak med takinelmellom20 og 30 grader.
Bygninger skal oppføres il.etasjeogniaks.gesimshøydepå 3,0 og maks. mønehøydepå5,5
movergjennomsnittligplaiert tereng. .. . . _.

e) Bebyggelsen skal ha god fonn og materialbehandling. Utvendige fargetpåldednng/takskal
værellåtteogMl$tiinrkfarge. Takskal v~re saltak.Anneks/uthusskaltilpasses tilhørende
hytte med hensyn tilmaterialvalg,fori og farge; Bebyggelsen skal ligge så lavt som mulig i
terrenget, Ogevt. fudainentskal hikkes inne.

f) Ingìerdingelleroppførlngav andre stengsler er ikke tilatt på tomtene; TertasseJbalkongkan
lUkes inne mot beitedyr. -

g) Det erikke tiUattmed innlagt vann i hyttene. 
Vann hentes fra n£lrliggendevannlder.

h) Kjemikalieldosett og lignendè tilates ikke. Sointoalett skal bruesbio-doav godkjent tye.
Eventuell mulighet fot avrening skalhindres vedplasseririgavdoèneigod aystaidfra
naturlige vansik. .
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a)inenforområde HlNlka det settesoppinntil3 naust og innenfor regulert tomtegrensepå
gn.78bnr.12 kan det settes opp to frtidsboliger og2naust



2.4 Arealtllnaustbebyggelse, Nl.N4.

á) Eksisterende naust innenforområdetteNl-N3 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin
nåværende størrelse og utformng. Eventuell utvidelse eller endring må tilpasses
bestemmèlsene, . . -

b) I omiåde NI ka det settes opp 3 nauSt itilegg tileksisterende naustpå gn.78 bnr.U.

c) I områdeN2 kandet settes opp i naust itilegg til eksisterenne naust pågnr.78 bnr. 12.

d) IområdeN3 kan det settes opp 2 naust itilegg til eksisterende naust på gn.78 bnr. 12.

e) I område N4 kaiidet settes opp inntil 20 naust

f) Bebygd areal(BYA) pr naust skalikke overstige40m2.Naust skal oppføres i L etasje, ha god
fonn og materia1behandling~ Takskalutføressom saltak Mønehøden skal maks; være4,5 m
målt fra-gjennomsnittlig planert terreng.. Utvendige farger på kledning/tak_skal vænimatte og
helstimørk farge. Bygningen skal ikkehR vindu; og skal ikke irtedês til overnatting.

g) Plassering av naust slql være _ til mititmülig sjenRnse for. allmennetens - frie ferdseLDet skal
ikke settesoPI'stengsl~ro.i. som førertilprivRtisering av strandsonen.

2.4 Arealtilenergianlegg, TRlegEl.

a) TRI ereksisterendêtnifostasjonfor høyspetltanegg, som kanoppretthuldesog vedlikeholdes i
sin nåværende størrelseogutformingò - . -

b) InnenforEl kandetsettesoppetbyggpåinntillOm2 iforbindelsemedfremtidig
itnikraftvêikmedvaninntak i Mølnelva utenfor planområdetByggetskal oppføresi i

etasjè.-Ha god formog.materiRlbehandling. Mønehøydènskal maks. være 6,Om målt.fra
gjennoínnittHg terreng.

. §~. .
SAMFERDSELANLEGG OGTEI(ISK INFRASTRUKTl1R

3.1 Kjøreveg,FA1-FA2;

a) FAl erfeIlesavkjørseVatkomstforBl-B40gB/CL.

b) F A2 er felles avkjørseVatkomstfor FRL8 medhadeplass, N4; H93 og HI l.

3.2 Gâfigveg,GhG4.

a) . Gler felles gangveg forN2ogNJ samt alle brukere av området og øvrigeèiendomreri ogutenfor planotlådet. _. .
b) 02 ergangvègforH93.

c) 03erfelles gangveg for H/lsamt alle bruere av oniådetogøvrige elendommeriog

utenfotplanomtådet

d) Q4er felles gangveg for alle brukere av oniådet og øvrigèeiendoineri og utenfor
pIanområdet. - . -



Annenveggrunnljernbànegrunn.

Inneiifornødvendigtrafikkareal -inngår anen veggrsomgrøfter, skjærnger/fyllinger,
plasstilsnøopplagosv.iforbìndelse med eksisterendé veg eller jernbane. -

3.4 Parkering, PI-P3.

a) . Innenfor oriåde PL avsettes llparke:ringsplasser og herav L plass til personer mednedsatt
fuijonsevne.Dìsse enil felles bru for HI l og H93. .- -

b) .Ineiiforoinåde P2 avsettes 40 parkeringsplasser og herav4 plasser tilpersonermednèdsatt
furjonsevne. InnenforP2settes det også av 10 oppstilingsplasser for båt/tilhengere: P2 er
tilfelles bruk for N4 og bruereavomliggendefriluftsområder.

c) - Inenfor område P3 avsettes 4 parkeringsplasser til H35.

§4
GRØNNSTRUKTUR

4.1 Areattilbadeoinråde. - -
a)Öinådetregulert tilbadeoIhåde i sjø er avsatt for rekreasjon og opphold for allmenneten.

.. Dètskalike plasseres anleggsòm er til. hinder for alminnelig ferdseL. Oinådetkan benyttes i
henhold til bestemmelsene i friluftsloven.

§5
LANDBRUKS", NATUR-OGFRILUFTSOMRÁER SAMT REINDRIFT

. á) SVl~SV2ei Skogsvegtil bru ved skogsdrftpågn38 bnr. 2 og gn;78bnr.12.Vegkan
benyttes tilterrenggåendeskogsmaskiner og lignende ihht.,bestemmelsene i "Lov oin
motorferdsel! utmark" av.lO.juni 1977 . Reguleringsbredde er 4,0 m.

b) Dettillatesfraktavnødvefidigbyggemateriell og utstyr til regulerte hyttetomter. Kjøring ved
slik fraktinå ike koine ikonfliktmèduttak avskog, og trakor/skogsmaskineri forbifideIse

med skogsdrift har første prioritet pa veg. Etterbehovtillates kjøring av utrkningskjøretøy.

5.2 Areal (ilfrilUftsforinål, FIUl-FRLll;

a) OIhådeiie FRL 1 ~ FRLl i er avsatt til ftiluftsoIhåde for rekreasjon og 0PPliold for

allmenneten; Bygninger og andre tekniske anlegg tillates ikke oppført. Unntak er
konuùnalteknìsk anlegg. Det er ikke tillattmed motorisert ferdsel og det skal ikke settes opp
stengsler eller lignende som fører til privatisering av noen deler av. områdene.Oinådeneka .
benyttes ¡henhold tilbestenuelsene ifriluftsloven og skogbriloven; .

§6. . - .
BRUKOGVERN AV SJø OG VASSDRAG

6.1 FriluftsQihråderisJø Qg vassdrag,FRVl.

a) Inenfor oinådetregulert til friluftsoinådei sjøskaldet ikke plasseres anlegg som ertil
hindet for fiske eller aln;nneHg båttråfikk gjefiom otrâdet
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6.2 . Småbåtanlegg,SB1.

a) Område SBI eravsatttiUlytebrygger for fortøyning av frtidsbåter, samt i nødvendig
utstrekning bølgebryere itillytningtil anlegget. Flytebrygge og bølgebryere skal ha en
forsvarlig foraIing. Uet kan anleggesinntil40 båtplaSser.

b) Alle inngrep.isjøområder, som bygging av molo, utleggingav flytebrygger eller lignende, må
behandlesetterhavne-ogfarvaisloven § 18 andre ledd føriverksetting. .

a)

§ 7
.HENSYNSSONER

7;1 Faresone, høyspenningsanlegg

Siktingssone,nedslagsfelt drikkeýann

a)

§8
DIVERSE. BESTEMMELSER

- 8.1 Utbygging- rekkefølgebestemmelser

a) Før det ka. gis niqlei:idigbrokstilatelse eller ferdigattest for bygg innenforplanortådet må
nyrv.80ogplanfre overganger forjeribanelhije væreferdigoppårbeidet.

b) Detskalforeligge.geoteknske-.undersøkelser. før tiltakiustabilgrunniverksettes~

c) Før det iverksettes tiltaldB/Clskal det foreligge en detaÍjert situasjonsplan; ,som viser

veisystem, tomteinndeling,.forholdet mellom arealer til boliger,caipingvogner/~bÜer og
lagerhaller samt plassering av lekeareaL. - .

d) Skulle det under arbeid i markenkotIe fremgjenstanderelierlevninger,for eksempel
ansaminger av trekull eller unatulige/uventede steinkortsentrasjoner,somviser eldreaktivitet
iontådet,må arbeidet stanses og melding sendeskultunneinyndigheteïie omgående, jf.
Lov 9. Juni 1978it. 50 oinkulturmnner, § 8. Sainetinget skal ha srerskilt varsel. - -

8.2

a)

8.3

a)

Tointegrenser

Der tonitegreller er vist i planen, ,er disse - bindende for oppdelingavbyggeområd(ine. - Unntak

ertointer tilfritidsboligersoôika jtisteresfor å tilpaSse terrengform.

Radon

Bygnnger for varig opphold. skalha rádonspere mot grunnen og i;kal tilrettelegges for egnet
tiltak i byggegr som kan aktiviseres yedforhøyetkonsentrasjon av radon i inneluften.

Nødvendige sikringstiltak inot radongass skal være dokuentertvedbygges0knad.
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8.4 Tilgjengelighet

a) Gangveger,uteområderog atkomsttil bygninger skal i størst mulig grad utformes slik atdet

sikres tilgjengelighet-for alle i.trådmedtéknisk forskrft, Alle tiltakipIÌ1Îlområdetskal
etterstrebe universell utformng og dêtgjeldedike fullt på områder innom hus, _ som på.områder utendøs. .. -

8.5 Energi

a) Bygnnger skal tilfredsstilê krav til energieffektivitet og -forsyng som fastsatt ìdetitil en
hver tidgj eldende teknskforskrift.

8.6 - Trafikktøy.

a) · Miljøverndeparémentets retningslinjer T-1442om vegtrafikktøy gjelder. Utbygger har
ansvar for å dokumentere at døgnekvivalentinnendørs støynivå ìkkeoverskrder
· grenseverdiene iT -1442. Eventuelle tiltak mot vegtrafikktøy skai være gjennomførtfør
bygninger tas i bruk

OOOOOOOOOÒOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooOOOooQ(OOOOOOOOOooOOOÒOOÒOOOOOOOOOOooÒOOOÒOOooOOOooOOÒÒ
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Sjekkliste for koml1unale
areal..,. regillerings-, og bebyggelsesplaner.

VlKTIG!Denne sjekklista erikke komplett~ men den kan brues somethjelpemìddel i den
kominunale planprosessen vedi:øreiiderisiko'-og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kuehahetydniiig for-phinarbeidet. -. . -
Forslagstillerniå redegjøre for hvordanhvertenkelt punkt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Al1epunkteiskalværevurdert,ogavklares iforholdtil om de virker inn på arealbruen.._

Nyttig-_bakgrsmateriale .iforbindelse .ired rIsiko.og-sårbarhet.ogarealplanlegging kan-bl.a;
være:
· "Veilèderfor komirUnale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994) .
. "RetiiingslíiijerførFylkesmanneiisbruavitisigelse i plansakeretterplart-og .

bygningsloven. Sikkerhets- og i,eredskapsiressige hensyi i dert kommunale planleggiiigen'~

(D881997) . - .. - - -
. RundskrivOS-l/Ol-"Ruildskrvom fylkesmennenespraktisering aviMsige1sesinstituttet på

beredskapsömrådet"(DSB 20(1) .

. RUndskriv T;.5/97- "Arealplanlegging øg utbyggingifareområder" (MD 1997)

SjØkklistener gjermtJmgâtt i forbindelse med føigendearéalplan:

OmråderêguleringførKistrand,Faliske _
ii- _ _~ ~-"-_ -ii ii... -ii ii- _ -'-_ii.ll." ~._ -_ .ii_1i lI ii_- ii -"'_' _... ~ ...iM_... ~ __ _ ~ _ lI:~ ___-_
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