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Sammendrag:

Arbeidet med karlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Fauske er nå ferdigstilt.
Friluftslivskarleggingen er en rent faglig kartlegging som gir kommunen et godt verktøy for å
vurdere friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante samenhenger.
Karleggingen vil måtte avveies mot andre interesser i kommunens planarbeid,
enkeltsaksbehandling, og andre politiske prosesser. I saken foreslås det hvordan
friluftskarleggingen skal komme til anvendelse i den kommunale saksbehandlingen.

Saksopplysninger:
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Bakgrunn
Fauske har unike friluftslivsområder som er kommunens største ressurs for akivitet og
rekreasjon. Svært mange av Fauske kommunes innbyggere benyter seg av turområdene, og da i
hovedsak av nærturoniådene. For å sikre friluftslivsmulighetene, er det avgjørende å ha
karfestet og verdsatt arealene. Med bakgrunn i dette har Salten Friluftsråd bedt kommunene i
Salten med på et kartleggingsprosjekt. Samtlige kommuner har meldt sin interesse.
Karleggingsprosjektet i Salten avsluttes med Fauske og Bodø, hvor Salten med dette vil bli den
første regionen i landet med en helhetlg friluftskarlegging. Prosjektet er 50 % finansiert over
skjønnsmidlene fra Fylkesmanen og går til koordinator Håvard Berg. Kommunen og
friluftsrådet har delt det resterende som besto av fristiling til denne jobben i arbeidstiden.

Kartlegging og verdisetting avfriluftslivsområder er en faglig basert karlegging og verdisetting
av friluftslivets arealer basert på Direktoratet for Natuforvaltnng sin veileder Kartlegging og
verdisetting av friluftsområder. Målet med karleggingen er å få karlagt, verdsatt og prioritert
arealer for friluftsliv i kommunen, og sikre god tilgang på relevant friluftslivsinformasjon både
for kommunens eget arbeide og for eksterne parter.

Innholdet i kartleggingen
Områdene er avgrenset i kar og kategorisert etter type bru. Deretter er arealene verdsatt, og det
gitt en egen beskrvelse for hvert av områdene i form av et faktaark som klargjør kvaliteter og
hvordan det brues. Verdisetting av friluftslivsområder aldri være helt objektiv, men metodikken



gjør kartleggingen etterprøvbar og vuderingene er synlige for de som skal brue karleggingen.
Bru aven enhetlig metodikk sikrer at resultatet blir mest mulig representativt for dagens
friluftslivsbru.

~.s Områdene er verdsatt fra D til A+, hvor D er det laveste og A+ er "indrefieten" av områder.
Relativt mange områder i Fauske har fått høy verdi (A og A+). Dette gjenspeiler en viktig
kvalitet i kommunen.

Prosess
Salten Friluftsråd har vært ansvarlig for det faglige innoldet i karleggingen, digitalisering og
koordineringen av prosjektet mellom kommunene. I Fauske kommune har enheten BEl hatt det
lokale prosjektansvaret, hvor det er etablert en egen arbeidsgruppe der Statens Naturoppsyn og
Idrettslag og kjentfolk i kommunen har deltatt sammen med representanter fra
kommuneadministrasjonen for å framskaffe og vurdere informasjon.

Karleggingen har nå vært ute på høring, og anses som ferdig kvalitetssikret. Resultatet av
kartleggingen kan sees på htt://test3.gisline.no/gislinewebinnsyn salten.

Saksbehandlers vurdering:

Anvendelse i kommunal saksbehandling
Friluftslivskartleggingen gir kOmmunen et godt verktøy for å vurdere friluftslivsinteressene i
areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. Sammen med andre
temakarlegginger gir dette god oversikt over viktige ressurser i kommunen. Dette er en rent
faglig kartlegging, hvor det ikke er tatt hensyn til andre interesser, administrative forhold eller
planer. Avveiningen mot andre interesser må gjøres i kommunens planarbeid,
enkeltsaksbehandling, og andre politiske prosesser.

I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel etter ny plan og bygningslov vil
friluftskarleggingen bil vudert i forhold til andre interesser med tane på behov for eventuelt
planessig prioritering og sikring aV verdifulle friluftsområder. Det kan også være akuelt å
synliggjøre verdifulle friluftsområder som hensynssone i planaret. Det vil si områder hvor
friluftsinteressene skal hensyntas i detaljplanlegging og enkeltsaksbehandling.

Inntil kommuneplanens arealdel skal revideres, vil karleggingen i utgangspunet være likestit

andre interesser og må avveies i den enkelte sak. Friluftkarleggingens fusjon vil dermed være
et rent faktagrnnlag som gruag for beslutninger om arealdisponering. Gjeldende

kommunedelplan angir likevel en rekke områder hvor friluftslivet skal gis prioritet, bL.a. ved
spørsmål om utbygging i strandsonen, grøntområder i byutviklingsområdet, lokalisering av
fritidsbebyggelse og tilhørende sjøanegg som naust og flytebrygger, samt ved lokalisering av
spredt boligbygging i yterdistriktene. For disse områdene vil friluftskartleggingen virke særlig
førende på lokalisering og utforming av tiltak.

For at kartleggingen skal kune bli et aktivt verktøy i arealforvaltningen, forutsettes det at den
gjøres tilgjengelig internt og eksternt som del av kommunes digitale webkarløsning. Videre bør
utsjekk av friluftskarleggingen inngå som del av de ordinære rutiner ved oppstar av plan og
byggesaksarbeid, og ved behandling av dispensasjonssøknader, planprogram og
konsekvensutredninger.



1--
Høyt score på karleggingen vil ikke nødvendigvis tilsi at utbygging ikke kan finne sted, men at
hensynet til friluftslivet og evt. avbøtende tiltak i denne forbindelse skal være vudert og
begruet i saken mht. prioritering og valg av løsninger.

En nøyaktig avgrensning i de utbygde områdene er vært svært viktig for at karleggingen skal ha
en framtidig funksjon, og har vært vektlagt i karleggingsarbeidet. For at kartleggingen 'skal

opprettolde hø presisjon og kvalitet, bør det legges opp til en løpende revisjon av denne.
Ansvaret for dette bør primært tiligge Enhet BEl i samarbeid med Enhet Plan Utvikling. I tilegg
bør det foretas en mer grudig gjennomgang av karleggingen i forbindelse med revisjon av
kommuneplanens arealdeL.

INNSTILLING:

Det anbefales at friluftskarleggingen tas i bruk aktivt i den kommunale saksbehandlingen
gjennom følgende tiltak:

Karleggingen gjøres tilgjengelig via kommunens digitale kartløsning

Det etableres saksbehandlingsrutiner som sikrer at kartleggingen på et tidlig stadium tas
inn som del av beslutningsgrulaget, og at det i alle saker som berører friluftsinteresser
skal redegjøres for hvordan interessene blir berørt og hvilke prioriteringer som er foretatt
mht. frluftsinteressene ved valg av løsninger.

Kartleggingen bør ligge til gr ved kommende revisjon av kommunedelplanens
arealdel og utformingen av denne. Heruder bør det vuderes mulig bru av hensynssoner
og bestemmelser, hvilke områder som prioriteres avsatt til frluftsformåL.
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