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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR JAKOBSBAKKN

Vedlegg: Områderegulering for Jakobsbakken - plankar, sist revidert 15.02.2012 og
regulerigsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.

Sammendrag:

1. gangs behandling.

AlS Salten Kardata (SKD) fremmer på oppdrag fra Statskog SF forslag til reguleringsplan for
Jakobsbaken.

PIanområdet omfatter hele bebyggelsen på Jakobsbaken, et område på ca. 219 daa. Av dette
er ca. 159 daa regulert til friluftsområde, mens resten er regulert til veger og bevaringsverdig,
eksisterende og gjenoppbygd (fremtidig) bebyggelse.

Hensikten med planarbeidet er å legge opp retningslinjer for gjenoppbygging/tilbakeføring av
Jakobsbakken slik det var i tiden frem til 1968, da gruvedriften på Jakobsbaken ble nedlagt.

Planorslaget inneholder følgende arealformål:
4. Bebyggelse og anlegg: Områder for fritdsboliger, naust. Kombinert formål,

fritidsbolig/herberge, bevertning. Områder for garasjerlparkering. Allmennyttig
bebyggelse. Transformatorkiosk. Felles ballplass, lekeområde.

5. Samferdselanlegg og teknisk infastruktur: Kjøreveg. Felles atkomstveg, avlqørsel.
6. Landbruks-, natur ogfriluftsformål samt reindrif: Frìluftsområde på land,

friluftsområde i vassdrag.
7. Hensynssoner: Bevaringsområde.

Området Jakobsbaken er i gjeldende komiunedelplan for Daja/Jakobsbakken avsatt ti
byggeområde for fritidsbebyggelse. Området er båndlagt etter kulturminneloven i påvente av
reguleringsplan.
Foreliggende reguleringsplanforslag ivaretar derfor planavet i komiuneplanens arealdeL.

Det er gjort en vurdering på risiko- og sårbarhet for området gjennom følgende sjekkliste:

NATUR- OG MILJØFORHOLD



Forhold/uønsket hendelse Jalei Vurdering
Jord-/leire-/løsmasseskred Nei
Kvikkleire, ustadige Nei
grforhold
Steinas, steinsprang Nei
Is-/snøskred Nei
Kjente historiske skred, Nei
utbredelse
Flomfare Nei
Springflo Nei
Flomsonekart, historiske Nei
flomnivå
Sterkt vindutsatt, stormorkan Nei
etc.
Mye nedbør Nei
StOre snømengder Nei
Radon Nei
Annet... Nei

DRIKKEVAN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER
Forhold/uønskede hendelse Jalei Vurdering
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, Nei
næring /industri, infrastr etc.) i nærhetenav:

- drikevanskilder, nedbørsfelt, grvan
- landbrusareal
- oppdrettsanlegg m.m.

Vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.

VIRKSOMHETSBASERT SARBARHET
Forhold/uønsket hendelse
Branneksplosjon ved industranlegg
Kj emikalieutslipp o.a.. foruensning
Olie4gassanlegg
Lagringsplass for farlige stoffer for
eksempel industrianlegg, havner,
bensinstasjoner, radioakiv lagring
Høyspentledninger
Anlegg for deponering og
destrsjon av farlig avfall
Strålingsfare fra div. installasjoner
CÌamle ~llplasser

Foruenset gr og sjøsedimenter,

endret bru av gamle industritomter
Miltære og sivile skyefelt
Dumpeområder i sjø

INFRASTRUKTUR

Jalei
Nei
Nei
Nei
Nei

Vurdering

Nei
Nei

Nei
Nei
Nei

Nei
Nei

Forhold/uønsket hendelse Jalei Vurdering
.

Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser Nei
som kan intreffe på nærliggende
transportårer utgjøre en risiko for
området?

- hendelser på veg



- hendelser på jernbane
- hendelser på sjø/van
- hendelser i luften

Veger med mye transport av farlig gods Nei
Ulykkesbelastede veger Nei
Støysoner ved infrastrtu Nei

STRA TEGISKE/SÁRBARE OBJEKTER
Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og
derfor bør ha en grudig vudering.
Forhold/uønsket hendelse Jalei Vurdering
Sykehus/helseinstitusj on Nei
Sykehus/omsorgsinstitusj on Nei
Skolelbamehage Nei
Flyplass Nei
Vikig vei/jernbane Nei
Jernbanestasjonlussterrinal Nei
Havn Nei
Vannverk/aftverk Nei
Unqervannslednger/kapler Nei
Brudemning Nei

Rådmanen konkluderer med at det ikke finnes kjente forholdIhendeiser, verken naturlige
eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruen i pianomtådet.

Rådmanen kan ikke se at det er registrert eller indikasjoner på biologisk mangfold av høy
verdi innenfor pIanområdet.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrvelse.
Med bakgru i oppstarmeldirtg er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av
SKD i Planbeskrivelsen.
Rådmanen tar kommentarer/vuderinger fra SKO til etterretning og har ikke yterligere
kommentarer direkte til disse.

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

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader.

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbeste~elsene.

Rådmanen anbefaler at planorslaget legges ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-l1 og 12-10 legges forslag til
reguleringsplan for Jakobsbaken ut til offentlig ettersyn.

PLUT-052/10 VEDTAK- 07.09.2010



Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
Reguleringsplan for Jakobsbaken legges ikke ut til offentlig ettersyn. Planen ivaretar
ikke helheten i å bevare Jàkobsbaken som kulturminne etter gruvedriften i Sulitjelma.
Faginstanser bør få komme med en vudering hvordan Jakobsbaken blir tatt vare på
som et kulturinne.

Innstilingen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt for AP's forslag

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

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling.

Det fremmes forslag til reguleringsplan for Jakobsbaken.

Planforslaget har følgende dokuentasjon:

2. Planar i målestokk 1: 1000 med bestemmelser og planbeskrivelse.

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.10 - 22.11.10. Det er
innommet 13 uttalelser til planorslaget. Nordland fylkeskommune fremmer innsigelse til
planen.

Saksbehandlers vurdering:

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved "nnnnn") eller som komprimert
utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr. problemstilingen slik den
fremstår.

Uttalelse med innsigelse fra Nordland fylkeskommune, kultur, plan-og milø.

"Vegfaglig uttalelse med innsigelse til reguleringsplan for Jakobsbakken

Fylkesveg 543 går frem til Koopen og derfra er det privat veg videre til hovedtyngden av
bebyggelsen. Sommerstid lqører alle frem til sin fritidsbolig. Det er planlagt fire store
parkeringsplasser P 1-P4 langs fYlkesvegen. Disse er i hovedsakplanlagtfor privatpersoner
som bruker egne fritidsboliger fordi private veger ikke brøytes vinterstid.

Parkeringsplasser forfritidsbebyggelse skal være private og må reguleres til dette formålet
og ikke ti offentlg parkering. Dette har betydning både for bygging av parkeringsplassene og
for brøyting og annet vedlikehold av dem.

P 1, P2 og P3 har ti sammen 71 parkeringsplasser og er lagt helt inn til fYlkesvegen med
direkte avlqøring for hver enkelt parkeringsplass. Det betyr at fYlkesvegen må benyttes som
manøvreringsareal og til snuplass. Fartsgrensen på vegen er 80 km/t selv om



lqørehastigheten er noe lavere på grunn av den smale grusvegen. Det er liten trafikk her, men
vi mener likevel slike nye parkeringsløsninger ikke er akseptable av trafikksikkerhetsmessige

grunner.

Parkeringsplass P 4 med 108 parkeringsplasser ligger utenfor fylkesvegen, men inn- og
utlqøringen har en bredde på 70 m langs fylkesvegen. Her må adkomsten strammes opp og
lages inn- og utlgøringer fra 

fylkesvegen i endene av parkeringsplassen dersom tilstrekkelig
frisikt kan dokumenteres. Det resterende trafkkarealet mot fylkesvegen må gis en fysisk
atskilelse fra fylkesvegen som tilfedsstiler vegnormalene.

Parkeringsområdene er plassert relativt langtfrafritidsbebyggelsen og de bør plasseres noe
nærmere for å minimalisere gangtrafikken på fylkesvegen. Alle parkeringsområdene må
planlegges atskilte fra fylkesvegen utenfor vegens eiendomsområde med snuplass og felles
atkomst. Parkeringsplassene må plasseres i god avstand fra fylkesvegen slik at parkerte biler
ikke blir skadet av snøutkast fra brøytebilen.

Av trafikksikkerhetsmessige grunner som nevnt ovenfor har vi innsigelse til
parkeringsløsningene PL, P2, P3 og P4, på grunn av plasseringene, utformingene ogpå
grunn av reguleringsformålet.

Statens vegvesen forvalter og drifer fylkesvegen på vegne av fylkeskommunen. Statens
vegvesen har ikke mottatt melding om planoppstart for denne reguleringsplanen og har derfor

ikke hatt anledning til å gi innspil tidligere i planprosessen. Dersom det er behovfor
offentlige parkeringsplasser til utfartsparkering i dette området, må kommunen drøfte dette
med Statens vegvesen før plassering og størrelse fastsettes. Vi ber kommunen om å legge fram
nye reviderte parkeringsløsninger.

Veglovens byggegrense 
fra fylkesveger er 50 mfra 01.01.2010. Den vil gjelde i byggeområder

langs fylkesvegen som ikke har fastsatt byggegrenser i denne reguleringsplanen. Byggegrense

for garasjeområdene er satt til 12,5 m fra midten av fylkesvegen og tilsvarende avstand kan
legges inn i områder uten byggegrenser. Kortere byggegrenser må godlqennes av Statens
vegvesen.

Planfaglig uttalelse
Så langt vi kan se er saken ikke i strid med regionale interesser slik de fremkommer i
fYlkesplanens arealpolitiske retningslinjer.

Kulturminnefaglig uttalelse
Planforslaget er først ogfremst en verneplan, hvor hovedformålerer bevaring av
bygningsmiljøet på Jakobsbakken. Nordland fylkeskommune ser det som svært positivt at en
del av den viktige gruvehistorien i Sulitjelma-området dermed blir sikret gjennom plan.

Planforslaget legger ti rette for en svært begrenset grad av fortetting - kun gjenoppbygging
på tuftene etter tidligere bebyggelse - og sikrer dermed bevaring av bebyggelsesstrukturen på
stedet.

Vi sier oss for øvrig enig i valgte løsning når det gjelder at planforslaget nå åpner for små
tilpasninger i form av mindre tilbygg. Dette gir planen en viss (men begrenset) grad av
fleksibilitet.



I

Utformingen av bestemmelser for bebyggelsen er i hovedsak i tråd med innspil Nordland
fylkeskommune har gitt i planprosessen. Det bemerkes likevel følgende:

Som vi tidligere har gitt innspil om, kan det være god grunn til å la det inngå i bestemmelsen
om tilbakeføring at "" dette kan tilates der hvor tilbakeføring ivaretar bygningens
kulturhistoriske verdi bedre enn bevaring av det eksisterende"". (Bakgrunnen er at det
eksisterende kan være historisk verdifullt selv om det ikke er opprinnelig).
I bestemmelsen om vedlikehold og reparasjon, anbefales tilføying av ordet bevares: (" " Ved
vedlikehold og reparasjon skal eksisterende bygningselementer (...) i størst mulig grad
bevares og gjenbrukes i sin rette sammenheng" ").
Vi stiler et spørsmålstegn ved bestemmelsen om at bygningenes form skal i hovedsak
beholdes, ""men i de tilfeller hvor planbestemmelsene for det enkelte bygg gir anledning til
det, kan det gjøres endringer i fasade"", da vi ikke kan se at det er gitt slike bestemmelser for
enkelte bygg.
Det er ikke gitt særskilte bestemmelser for gjenoppføring av bygninger. Samtidig ser det ut til
at dokumentasjon på hvordan disse så ut i enkelte tilfelle er mangelfull. Det bør vurderes å
tilføye en bestemmelse om at der dokumentasjon på opprinnelig/tidligere utforming mangler,
skal det tas utgangspunkt i tradisjonell bygningsutforming, materialbruk, overflatebehandling
ogfargesetting på stedet.
Det anmodes videre om at det tas inn i bestemmelsene at veiene og parkeringsplassene skal
ha grusdekke. En eventuell asfaltering vile forringe kulturmiljøkvalitetene, og bør ikke
tilates.

Trekking av innsigelse, brev av 13.03.2012
Nordlandfylkeskommunefremmet i uttalelse av 19.11.2010 innsigelse tilforslag til
reguleringsplan for Jakobsbakken, med bakgrunn i vegfaglige forhold.

Planforslaget har blitt endret iforhold til innsigelsen, ogfylkeskommunen har mottatt
revidert plankart og bestemmelser som imøtekommer denne. Det reviderte planforslaget er
endret/avklart på alle vesentlige punkter:

. Formålet med å etablere parkeringsplasser langsft. 543 er å tilby utfartsparkering til
folkjlest, og er ikke ment som privat parkering for brukerne av fritidsboligene på
Jakobsbakken. Fritidsboligene har egen parkering inne i bebyggelsen. Antall
regulerte parkeringsarealer er også vesentlg redusert - fra 4 til 2 parkeringsarealer.
Dette antas å være i tråd med det reelle behovet for utfartsparkering ved
Jakobsbakken.

. På bakgrunn av at målgruppen for parkeringsplassene er blitt presisert, anses ikke
avstanden ti bebyggelsen i Jakobsbakken som et problem lengre. Parkeringsarealet
benevnt som P2 i det reviderte planutkastet er en utvidelse av eksisterende
parkeringsplass, mens P 1 er en ny parkeringsplass som har fått sin plassering i
planforslaget etter dialog med Statens Vegvesen.

. I det reviderte planutkastet har alle-parkeringsplassene nå fått samlet inn/utlqøring til

fylkesvegen, slik at ikke vegen vil bli brukt som manøvreringsareal og snuplass. Ny
parkeringsplass P 1 har kun 1 avlqørselfra fylkesvegen og er i sin helhet lagt utenom
vegens eiendomsområde. Eksisterende parkeringsplass P2 (som kan utvides i forhold
til dagens størrelse), er ment kun å skulle ha 2 inn/utlqøringer i endene av plassen,
samt at den får en tilfedsstilende fysisk adskilelse fra fylkesvegen. Dette sikres

gjennom at plankartet er revidert slik at det er lagt inn et 3 m bredt areal langs
fylkesvegen hvor det kan anlegges ei grøft.



. Slik planforslaget nå er utformet anses dette for å være trafikksikkerhetsmessig

akseptabelt.

Under forutsetning av at det reviderte planforslaget vedtas, trekkes Nordland

fylkeskommunes innsigelse.
Vi ber om å få oversendt kommunens vedtak av planforslaget så snart det foreligger. "

Vurdering/anbefaling: I forhold til uttalelse med innsigelse er planartet endret og forelagt
Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen for ny vudering.

Revidert planar, sist revidert 15.02.2012 og reviderte bestemmelser, sist revidert 10.01.2012

er vurdert og foreliggende innsigelse er formelt truket i ovenstående brev av 13.03.2012.

Kulturinnefaglig uttalelse er i det vesentlige tatt til følge med tilhørende endringer i
reguleringsbestemmelsenes § 2.2 som følger:

. Eksisterende bygninger tilates ikke revet uten at det skjer i samenheng med
gjenoppføring av bygningen.

. Alle veger og parkeringsplasser innenfor pianområdet skal ha grusdekke, med unntak

av fv.543, som kan asfalteres.

o Der dokumentasjon på opprinnelig/tidligere utforming mangler, skal det tas
utgangspun i tradisjonell bygningsutforming, materialbru, overflatebehandling
og fargesetting på stedet.

o Ved vedlikehold og reparasjon skal eksisterende bygningselementer (dører,
vinduer, omraminger, bordkledning, taktekke etc.) der dette er mulig, bevares og
gjenbrues i sin rette sammenheng.

o Ved utskifting av vinduer skal det benytes vinduer med faste sprosser etter
opprinnelig mønster.

o Ved takomlegging og på nye bygninger skal skifertak eller anen opprinnelig
takekking bevares der det er mulig.

Uttalelse fra NVE region nord.
"NVE er forvaltningsmyndighet for forebygging av skredulykker, tiltak som berører vassdrag
og vassdragsrelatert fare og elektiske anlegg. Direktoratet er derfor høringspart i plansaker
hvor energianlegg, vassdrag og skredutsatte områder berøres.

Innenfor planområdet er det to vann; Vaffelkaktjønna og Badedammen. Elveos og randsoner
langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn tillandskapsøkologi
og biologisk mangfold. For å sikre god styring med vassdrag og vassdragsnære arealer
anbefalte NVE i vårt innspil ti planoppstart at kommunen skulle bruke arealbrukskategorien
""Bruk og vern av sjø og vassdrag"", jf Pbl § 12-5 nr. 6, til å merke vassdrag inkludert
kantsoner. Vi registrerer at kantsonen ikke er tatt med, og at Salten Kartdata i sin kommentar
til vårt innspil skriver at bebyggelsen på Jakobsbakken vurderes å ha rangforan kantsoner
langs vann og vassdrag.

Flere av områdene som er avsatt til ""Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse "" ligger
svært nært vassdrag. Byggeområdene er imidlertid avmerket som hensynssone, ""bevaring
kulturmiljø"". NVE vurderer da at det ikke vil være tilatt å bebygge mer enn det som



allerede er bebygd, og kantsonen ikke vil bli ytterligere berørt. Vi har derfor ikke merknader
til reguleringsplanen".

Vurdering/an befaling: Ingen m.erknader.

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland.
"Reindrifens bruk av området:
Tiltaket ligger innenfor Balvatn reinbeitedistrikt som består av to sUdaandeler med et reintall
pr. 31.03.201 O på 907 rein. Det er ikke fastsatt beitetid for distriktet, og alle sesongbeiter er
innenfor et avgrenset geografisk område. Distriktets barmarksbeiter er av god kvalitet, men
vinterbeitene er begrenset og låses fort (fyser til i mildværsperioder), og distriktet har derfor
hatt konvensjonsbeiter i Alvsbyn. Dette området er foreslått videreført i ny norsksvensk
reinbeitekonvensjon som foreløpig ikke har trådt i kraft. Distriktet har også benyttet seg av
vinterbeiter i Mavas, rett over på svensk side, etter avtale med samebyen Luokta-Mavas.
Dette er en ordning som har eksistert i lang tid.

Berørte reinbeitedistrikt, Balvatn, har avgitt uttalelse i saken den 14.10.2010 (vedlagt). De
skriver følgende:
"" Etter at gruvedrifen ble nedlagt i Sulitjelma har bebyggelsen på Jakobsbakken blitt brukt
som fritidsboliger, med derav følgende stor utfart til fjells, med meget store forstyrrelser for
rein. I dag hører det til sjeldenhetene at rein får beitero i området rundt Jakobsbakken og
området ovenfor Anna..skavlen. Enda større utfart kommer det til å bli når bygningsmassen
blir utbygget etter reguleringsplanen.

Derfor ser Balvatn reinbeitedistrikt seg nødt til å utstede forbud mot all uvedkommende
ferdsel i hele kalvingsområdet, deriblandt området ovenfor Anna-skavlen i tiden l.mai-
31. mai. Dette med hjemmel i Reindrifsloven paragraf 28. Forbudet kommer til å kunngjøres i
Avisa Nordland en månedfør 1.mai. ,,"

Som vi ser av distriktets uttalelse, er det uttrkt bekymring for de indirekte konsekvensene av
reguleringsplanen. Balvatn reinbeitedistrikt er et av reinbeitedistriktene i Norge som er mest
påvirket av tekniske inngrep iform av gruvedrif, vannkraftutbygginger, veibygging,

fritidsboliger og alpinanlegg. Disse legger direkte beslag på beiteland, men påvirker samtidig
reinens naturlige beitebruk og trekk mellom de forslqellge beiteområdene. Videre gjør
skuterløyper, hundekjøring, DNT-stier og nasjonalparkstatus området ti et attraktivt turmål
for allmennheten sommer som vinter. Mye ferdsel i et område gjør at reinen, og da spesielt
simler med kalv, vil trekke unna sine opprinnelige beiteområder. Distriktet hadde i regi av
Bioforsk gps-sendere montert på 38 simler i 2008/2009. Den viste en tendens at simlene i
kalvingsperioden trakk unna områder med ferdsel og benyttet områder som var vesentlig mer
værutsatt og med dårligere beiter enn det opprinnelige kalvingslandet. Simlene trakk heller
ikke tibake i løpet av kalvingsperioden. Reindrifsforvaltningen deler distriktets bekymring.
Selve tiltaket innebærer ikke en tilsynelatende stor endring i landskapet, da størsteparten av
bygningsmassen eksisterer idag. Men en eventuell økt tilretteleggingfor turisme, og da
spesielt mtp. herberge/bevertningsbygg, gir grunnlagfor bekymring.

Distriktet skriver i sin uttalelse at de vil nekte allmenn ferdsel ifjellet i perioden 1.mai til
31. mai. Dette har de ikke hjemmel til å gjøre. Men det er hevet over enhver tvil om at den
allmenne ferdselen knyttet til hytte- ogfriluftsområder bidrar til åforringe reinens
beitearealer i Balvatn reinbeitedistrikt. Reindrifsforvaltningen har tidligere vært i dialog



med Fauske kommune og Sulitjelma Nærmiljøutvalg vedrørende planleggingen av skiløyper i
Sulitjelma. Det er et sterkt ønske fra Reindrifsforvaltningens side at all organisert aktivitet

blir forsøkt styrt bort fra Balvatn reinbeitedistrikts mest sentrale beiteområder, herunder
brunst:. og kalvingsland Dette vil bl.a. innebære at skiløyper, hùndelgøringstraseer mv. må
planlegges i samarbeid med reindrifen. Tiltakshaver Statskog og kommunen har også et
ansvar å bidra med god informasjon til brukerne av Jakobsbakken som kan forebygge
forstyrrelser på reinen i området.

En tilrettelegging av organisert aktivitet i forbindelse med Jakobsbakken kan ikke sige uten
samtykke fra reindrifen, dette jfr. reindrifslovens § 65 Ferdsel i område hvor rein beiter:

" "De som ferdes i område hvor rein beiter, plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet
slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting, flytting mv. Særlig hensyn skal
vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skiling og slakting.

Områdestyret kan, etter anmodningfra vedkommende distriktsstyre eller fra reineierne i
området, stile vilkår for eller nedlegge tidsbegrenset forbud mot større arrangement,
idrettsstevne, jakthundprøve eller liknende virksomhet som kan være til særlig skade for
reindrifen. Vedtaket må gjelde et bestemt angitt område og kan bare fattes etter at grunneier
og kommune er hørt. Gjelder vedtaket et konkret arrangement, skal også arrangør høres. ""

Reindrifsforvaltningen vil gjerne påpeke dette, da det kan innebære begrensninger i den
fremtidige bruken av områdene i tilknytning til Jakobsbakken.

Utover dette har vi ingen merknader til reguleringsplan m/bestemmelser."

Vurdering/anbefaling: Fauske kommune har i utgangspunket ikke krevd
konsekvensutredning tilknytet planarbeidet. I forbìndelse med varsling om oppstart av
reguleringsplanen har Reindriftsforvaltnngen ingen merknader tì selve pIanområdet, men tar
forbehold om konsekvenser for nærliggende vår- og høstbeiter for reinen.

Rådmaien viser til at planforslaget legger til rette for en svært begrenset grad av fortetting,
kun gjenoppbygging på noen fà tufter etter tidligere bebyggelse.

Når det gjelder generell ferdsel utenfor pIanområdet og eventuelle begrensninger i den
fremtidìge bruen av områdene i tilknytning til Jakobsbaken er det svært viktig med
god/tilgjengeHg ìnformasjon.

I planforslaget er det nå innarbeidet to offentlige parkeringsplasser (PL og P2) som bL.a. er.
planlagt tilrettelagt som innfallsport til Junkerdal nasjonalpark.
Mellom disse ligger et område for Allmennytig formål, A-Info. Her kan det oppføres bL.a.
informasjonstavle for brukere av friluftsområdene omking Jakobsbaken.
En del av informasjonen her vil natulig kune ha fokus på de problemstilinger som
fremsettes vedr. reindrifta ì området.
Her vil selvfølgelig reinbeitedistriktet selv ha ansvar/mulighet for god informasjon.

Uttalelse fra Kommuneoverlegen.
"Kommuneoverlegen har ingen merknader eller innsigelser til planforslaget. "



Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.

Uttalelse fra SKS Produksjon AS.
"SKS Produksjon AS har ingen merknader eller innsigelser til ovenfor nevnte forslag til
reguleringsplan. "

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.

Uttalelse fra Norsk Bergverksmuseum.
"Vi mener arbeidet med reguleringsplan for Jakobsbakken ikke bør videreføres på grunnlag
av de premisser som ligger til grunn for forslaget. Arbeidet med reguleringsplanen bør stiles
i bero inntil detforeligger en kulturminneplan for bevaringsområdet Jakobsbakken fra
Fauske kommune. Dette fordi foreliggende planforslag ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til
at området i tidligere kommuneplan er foreslått regulert til kulturelt bevaringsområde.

Norsk Bergverksmuseum er på vegne av Nærings- og handelsdepartementet (NHD) i ferd med
å kartlegge kulturminner ved norske bergverk. Endelig rapport fra dette arbeidet skal

foreligge i 2012. I en foreløpig rapport som sluttføres ved årsskiftet konkluderer vi med at
Jakobsbakken representerer et unikt bygn.ingsmiljø av regional og nasjonal interesse, og vi
foreslår at området gis et vern i samsvar med verneklasse 2, dvs. at det markeres som
hensynssone, i henhold til Plan- og bygningsloven § 11-8, eventuelt § 12-5, med sikte på å
bevare eksisterende kulturmiljø på Jakobsbakken. Det var også intensjonen i
kommunedelplan fra 20.06.2002, da område H9 ble båndlagt for fire år i påvente av
reguleringsplan (bevaringsverdig bebyggelse). Både kommune ogfylkeskommune har forsømt
seg ved ikke å ben.ytte båndleggingsperioden til å utarbeide en bevarings- eller
kulturminneplan for området.

Nå har Statskog ved AlS Salten Kartdata (SKD) fremmet forslag til reguleringsplan for
Jakobsbakken. Ifølge planen har den som mål at det bygnings- og anleggsmessige miljøet på
Jakobsbakken skal "ivaretas i størst mulig grad", basert på slik det var i årene fram ti 1968,
da gruvedrifen ble nedlagt. Det er vanskelig å se at man kan oppnå en slik ivaretakelse, da
planforslagets konkrete bestemmelser tar sikte på utbygging av fritidsboliger på enhver tuft
og grunnmur som står igjen, uansett om det var bolighus på tuften eller om det sto bygning på
muren i tiden fram til 1968. Planforslaget har en upresis bruk av begrepet ""tibakeføring''''
og en inkonsekvent bruk av retningslinjen status for bygningsmassen pr. 1968. Av
planbestemmelsene mener vi likevel at detfor 2.3.27 (Stallen), 2.4.1 (Stallbrakka) og 2.4.2
(Iitanic) kan tilates oppføring av bygning, under forutsetning av at utformingen ikke bryter

med bygningens opprinnelige stil og eksisterende bygningsmiljøs oppleVelseskvalitet.
Oppføring av garasjebygg innenfor utbyggingsområdet i det omfang planforslaget foreslår,
bør heller ikke tilates. I stedet bør eksisterende garasjebygg rehabilteres for opprinnelig
bruk, og areal for biloppstilingsplasser i hovedsak opparbeides utenfor utbyggingsområdet.

Vi kan ikke se at reguleringsplanforslaget bidrar til å ivareta det verneverdige
bygningsmiljøet på Jakobsbakken på noen god måte og ber om at planarbeidet videreføres på

grunnlag av den opprinnelige intensjonen om åregulere området med særlig hensyn til
""bevaring"" av kulturmiljøet."



Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspuntet til vurdering/anbefaling under uttalelse fra
Nordland fylkeskommune ovenfor.
Området Jakobsbaken var i kommunedelplan for Daja/Jakobsbaken (vedtatt 20.06.02)
avsatt til byggeområde for fritidsbebyggélse, men båndlagt etter kultuhninneloven i påvente
av reguleringsplan.
Oppstar av foreliggende reguleringsplan ble varslet i 2006. Fokus i dette planarbeidet er at
området foreslås regulert til kulturelt bevarngsområde.
Rådmanen anser.at foreliggende reguleringsplanforslag er i tråd med intensjonen i
kommunedelplanen.

Kulturminnefaglig har Nordland fylkeskommune har vært med i prosessen med utarbeidelse
av planar og bestemmelser.

Områdene for bebyggelse og anlegg, med untak av områdene for garasjer/parkering, er i
henhold til plan- og bygningsloven § 12-6 markert som hensynssoner - bevaring kulturiljø.

Det er altså i tråd med det som forslås i uttalelse ovenfor.

Reguleringsbestemmelsene legger til rette for gjenoppføring av følgende bygg som ikke står i
dag (baregruur): FrB-30-Stallbraka, FrB/HB-31-Titac, FrB-32-Edinhiiset, FrB-33 og

FrB-34~Stigerbraka-uthus. Altså 5 bygninger.
Forutsetningen for å gjøre dette er i følge bestemmelsene at opprinnelige tegninger eller anen
dokumentasjon som viser oppriiielig utseende skal legges til gru. Der dokumentasjon på
opprinnelig/tidligere utforming mangleri skal det tas utgangspunt i tradisjonell
bygningsutforming, materialbruk, overflatebehandling og fargesetting på stedet.

Reviderte bestemmelser gir åpning for oppføring av 3-4 nye garasjer i 'samenheng med
eksisterende garasjerekke og helt tilpasset eksisterende bygninger. Eksisterende garasjebygg
kan rehabilteres i sin nåværende form og størrelse, jfr. reviderte bestemmelser.
Rådmanen anser dette som svært begrenset utbygging av nye garasjer. .

Uttalelse fr.ø. Nor.dlandsmuseet.
. "Norrllandsrnuseet mener at det fremlagte forslag tU regulerìngsplan ìkke gìrgod

nok begrunnelsefor a legge utbyggingspress på et av våre vìktigste kulturmìljøer fra
nordnorsk bergverkshìstorie. Stat skog og kommunen bør ì denne sammenheng
avsta fra a fremme fl!rslag tì regulerìngsplan med $Ìkte på utbyggìng ì et omrade
som er foreslått regulert til kulturelt beviiringsómråde, og hvìs status ìkke er
vesentlig endret sìden oppstart av planarbeìdet. Vì bør ha rad tU å ta Vare på
gruvebyen Jakobsbakken som et unìkt kulturmìljø ì skandìnavìsk målestokk.

. Sulitjelma tettsted ógjJellområdene rUndt har ì dag anslagsvis 1000 frìtìdsbygg.

Etter regulerìngen av Daja med etablerìng avjJellandsbyen har Sulìtjelmafatt om
lag 200 nye frìtidsenheter, og fortsattflnnes det flere titalls ledige festetomter. Det er
detfor ìkke behov for etablering av nye fritìdsboliger ì Sulitjelma-området.

Begrep ì regulerì"gsplanen

Planen benytter begrepet" "tilbakeføring" ", men uten å foreta en analyse av hvilken periode
eller bygningsstil det skal tilbakeføres til. En nødvendig presisering kunne være at
restaurering og nyoppføringer skal bygges i samme arkitektoniske stil bolighuset ble bygd i,
og bidra til å bevare opplevelsen av gruvestedet slik det framsto per 1968. Reguleringsplanen
forutsetter gjenoppbygging av tidligere oppførte bygninger som er revet eller brent. Begrepet



gjenoppbygging brukes imidlertid for generelt og upresist i forhold til formålet om å bevare
bygningsmiljøet på Jakobsbakken. Det er forslag om å gjenoppbygge tre bolighus,
Stallbrakka og Edinhuset, som ble revet av gruveselskapet, samt Titanic, som brant ned til
grunnen og ikke er gjenreist. Disse husene avspeiler ikke status for bygningsmassen slik den
var fram mot 1968. ""Gjenoppbygging vil tilføre bygningsmiljøet fra 1968 noe nytt og
således ikke bidra til å bevare det" ".

Målet om bevaring av bygningsmiljøet på Jakobsbakken fra 1968 er formulert på en slik måte
at det oppstår uklarhet om tiltakshavers intensjon. Den eksisterende bebyggelsen skal
vedlikeholdes, sitat: ""i størst mulig grad" ", og man håper at bygningsmassen kan bevares
som et ""gjenskinn"" av det gruvesamfunn som en gang var. Forslaget til reguleringsplan
tar etter vårt syn ikke tilstrekkelig hensyn til Jakobsbakken som et kultur- og
bygningshistorisk bevaringsverdig kulturmiljø.

Nordlandsmuseet vil anføre at arbeidet med reguleringsplan for Jakobsbakken ikke bør
videreføres på grunnlag av de premisser som ligger i forslag til reguleringsplan.
Nordlandsmuseet mener at det videre arbeidet med reguleringsplan for Jakobsbakken
stilles i bero inntil det foreligger en kulturminneplan for Sulitjelma fra Fauske kommune.

Nordlandsmuseets vurdering av den tidligete gruvebyen Jokobsbakken
Gruvebyen Jakobsbakken står i en særstiling, ikke bclre i den lokale bergverkshistorien, men
også internasjonalt. Stedet utgjør i stor grad et komplett bygningshistorisk miljø, med ulike

typer bygninger godt bevart ogforskånetfra ødeleggende inngrep. Stedet har bevart den
karakter det hadde da gruva var i drif, med skole, lærerbolig, "''festivitet'' ", butikk,
gruvebad, stigerbolig, sykestue, stall ol. Bygningene står med uforandret eksteriør og gir et
godt bilde av stedet slik det var.

Bebyggelsen er unik og representerer høy grad av autentisitet. Bygningsmiljøet er
repreSentativt for den type ""company town"" -utbygging gruveselskapet i Sulitjelma sto for
fra 1890-tallet. Heishjul og gruvetipp viser gruvas plassering, og sammen med

boligbebyggelsen utgjør dette et særegent miljø. Tilsvarende godt bevarte bygningsmiljø fra
andre gruvesteder finnes ikke i Skandinavia. Jakobsbakken er derfor et kulturminne av
regional og nasjonal interesse.

Samspilet mellom landskap (høyfjellet), naturressurser (malmen) og det menneskeskapte
miljøet (bygningsmiljøet) gjør Jakobsbakken til et særegent kulturmiljø. Både flytting av hus
fra andre steder i Nord-Norge, og arkitekt Erling Will Nielsens utviklingsplanfor
Jakobsbakken gir til sammen et bygningsmiljø av høy arkitektonisk kvaliet. Flere
publikasjoner vitner om den arkitektoniske verdi stedet representerer: Jakobsbakken er omtalt
i boka ""Arhundrets boligprosjekter i Norge" ", et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken,
Norske Arkitekters Landsforbund og Norsk Arkitekturmuseum. Stedet er omtcllt i ""Sosial
boligbygging i Norge 1740-1900,fra arbeiderbolig til husbankhus"" av Tore Brantenberg.
" "Rapport fra enn registrering i Sulitjelma"" av Birger Dahl ved Norsk Arkitekturmuseum.
Arkitekt Erling Will Nielsens kunstneriske karriere og hans bidrag til arkitekturen på
Jakobsbakken er belyst pâ Nettstedet Are! (www.clrkitekturhistorie.no). Jakobsbakken er også
tatt med i en internettpublisering fra Universitetet i Tromsø fra 2007: ""Arkitekturguiden for
Nord-Norge og Svalbard" ".

Eneste bevarte høgfellsgruve



!

Kulturmiljøet på Jakobsbakken er et av Sulitjelma-samfunnets fremste identitetsmarkører.
Dette er det eneste av de seks små gruvesamfunnene som omkranset industrisenteret, som er
bevart. Kulturmiljøets særlige kvaliteter gjør at det blir viktigfor menneskers tilhørighet og
identitet. Bygningsmiljøet understreker stedets egenart og bidrar ti opplevelseskvaliteter.
Høgfellsgruva Jakobsbakken står i en særstiling i Sulitjelma gruvemuseumlNordlandsmuseet
formidling av bergverkshistorien i Sulitjelma. Museet tilbyr guidet besøk av høgfellsgruva og
mottar busslaster medfolkfra hele landet, samt at dette er et tilbud til gjester ved hotell og
turistanlegg i området. Stedet gir en unik mulighet til å formidle samspilet mellom natur og
det menneskeskapte miljøet i gruvesamfunnet Sulitjelma, ikke minst hjulpet av et godt
dokumentasjonsmateriale om gruvedrif og samfunnsliv på Jakobsbakken.

Mange kilder til dokumentasjon
Jakobsbakken er svært godt dokumentert gjennom fotomateriale fra starten av og fram til
gruvedrifen stanset i 1968. Både museum og historielag harfotomateriale som gir et svært
godt grunnlagfor å kunne fremlegge eksteriørbestemmelserfor alle bygninger. Sulitjelma
Aktiebolags arkiver også en god kilde til å studere utviklingen av høgfellsgruvene. Arkiv
Nordland, samt Sulitjelma historielag, har begge en stor samling intervjumateriale fra
gruvearbeidermiljøet på stedet. I 2007 ble det gitt ut to bøker om Jakobsbakken. Den ene
beskriver samfunnet, bygninger og andre funksjoner, den andre beskriver det sosiale miljøet
og idrettslivet ved høgfellsgruva. Dokumentasjonsnivået og bygningsmiljøets fysiske tilstand
bidrar utvilsomt til å øke kulturmiljøet Jakobsbakken som kilde til kunnskap. Arlig arrangeres
""Bakkenjst" ", medforedrag, foto ogfilmfemvisning, som belyser Jakobsbakken som
bosted, hjemsted og arbeidsplass.

Mangler i reguleringsplanen/or Jakobsbakken
Tre viktige landemerker er utelatt fra planen. ""Heishjulet og gruvetippen "" er utelatt fra
reguleringsplanen, mens arbeiderbøndenes innmark ""Støkkan" ", ligger innenfor. Disse
viktige landemerkene er ikke omtalt, men bør komme inn i planen med retningslinjer for
slgøtsel og bevaring. Også ""tennisbanen"" ligger innenfor planområdet, og kan med enkle
grep settes i stand til tennisbane og lekeområde.

Det er også problematisk atforslaget til reguleringsplan ikke behandler Jakobsbakken i
sammenheng med de tre andre gruvene i ""Sydgruveftltet" ". En rekke kulturminner i
området binder sammen gruvene Anna, Jakobsbakken, Helsingborg og Sagmo.
Transportveiene, som vognbanenfraAnna gruve ti Jakobsbakken, linbanetraseénfra
Jakobsbakken til Sagmo, Gammelveienfra Jakobsbakken via Helsingborg dagbrudd og ned
til Langvatn og Sulitjelma. Langs denne transportveien finnes en rekke kulturminner knyttet
til gruvedrifen. Her kan nevnes ""Lappgrava" ", torvmyrene, Helsingborg dagbrudd,
steinmuren etter ""Trea"" og veien til Sagmo. Idrettslaget Malm arrangerer årlig turmarsjen
" "Malmdilten" ", langs den gamle hestelgerreveienfra Jakobsbakken via ""Trea"" og ned
til kirkegården ved Langvatn. Stier og løypetraseer blir holdt i hevd på dugnad. Hensynet til
opplevelsen av et samlet kulturmiljø bør reflekteres i forslaget til reguleringsplan.

Forslaget til reguleringsplan for Jakobsbakken tar i liten grad hensyn til stedets kulturverdier
og representativitet både nasjonalt og internasjonalt. Forslaget preges av Statskogs
intensjoner om utvidetfritdsbebyggelse. Et eksempel er ønsket om å tilate gjenoppbygging
av gamle utedorekker og uthus tilfritidsboliger. Vi antar at dette vil stride mot dagens
byggeforskrifer. I tilegg er disse fjernet i takt med at boligene på Jakobsbakken fikk innlagt
vann, allerede under første verdenskrig. Dermed kunne utedorekkene fjernes i forbindelse



med at det ble installert wc i husene. Det gjaldt ikke minst i nybygg tegnet av arkitekt Erling
Nielsen. Kun to bygg sto til slutt uten wc, Sykestua (Beiarbrakka) og Festiviteten.

Tiltakshaver har ingen tilfedsstilende analyse av hvordan man skal løse trafikk- og
parkeringsproblemene ved å opprette et tjuetalls nye fritidsboliger innenfor
utbyggingsområdet Jakobsbakken. Området ved Jakobsbakken er et av de mest besøkte
områdene for dagsturer i vinterhalvåret, i tilegg planlegges det et startpunkt for turer inn i
nasjonalparken. Behovet for parkering er stort, både for boligeiere på Jakobsbakken ogfor
allmennheten. Tiltakshaver er grunneier og bør kunne presentere akseptable løsninger for

fremtiden.

Nordlandsmuseets forslag til endringer i reguleringsplanen:

Jakobsbakken er i dag et autentisk bygningsmiljø. Statskogs forslag om gjenoppbygging av
kopier vil bidra til å ødelegge dette unike kulturmiljøet. Resultatet kan bli et kaos i forhold ti
stedets historie og utvikling.

§ 1 Generelt. Området reguleres tilformål bevaring. Pkt. A og B utgår. Den tidligere
gruvebyen Jakobsbakken, med infastruktur og bomiljø slik det fremstår i år 2010, bevares
som kulturmiljø.

§ 2 Bebyggelse. Det tilates ikke nybygging eller gjenoppbygging av bygninger og anlegg
knyttet tUfritidsbebyggelse innenfor planområdet. Formuleringen ""... i største mulig
grad"" utgår. Det utarbeides detaljert plan for bevaring og vedlikehold av bygningenes
eksteriør. Den må også innebære pålegg om tilbakeføring av bygningsmessig eksteriør.

2.2 Fellesbestemmelser. Første og siste punkt beholdes, mellomliggende punkter
utgår. Oppføring av fritidsboliger på eksisterende grunnmurer tilates ikke, heller ikke
mindre tilbygg. Det tilates ikke oppsetting av markterrasser, badestamper o. a. faste
installasjoner i tilknytning til boligene. Navneskilt på boligene samordnes med hensyn
til utforming og skal forholde seg til husnavn som har eksistert. Forslag til navn kan
utarbeides i samråd med Sulitjelma historielag og Sulitjelma gruvemuseum.

2.3 Eksisterende bygninger. De fleste eksisterende bygninger som i dag ikke er
innredet som fritidsboliger, har en utforming som gjør dem uegnet til formålet uten
store eksteriørmessige endringer. Verkets stall er det eneste bygget som er mulig å
ombygge tilfritidsbolig.

Pkt. 2.3.2 ""Vaskarhuset" " er flott restaurert, men husfarge bør endres til rød
Eksteriøret mot "" Vaffelkaktjønna" "kan med enkle grep settes i stand, slik at huset
får tilbake sin opprinnelige fasade.

Pkt. 2.3.8.2 (Beiarbrakka - utedo) formuleringen" "brukes som selvstendig
fritidsbolig"" utgår. Bygningen kan restaureres og benyttes som uthus.

Pkt. 2.3.21 omtales som" "hytter"". Det har aldri vært oppført hytter på
Jakobsbakken! Figur 78 er en ulovlig oppført badstue, ogfigur 79 omtales i planen
som hytte. Dette er en garasje.

Pkt. 2.3.22 Nybyggan - a. Panoramavindu fjernes.



Pkt. 2.3.27 Stallen. Dette er den eneste bygningen som Nordlandsmuseet mener kan
egne seg som fritidsbolig. Fordi bygningen er så stor og i så dårligforfatning, kan
dette være eneste mulighet for fremtidig bevaring. Første etasje var tidligere fjøs og
hadde da vinduer. Vinduer i øvre del gjør det mulig å rehabilitere bygningen til
fremtidig bruk. Bygningen kan også egne seg til utleie for oppbevaring av båter og
snøscootere mv.

2.4 Tufter etter tidligere bygninger. Punktene 2.4.1 (Stallbrakka) og 2.4.2 (Titanic)
utgår. Det tilates ikke oppføring av nyoppførte fritidshus på disse grunnmurene.
Punktene 2.4.3 til 2.4.5 utgår. Edinhuset var i sin tidfor trangt som arbeiderbolig og
ble solgt av verket for riving. Huset ble gjenreist som hytte på Vassryggen utenfor
Fauske. ""Hus 33" " var en kombinertfjøs og utedo som ble revet før 1950.
Stallbrakka, som Statskog i reguleringsplanen foreslår gjenoppbygd, hadde en
beliggenhet som gjorde det utsatt for snøras, og inngangspartiet i huset hadde en
problematisk adkomst vinterstid. Derfor ble huset revet.

2.5 Garasjer. Punkt om garasjer utgår. Det tilates ikke nyoppføring av garasjebygg
innenfor utbyggingsområdet. Dette vil representere et dramatisk inngrep i
kulturmiljøet og nødvendiggjør en konsèkvensutredning.
Eksisterende garasjebygg rehabilteres og bevares, men tilates ikke omgjort til
innredede hytter. Bygninger som er uegnet for bruk til fritidsbolig, og som per 2010
ikke er innredet for slik bruk, bør vurderes for annen fremtidig utnyttelse. Etterspørsel
etter vinterlagring av båter, og sommerlagring av snøscootere, er en mulighet som
kan gi inntekt til vedlikehold.

2.6 Allmennyttigf()fmål. Pkt. om servicebygg utgår. Det tilates ikke oppsetting av
servicebygg som bryter med eksisterende bygningsstruktur. Vi anbefaler at
eksistèrende bygninger, som" "Gruvebadet" "ISaltdalsbrakka, søkes overtatt ti
formål servicebygg og informasjonssenter. Bygget er svært godt egnet til formålet.
Huset kan også romme en utstiling og informasjonsdel om gruvebyen Jakobsbakken.

2.7 Felles lekeområde. Felles lekeområde utvides. Grunneier pålegges å bevare
" "Støkkan "" og ""Tennisbanen n" mot gjengroing. Området ""Støkkan" ", som
ligger øst for husrekkene, er i dag truet av gjengroing med skog. Dersom det snarest
settes i gang med slått av ,," Støkkan" ", vil dette være et enkelt og lite
kostnadskrevende slgøtselstiltak. Å slå området en gang i året, vil trolig være
tilstrekkelig ti å holde det i hevd. ""Tennisbanen"" på Jakobsbakken var opprinnelig
en grusbane, og oppgrusing vil antakelig holde plassen i hevd i mange år fremover.
Grunneier bør også pålegges vedlikèholdsansvar av heishjulet, som et viktig symbol

for gruvedrifen på Jakobsbakken.

3.2 Parkeringsplasser. Området mellom eksisterende garasjer kan vurderes for
forsiktig utfllng og brøytes for vinterparkering. Det samme gjelder avmerket område
for tomt til ""Titanic"" som også egner seg for vinterparkering. På grunn av
snøforhold vil ikke områder sørvest for innfartsvei til Jakobsbakken egne seg for
parkering. Eksisterende parkeringsplass vedfYlkesvei 543 lenger øst, bør vurderes
utvidet og tilrettelegges bedrefor parkering.

Planprosess og medvirkning



Nordlandsmuseet er tilknyttet Bergverksnettverket, et nasjonalt nettverkfor museer med
ansvar for bergverk og kulturminner knyttet til bergverkshistorie, drevet av Norsk
Bergverksmuseum. NorskBergverksmuseum er på oppdrag av Nærings- og
Handelsdepartementet i ferd med å kartlegge kulturminner ved norske bergverk og har i en
foreløpig vurdering foreslått at Jakobsbakken gis et vern i samsvar med verneklasse 2.
Nordlandsmuseet ber på denne bakgrunn om å få partsinnsyn i den videre planprosessen.
Nordlandsmuseet beklager at vi ikke ble tatt med på råd i forbindelse med oppstart for
arbeidet med reguleringsplanen. Nordlandsmuseet har drifsansvaret for besøksgruve og
gruvemuseum i Sulitjelma, og er ansvarligfor formidlingen avgruvehistorien i Sulitjelma. "

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet til vudering/anbefaling av uttalelse fra
Nordland fylkeskommune og Norsk Bergverksmuseum ovenfor.
Planforslaget legger til rette for en svært begrenset grad av fortetting. Det tilates kun
gjenoppbygging på 5 tufter etter tidligere bebyggelse. Dette skal skje etter en glnding
vurdering der også Nordland fylkeskommune skal høres. Det sikrer dermed at
bebyggelsesstrukturen på stedet kan gjenskapes/bevares.
For øvrig åpnes det for små tilpasninger i form av mindre tilbygg. Dette skal skje etter en
gruding vudering der også Nordland fylkeskommune skal høres. Dette vil gi planen en viss
(men svært begrenset) grad av fleksibiltet.

Nordlandsmuseet fremhever forslag til flere endringer i reguleringsplanen. Noe av dette er
etterkommet og fremkommer i vedlagt revidert planforslag.
Nordlandsmuseet foreslår b1.a. følgende endring i bestemmelsenes § 1: Den tidligere
gruvebyen Jakobsbakken, med infrastruktur og bomiljø slik detfremstår i år 2010, bevares
som kulturmiljø.
Samtidig foreslås bL.a. følgende i § 2: Det utarbeides detaljert plan for bevaring og
vedlikehold av bygningenes eksteriør. Den må også innebære pålegg om tilbakeføring av
bygningsmessig eksteriør.
Og videre foreslås følgende i Pkt. 2.3.2.: "Vaskarhuset" er llott restaurert, men husfarge bør
endres til rød Eksteriøret mot "Vaffelkaktjønna" kan med enkle grep settes i stand, slik at
huset får tilbake sin opprinnelige fasade.

Rådmanen ser egentlig ikke den store forskjell/motsetning i den ordlyd som fremkommer i
foreliggende planorslags pkt. 2.1 og som lyder slik: Formålet med planen er at det bygnings-
og anleggsmessige miljøet på lakobsbakken i størst mulig grad ivaretas. Området foreslås
regulert til kulturelt bevaringsområde basert på slik det var i årene frem til 1968, da
gruvedrifen på Jakobsbakken ble nedlagt.

Med bakgru i tilhørende reviderte bestemmelser anbefaler rådmannen at foreliggende
planorslag opprettholdes.

Beboere i området har utrykt tilfredshet med planforslaget. I denne samenheng er det svært
viktig at de som skal bo i husene får eierforhold/tilhørighet til regueringsplanen og føler at
kulturinneformålet skal ivaretas. Planprosessen har tatt svært lang tid og det forventes at det
fremkommer en reguleringsplan som er forutsigbar for fremtiden.

I motsatt fall vil kommunen ha lite styring med utviklingen på Jakobsbaken. I et
kultuinnefaglig perspektiv vil det være fare for at folk kan ta seg til rette og uheldige
bygningsmessige ting fortsatt vil skje.



Reguleringsplanen vil bli et etterlengtet godt styringsverktøy når administrasjon og politikere
skal ta stiling til fremtidige tiltak i dette området.

. Nordlandsmuseet fokuserer på at forslaget til reguleringsplan ikke behandler Jakobsbaken i
samenheng med de tre andre gruvene i "Sydgrvefeltet". En rekke kulturinner i området
binder samen gruvene Ana, Jakobsbaken, Helsingborg og Sagmo.

Her viser rådmanen til at foreliggende reguleringsplan er en detaljplan som viser hva
arealene innenfor formålsgrensene kan brues tiL. Historiske forhold/samenhenger med
andre grver/gruvesamfu kan derfor vanskelig være tema i reguleringsplanen.

I kommunedelplaner for Sulitjelma (vedtatt 03.02.11) fremkommer følgende retningslinje
som bL.a. lyder: Eget prosjekt med utforming av database, vern i Sulitjelma, videreføres.
Registreringer og dokumentasjon samles sammen og knyttes til nummer påført temakart.
Temakart og database bør ajourføres og ligge som et viktig og tilgjengelig materiale ved
søknader, meldinger for private ogfor saksbehandling et~...
I en slik generell Kulturinneplan (ikke reguleringsplan) for hele Sulitjelma vil det være
naturlig at påpekte historiske forhold synliggjøres.

Reguleringsbestemmelsene åpner bL.a. for at uthus ved FrB-8b-Beiarbraka kan settes i stand
og brues som selvstendig fritidsboligenhet eller et uthus eller aneks tilknyttet Beiarbraka.
Bygget står fortsatt og uansett hva som blir endelig bru av bygningen gir bestemmelsene
føring for at bygningens form og utseende skal opprettholdes. Dette skal også skje etter en
grding vudering der også Nordland fylkeskommune skal høres.
Er det noen som tar utfordringen og vil prøve å gjennomføre et prosjekt som fritidsbolig
anbefaler radmanen at dette må være en mulighet. Planforslaget anbefales opprettoldt på
dette punkt.

I uttalelse fremsettes det anodning om at grueier pålegges å bevare "Støkkan" og
"Tennisbanen" mot gjengroing. Likeledes at grnneier pålegges vedlikeholdsansvar av
heishjulet som et symbol for gruvedriften på Jakobsbaken.
Bindende reguleringsplan gjelder regulering av de fysiske ressurser (arealene) og tilhørende
bestemmelser skal være juridisk bindende. Således er det mange forhold det ikke kan gis
bestemmelser for. Det kan som bred hovedregel ikke gis bestemmelser om direkte aktivitet og
virksomhet som sådan, eller hvem som skal gjennomføre de planlagte tiltak eller benyte
bygninger, anlegg og grunn. Bestemmelser med pålegg om skjøtselsplikt kan ikke gis i
reguleringsplan.
Slike forhold må fremkomme i egne avtaler uavhengig eller som en konsekvens av vedtatt
reguleringsplan.

Uttalelse fra beboerne i hus nr. 14 på Jakobsbakken v/Eivind Sommersetb.
"Fornøyd med planen 

Først vil vi uttrykke at vi er fornøyd med detforslag til reguleringsplanfor Jakobsbakken som
nå er lagt ut til høring. De ulike bestemmelsene balanserer godt hensynet mellom det å bevare
Jakobsbakken som en historisk dokumentasjon på et særpreget gruvesamfunn, samtidig som
eierne må ha visse muligheter for å utvikle sine eiendommer i takt med aktuell bruk. Vi er
også enig i planens forslag om en viss utbygging på gamle tufter.

Dilemma i bruk av skjønn



I denne sammenheng er det også et dilemma at husene på Jakobsbakken i perioden med

gruvedrif endret seg mange ganger. Et øyeblikksbilde fra 1968 er bare et av mange bilder.
Mange av husene på Jakobsbakken trenger fortsatt omfattende vedlikehold. Dette vil utfordre
planforslagets vedtekter og grensene for det som tilates gjort med husene. Det er for så 'vidt
ikke overraskende at gamle hus trenger omfattende vedlikehold, og at nye materialer
utfordrer den gamle byggeskikken.

Vi har som eksempel bildedokumentasjon på at vårt hus er påbygd, ombygd, skiftet
bordkledning, skiftet vinduer og vindusinnramming og endret farge. Vi har i vårt tilfelle lagt
vekt på å videreføre huset slik det var da vi overtok det omkring 1990. Et hus som da var i
meget dårligforfatning. Basert på dette utgangspunktet har vi skifet tak (skifer er byttet mot
skifer), skifet vinduer og råtne bord i kledningen og tro samt malt.

Sommeren 2010 ble det gamle og råtne bislaget på nordsiden erstattet med et nytt. Det nye
bislaget følger samme bygningsform og materialbruk som det gamle, men er forlenget.
Innvendig har dette medført en langt bedre bruksverdi. Gjennom sommeren har vi fått en
rekke positive kommentarer på det nye tilbygget. Vi tror derfor at vårt prosjekt kan være et
eksempelpå hvordan justering av byggene kan sige.

Parkering og trafjkkløsning
Vi er enig i planens forslag om åforbedre parkerings- og trafikliorholdene på Jakobsbakken.
Vi vil imidlertid hevde at det er sterkt ønskelig at det på sommerføre tilates trafikk fram til
Festiviteten og at beboerne kan parkere ved husene.

Navn på hus

I plandokumentet kalles hus nr. 14 for Frelsesarmeen. Vi har søkt å finne ut hva som er et
riktig navn, bla ved å snakke med personer som bodde i huset på Jakobsbakken på 50 og 60
tallet. Dette navnet bygger på en ""tynn"" fortellng som få av de som bodde der Igenner.
Navn som ble brukt var enten Norum- eller Lundebrakka etter de som bodde der. Vi som eiere
av huset er derfor enig om at huset bør ha et navn i samsvar med dette. På vegne av eierne av
hus nr. 14 vil vi derfor mene at riktig navn er Norumbrakka. Dette fordi Norum familen har
bodd lengst i huset (1917 -1961)."

Vurdering/anbefaling: Sommerstid vil beboerne fortsatt kune parkere ved sine hus. Når det
gjelder vinterparkering anbefaler rådmannen følgende endring av reguleringsbestemmelsenes
§ 2.7 - Felles lekeområde, ballplass, FL1-Tennisbanen: Område FL1 er tilfelles bruk Som
lekeplass/ballplass for fritidsboligene på Jakobsbakken. Området kan fortsatt benyttes til
vinterparkering.

I plandokumentene kalles hus nr. 14 for Frelsesarmeen. Fra personer oppvokst på
Jakobsbaken fremkommer Frelsesarmeen som benevnelse på denne bygning. I Fauskeboka
er også dette navnet brut.

For ike å skape forvirring anbefaler rådmanen at denne benevnelse opprettholdes.
I henhold til planbestemmelsenes § 2.2 kan det på alle bygninger settes opp et skilt på
fasaden, med navn på bygningen og eventuelt en kort historikk. Her kan det tas inn noe av det
som fremkommer i innspil ovenfor vedrørende tidligere eiere av bygningen.

Uttalelse fra Øystein Nyhagen vedrørende bygning Kabelvåg på Jakobsbakken.



I bestemmelsene foreslås det at bygning Kabelvåg skal inneholde opp til 5 boenheter. I
uttalelse fremkommer det at dette huset siden 1995 har inneholdt 8 boenheter. Det er ikke
mulig å utvide til flere boenheter.

Vurdering/anbefaling: Tatt til etterretning. Bestemmelsene endret til 8 boenheter.

Uttalelse fra Fauske kommunale råd for funksjonshemmede.
Stiler seg litt anerledes for denne reguleringsplanen som gjelder bevaring av opprinnelige
tufter. Ser derfor på det som går på uteanlegg.
Alle stier og veier i området må få en standard for rullestolbruere. Det må settes av 2 plasser
for bevegelseshemmede på parkeringsplass som merkes med skilt. Behov for fysisk
tilrettelegging i boliger blir opp til den enkelte huseier å gjøre ved evt. å søke om dispensasjon
fra planarestemmelser.

Vurdering/anbefaling: Nyt pkt. under pkt. 2.2 - Fellesbestemmelser - lyder slik: Alle veger
og parkeringsplasser innenfor planområdet skal ha grusdekke, med unntak av.t. 543, som
kan asfalteres.
Reguleringsbestemmelsenes pkt. 7.2 - Tilgjengelighet - lyder slik: Uteområder og atkomst til
bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med
tekniskforskrif. Alle tiltak i planområdet skal etterstrebe universell utforming og det gjelder
like fullt på områder innom hus, som på områder utendørs.

I dette ligger at veger der det er mulig settes i en standard som muliggjør bruk av rullestoL.

Parkeringsplass P2 viser 5 parkeringsplasser for bevegelseshemmede. Ettersom det ikke
tilates fast dekke (asfalt) i reguleringsområdet vanskeliggjør dette konket avmerking av disse
som vist i planaret.
Med bakgru i foreliggende uttalelse anbefaler râdmanen at 2 parkeringsplasser for
bevegelseshemmede anlegges samlet i nordvestre hjørne av P2 og merkes med skilting.

Uttalelse fra Ellen Nilsen vedrørende Nybyggan b på Jakobsbakken.
Det presiseres at tomt (Nybyggan b) er utskilt som egen enhet, gnr.119 bnr.366.
Planbeskrivelse må derfor rettes opp vedr. pkt. 4. Statskog SF eier ikke all gru innenfor
pianområdet.
I bygning Nybyggah b er det 3 leilgheter (i bestemmelsene 1 boenhet), må rettes opp.

Vurdering/anbefaling: Tatt til etterretning. Bestemmelsene endret til 3 boenheter.
Planbeskrive1sens pkt. 4 lyder nå slik: Grunnen på Jakobsbakken eies med noen få unntak av
Statskòg SF, som fester bort boligenhetene til private.

Uttalelse fra Jakobsbakken Fjellsenter AS v/styreleder Kjell Krõger.
"Det vises til reguleringsplan utlagt til offentlig gjennomsyn, og offentlig møte på
Jakobsbakken 1. november 2010.

Reguleringsplanen gir etter vårt syn et nødvendig og godtfundament for fremtidig regulering
av området. Vi vil med dette melde innspil som vi ønsker skal bli tatt hensyn til i planen.



1. Parkering

a. I reguleringsplanen er det tegnet inn parkering ved garasjene. Erfaringen
er at dette området er særlig værutsatt da hele området PL, P2 og P3 som
ligger i et søkk, vinterstid normalt har store snøskavler, og området kan pa
tross av brøyting blåse igjen med snø i løpet aven natt. Det er heller ikke
tilrettelagt med strøm for nødstart/motorvarmere i området. Brøyting av
hovedveien vil også gi problemer for utlgøringfra dette området. Sikkerhet

for tyeri og hærverk kan også oppfattes som en utfordring. Vi anbefaler

derfor å ikke benytte områdene PL, P2 og P3 til parkering. Parkering P4
er derimot meget godt egnet ti langtidsparkering både sommer og vinter.

b. Bebyggelsen på Jakobsbakken strekker seg over en avstand på nærmere 1
kilometer. Værforholdene kan variere sterkt, både sommer og vinter. I alle
år har det vært en fordel for beboere på Jakobsbakken å kunne parkere ved
husene når snøen er borte, og ellers kunne parkere på plassen mellom
Nr. 19 - Lasarettet og Nr. 1 0- Koopen vinterstid. Praksis har også vært at
tennisbanen har vært brøytet til vinterparkering. Vi vil anbefale at denne
praksis kan fortsette, kansIge ved at tennisbanen legges ytterlig og bedre til
rette for parkering vinterstid, særlig med tanke på at veg/adkomst utbedres.
Vi anbefaler å vurdere utjevning av hele området fra veien og østover til
tennisbanen. Sommerstid vil beboerne fortsatt med fordel kunne parkere
ved sine hus. Det er særlig viktig at denne praksis får fortsette for
forretningsdrifen ved senteret.

2. Riving av bygg

a. Reguleringsplanen sier under pkt 2.2 - Fellesbestemmelser, at eksisterende
bygninger ikke kan rives. Eksempelvis er Stallen så råteskadet at nedriving
er aktuelt før den gjenoppbygges med samme eksteriør. Av praktiske
hensyn ber vi derfor om at teksten justeres til ""Eksisterende bygninger
tilates ikke revet permanent. Dog kan riving og gjenoppbygging ihht §2.3
tillates" ".

3. FrB/HB-31 Titanic og FrB-27 Stallen
a. Reguleringsplanen foreslår at Koopen og Lasarettet sees i sammenheng

med en ny oppbygging av Titanic, og at disse byggene anseeS som én
naturlig enhet. rdagens drif av Fjellsenteret er Lasarettet, Koopen og
Kapstø å betrakte som én drifsenhet medforsamlingssal, lqøkken og
overnatting/internat. Drifsmessig vil det være en fordel for Fjellsenteret å
samle drifen rundt dette området. Vi bifaller derfor formuleringen i
reguleringsplanen, men at den utvides til også å gjelde Stallen.

4. FrB-18 Kapstø

a. Reguleringsplanen angir Kapstø som en fritidsbolig med 4 boligenheter.
Dagens bruk av bygget er internat med 40 sengeplasser. Vi ber om at
teksten justeres til ""FrB/HB-18. Bygningen opprettholdes som
fritidsbolig/internat forretningsdrif. ""

5. FrB/HB-I0 Koopen

a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Koopen brukt til næringsformål som
herberge og bevertning, leirskole eller lignende. I dagens bruk innebærer
dette også boligfor betjeningen ved senteret. Vi ber derfor også om at
teksten justeres til ""... brukt til næringsformål som herberge og
bevertning, leirskole, betjeningsbolig eller lignende. ""

6. FrB-7 Saltdalsbrakka - tidligere gruvebadet



a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Badet som brukt til fritidsbolig. Bygget
benyttes i dag til Fjellsenterets forretningsdrif. Vi ber derfor også om at
tekstenjusteres til "" ...FrB/HB-7 opprettholdes brukt til næringsdrif,
eventuelt ominnredet til 

fritidsbolig med inntil 3 
boligenheter. ""

7. FrB-8a Beiarbrakka

a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Beiarbrakka som brukt til fritidsbolig.
Bygget benyttes i dag til Fjellsenterets forretningsdrif. Vi ber derfor også
om at teksten justeres til "" ...FrB/HB-Ba opprettholdes brukt til
næringsdrif, eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 3
boligenheter. ""

8. FrB-9 Villaen - Overstigeren

a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Vilaen (Overstigeren) som brukt til
fritidsbolig. Bygget benyttes i dag av Fjellsenterets forretningsdrif. Vi ber
derfor også om at teksten justeres til ""... FrB/HB-9 opprettholdes brukt
til næringsdrif, eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 2
boligenheter. ""

9. FrB-16 Hjemmet

a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Hjemmet som brukt tifritidsbolig.
Bygget benyttes i dag av Fjellsenterets forretningsdrif. Vi ber derfor også
om at teksten justeres til ""... Fr B/HB-16 opprettholdes brukt ti
næringsdrif, eventuelt ominnredet tilfritidsbolig med inntil 4
boligenheter. ""

10. FrB-27 Stallen
a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Stallen som mulig brukt tilfritidsbolig.

Bygget benyttes i dag av Fjellsenterets forretningsdrif. Vi ber derfor også
om at teksten justeres til ""... FrB/HB-27 opprettholdes brukt til
næringsdrif, eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 2
boligenheter. ""

Vurdering/anbefaUng: Når det gjelder riving av eksisterende bygninger og vurdering av
parkeringsplassene PL, P2 og P3 viser rådmanen tH vudering/anbefaling vedrørende
innsigelse/uttalelse fra Nordland fylkeskommune foran.

Sommerstid vH beboerne fortsatt kune parkere ved sine hus. Når det gjelder vinterparkering
anbefaler rådmannen følgende endring av reguleringsbestemmelsenes § 2.7 - Felles
lekeområde, ballplass, FLI~Tennisbanen: Område FLl er tifelles bruksom
lekeplass/ballplass for fritidsboligene på Jakobsbakken. Området kan fortsatt benyttes ti
vinterparkering.

I foreliggende reviderte bestemmelser foreslås muligheten for at følgende hus kan anses som
én enhet dersom bygningene brues som herberge og bevertning, leirskole, betjeningsbolig
eller lignende: Hus nr. 7 (Saltdalsbrakka), 9 (Vilaen), 10 (Koopen), 16 (Hjemmet), 18

(Kapstø), 19 (Lasarettet), 27 (Stallen) og 31 (Iitanic).
I denne samenheng er også øvrige merknader i hovedsak etterkommet og fremgår av
anbefalte reviderte reguleringsbestemmelser.

Uttalelse fra Fortidsminneforeningen. Nordland avd. v/Arnstein Brekke.



"Sulitjelma har en spesiell status i nordnorsk og norsk industrihistorie, og Jakobsbakken har
med sin plassering i høyfjellet og sin høye grad av bevarte bygninger i et helhetlig miljø en
enestående verdi.

"

Sikring av dette unike miljøet kan danne grunnlagfor formidling av kulturhistorie og
opplevelsesbasert reiseliv. En kvalifsert kulturminnefaglig ivaretakelse av bygninger og
anlegg kan gi grunnlagfor tilførsel av eksterne økonomiske ti/skudd og utvikling av
handverkskompetanse.

Det er på høy tid at det utvikles en reguleringsplan for området som ivaretar disse verdiene.

Denforeliggende plan gjør dessverre ikke det.

Planenforegir å skulle ivareta kulturminneverdiene, mens virkningen av planen kan bli det

motsatte. Planen bærer tydelig preg av at kulturminneverdiene i området ikke er kartlagt.
Dette må være enforutsetningfor å kunne behandle planen. Vi mener at kommunens egne
forutsetninger fra vedtak om kommunedelplan i 2002 ikke er oppfylt.

Planen bør derfor etter vårt syn primært avvises.

Planforslagets formuleringer viser at det ikke er foretatt en kulturminnefaglig vurdering av
bygninger, anlegg og miljø. Begrepet tilbakeføring slik det benyttes i planen er ikke knyttet til
en analyse eller faglig ståsted. I planen omtales også at formålet er å gi et ""gjenskinn"" av
bebyggelsen, noe som i seg selv er en upresis angivelse av formålet. Selv om en oppfatter
dette som positive intensjoner gir det likevel ikke noe grunnlagfor enforsvarligforvaltning,
verken i forhold til bevaring av eksisterende bygninger/anlegg eller oppføring av nye.

Spesielt bør planen hjemle en konkret dokumentasjon av bygninger og anlegg slik at dette
skaper forutsigbarhet for eiere og forvaltning og sikrere ivaretakelse av kulturminneverdiene.

Vi vil generelt påpeke at beskrivelsen av bruk som fritidsbolig slik vi oppfatter det ikke er en
korrekt gjengivelse av status. De fleste bygningene brukes i dag i en kombinasjon av
utleieformål og allmennyttigformål. Både av hensynet ti tilgjengeligheten i området ogfor
framtidig utvikling vil en endring til rene fritidsboliger være negativ. Det vil til dels også
kunne gi større press på ombygging av bygningene.

Fortidsminneforeningen mener for øvrig at en fredning av hele eller deler av området kunne
være aktuelt å vurdere. Dette vil være naturlig å vurdere i sammenheng med en samlet
analyse av kulturminneverdier i Sulitjelma.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGULERINGSPLAEN

§ 2 Planens målsetting
Formålet med planen er bevaring av bygning- og anleggsmiljøet på Jakobsbakken slik det
fremstår i 2010 med hovedvekt på situasjonen i 1968 da gruvevirksomheten ble nedlagt.

§ 2.2 Fellesbestemmelser

. Eksisterende bygninger tilates ikke revet.



. Eksisterende bygninger kan bygges om i den utstrekning som fremgår av

bestemmelsene nedenfor, § 2.3. Oppføring av fritidsboliger på eksisterende
grunnmurer tilates ikke. .

. Mindre tilbygg kan tilates. Tilbygg skal underordnes og tilpasses den
bevaringsverdige bebyggelsen m.h.t. materialvalg, byggehøyder ogfasader slik at
områdets særpreg og tradisjon ivaretas.

. Alle utvidelser og fasadeendringer, herunderfargeendring på ytterpanel, karmer etc.

skal på forhåndforelegges kommunens planutvalg til godlgenning. Planutvalget skal
forelegge saken for .flkeskommunens kulturminne avdeling til uttalelse før det fattes
vedtak.

a Opprinnelige tegninger eller annen dokumentasjon som viser opprinnelig utseende

skal legges til grunn ved utvendige forandringsarbeider. Der slik dokumentasjon
ikke kan fremskas, legges beskrivelsene aV de enkelte bygninger, slik de fremgår

av bestemmelsene nedenfor, til grunn.
a Ved ethvert tiltak som berører bygningers fasade, skal fasadens form og utseende

enten opprettholdes som nå eller tilbakeføres ti en tidligere tilstand Tiltakshaver
skal så langt det er mulig dokumentere hvordan bygningen tidligere har sett ut, og
hvordan bygningsdetaljer har vært utført. Dette legges til grunnfor gjennomføring
av det nye tiltaket.

a Ved vedlikehold og reparasjon skal eksisterende bygningselementer (dører,

vinduer, omramminger, bordkledning, taktekke etc.), der dette er teknisk mulig,
gjenbrukes i sin rette sammenheng.

a Ved utskifing av vinduer skal det benyttes vinduer med faste sprosser etter

opprinnelig mønster.

a Ved takomlegging skal skifertak eller annen opprinnelig taktekking bevares.
a Veranda, balkong og altaner tilates ikke på bygningene. Det tilates ikke bygging

av markterrasser, badestamper o. a. faste installasjoner itilknytning til boligene.
Parabolantenner tilates montert på husene, men ikke mer enn L antenne pr. hus.

Gjerder tilates ikke oppsatt.

. På alle bygninger kan det settes opp et skilt på fasaden, med navn på bygningen og

eventuelt en kort historikk. Navneskilt på boligene samordnes med hensyn ti
utforming og skal forholde seg til husnavn som har eksistert. Forslag til navn kan
utarbeides i samråd med Sulitjelma historielag og Sulitjelma gruvemuseum.

§ 2.3 Eksisterende bygninger

§ 2.3.3 Festiviteten
2. avsnitt om alternativ bruk som fritdsboligforeslås tatt ut. Begrunnelsen er at bygningen
har en sårbarhet som gjør at omfattende inngrep som bruksendring ti/fritidsbolig vil
innebære ikke er heldig. Opprettholdelse av opprinnelig og tradisjonellfunksjon er viktigfor
å vise bredden i funksjoner på stedet.

§ 2.3.8.2 Uthus ved Beiarbrakka
Forslaget om å kunne ombygge uthuset tilfritidsboligframstår som ubegrunnet og
meningsløst. Denne bygningstypen kan ikke ombygges til fritidsbolig uten at det i praksis
siger i form av riving og nybygg. Bygningstypen er sjelden og svært sårbar. Det må bevares
og istandsettes ved en ren reparasjon. Tradisjonell bruk opprettholdes, og bygningen må gis
et juridisk vern.



§ 2.3.10 Koopen
Formuleringen om alternativ bruk somfritidsboligforeslås tatt ut. Bygningen har en sentral
plassering og privatisering som fritidsbolig bør unngås.

§ 2.3.19 Lasarettet
Samme bemerkning som for Koopen.

§ 2.3.21
Jfr. uttalelse fra Nordlandsmuseet er dette feil beskrivelse av historikk og bruk.
Formuleringen bruk somfritidsboligforeslås derfor tatt ut.

§ 2.3.26 Snekkerverkstedet
Bygningen har en byggemåte og sårbarhet som kulturminne som gjør den uegnet for bruk som
fritidsbolig. En endret bruk vil bety en fullstendig ombygging og tap av kulturminneverdiene.
Denne muligheten foreslås derfor tatt ut.

§ 2.3.27 Stallen
Omdisponeringen qv denne bygningen tilfritidsbolig vil kreve så betydelige endringer at vi
vilfraråde dette. Både som bygningstype og som historisk funksjon er den sjelden, og dert er
derfor viktig å bevare slik den er. Det bør heller legges til rette for bruk som lager eller
lignende for de som bruker og beboer stedet. Dette erfor øvrig eksempel på en
kulturminnetype som det vil være mulig å kunne oppnå økonomisk støtte for reparasjon.

§ 2.4 Bygninger som er revet og som kan bygges opp igjen
Vi går mot forslagene om rekonstruksjon og gjenoppføringer qV tidligere bygningsvolumer.

Virkningen av de planlagte tiltakene på kulturminneverdiene er ikke drøftet. Det er dagens
situasjon som må være utgangspunktet for en vurdering av kulturminneverdier. Vår holdning
er at dette er et svært problematisk tiltak, som uansett vil redusere og ikke styrke stedets og
enkeltbygningers kulturminneverdi. Det er ikke faglig begrunnet eller forsvarlig å anta at en
fiksering på et gitt historisk tidspunkt i seg selv representerer bevaring av kulturminneverdier.
Å gjenoppføre historiske bygninger og volumer med en annen funksjon under foregivelse av
at dette er kopier er også i seg selv svært problematisk. Ny bruk vil kreve andre
fasadeløsninger, isolering som tilfedsstiler forskrifer vil kreve andre volumer og
dimensjoner enn de som de foregir å skulle være kopier av. Selv det å bygge faktiske kopier
med tradisjonell bruk og utforming er krevende, med en annen teknologi, materialbruk og
hartdverkskompetanse.

§ 2.5 -3.2
Vi viser her til Nordlandsmuseets vurderinger, som vi gir vår tilslutning.

Der det ikke er spesifsert i vår uttalelse henviser vi til Nordlandsmuseets høringsuttalelse.

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet til vudering/anbefaling av uttalelse fra
Nordland fylkeskommune, Norsk Bergverksmuseum og Nordlandsmuseet ovenfor.

Fortidsminneforeningen mener at en fredning av hele eller deler av området kunne være
akuelt å vudere.



Rådmanen viser her til forutgående planprosess der også Nordland fylkeskommune har
bidratt. Riksantikvaren er også kjent med pågående planprosess i og med at dette var tema i
forbindelse med pågående utbygging av Sulitjelma skole og vurdering av kulturinnene her.

En formell fredning i området Jakobsbakken må skje etter Kultuinneloven og ikke etter

Plan- og bygningsloven.
Dersom dette er en reell problemstiling forventes signaler fra Riksantikvaren og rådmanen
konkluderer med at slike føringer ikke er gitt.
For kommunen vil det være lite hensiktsmessig å kjøre en slik prosess alene da det vil
medføre en økonomisk utfordring.

Vedrørende uttalelse for øvrig viser rådmanen til vedlagt revidert planorslag der noe av
forslagene til endringer i reguleringsplanen er etterkommet.

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det
fremlagte forslag tilområdereguleringsplan for Jakobsbaken med de endringer som
fremkommer i reguleringsplanar, sist revidert 15.02.2012 og
reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.

PLUT-069/12 VEDTAK- 22.05.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det
fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Jakobsbaken med de endringer som
fremkommer i reguleringsplanar, sist revidert 15.02.2012 og
reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.

Even Ediassen
Rådman

Utskrift sendes:



Statskog SF 10. januar 2012 AlS Salten Kartdata

Bestemmelser knyttet til

OMRAOEREGULERING FOR JAKOBSBAKKEN

i Fauske kommune

§ 1

GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med
reguleringsgrense (ca 220 daa).

Området reguleres til følgende formål:
A. Bebyggelse og anlegg: Fritidsboliger, Naust, Fritidsboliger/Herberge -

bevertning, Garasjer, Lekeområde, Allmennytig
bebyggelse, Transformator.

B. Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur:
C. Landbruks, natur og

friluftsområder samt reindrift:
D. Bruk og vern av sjø og vassdrag:

E. Hensynsoner:

Kjøreveg, Parkeringsplasser, Veg.

Friluftsområde på land.
Friluftsområde i vassdrag.
Bevaring kulturmiljø.

§2
BEBYGGELSE OG ANLEGG

2.1. Planens målsetting

Formålet med planen er at det bygnings- og anleggsmessige miljøet på Jakobsbakken i størst
mulig grad skal ivaretas. Området foreslås regulert til kulturelt bevaringsområde basert på slik
det var i årene frem til 1968, da gruvedriften på Jakobsbakken ble nedlagt.

~ C.l ~'"
-~ r,

Figur l: Jakobsbakken sett fra sørøst ca. 1950.



Planbestemmelser knyttet til områderegulering for Jakobsbakken - sist revidert 10. januar 2012

2.2 Fellesbestemmelser

· Eksisterende bygninger tillates ikke revet uten at det skjer i sammenheng med
gjenoppføring av bygningen.

· Eksisterende bygninger kan bygges om og brukes til fritidsboliger i den utstrekning
som fremgår av bestemmelsene nedenfor, § 2.3.

· På eksisterende grunnmurer etter tidligere bebyggelse kan det føres opp fritidsboliger
i den utstrekning som fremgår av bestemmelsene nedenfor.

· Mindre tibygg kan tillates. Tilbygg skal underordnes og tilpasses den
bevaringsverdige bebyggelsen m.h.t. materialvalg, byggehøyder og fasader slik at
områdets særpreg og tradisjon ivaretas.

· Alle veger og parkeringsplasser innenfor planområdet skal ha grusdekke, med unntak

av fv. 543, som kan asfalteres.

· Alle gjenoppbygginger, utvidelser og fasadeendringer, herunder fargeendring på

ytterpanel, karmer etc. skal(Qå forhånd forelegges kommunens planutvalg til
godkjenning. Planutvalget skal fo~relegge saken for fylkeskommunens
kulturminneavdeling til uttalelse før det fattes vedtak.

o Opprinnelige tegninger eller annen dokumentasjon som viser opprinnelig
utseende skal legges til grunn ved utvendige forandringsarbeider. Der slik
dokumentasjon ikke kan frem skaffes, legges beskrivelsene av de enkelte
bygninger, slik de fremgår av bestemmelsene nedenfor, til grunn.

o Ved ethvert tiltak Som berører bygningers fasade, skal fasadens form og
utseende enten opprettholdes som nå eller tilbakeføres til en tidligere tistand.
Tiltakshaver skal. så langt det er mulig dokumentøre hvordan bygningen
tidligere har sett ut, og hvordan bygningsdetaljer har v~rt utført. Dette legges
til grunn for gjennomføring av det nye tiltaket.

Der dokumentasjon på opprinnelig/tidligere utforming mangler, skal det tas
utgangspunkt i tradisjonell bygningsutforming, materialbruk,
overfiatebehandling og fargesetting på stedet.

o Ved vedlikehold og reparasjon skal eksisterende bygningselementer (dører,
vinduer, omramminger, bordkledning, taktekke etc.), der dette er mulig,
bevares og gjenbrukes i sin rette sammenheng.

o Ved utskifting av vinduer skal det benytes vinduer med faste sprosser etter
opprinnelig mønster.

o Ved takomlegging og på nye bygninger skal skifertak eller annen opprinnelig
taktekking bevares der deter mulig.

o Veranda, balkong og altaner tillates ikke på bygningene. Terrasse på
bakkenivå tilates oppført i trematerialer i en størrelse som ikke skal overstige
20 % av bygningens grunnflate. Parabolantenner tilates montert på husene,
men ikke mer enn 1 antenne pr. hus. Gjerder tillates ikke oppsatt.

- 2 -



Planbestemmelser knyttet til områderegulering for Jakobsbakken - sist revidert 10. januar 2012

· På alle bygninger kan det settes opp et skilt på fasaden, med navn på bygningen og
eventuelt en kort historikk. Bygningens navn skal være slik det fremgår av
reguleringsplanen, og skiltene skal ha ens utforming for samtlge bygninger.

2.3 Eksisterende bygninger.

2.3.1 FrB-1-Kåfjordbrakka

Bygningen opprettholdes som
fritidsbolig inntil
med 2 boligenheter

2.3.2 FrB-2-Vaskarhuset

Bygningen opprettholdes som fritidsbolig
med 1 boligenhet.

2.3.3 A-3-Festiviteten

Bygningen opprettholdes som
forsamlingslokale.

Alternativ tillates bygningen
ominnredet til fritidsbolig med inntil 2
boligenheter.

Figur 8: Festiviteten seU fra sør (2006).

Figur 2: Kåljordbrakka, seU fra sør (2006).
Figur 3: Kåljordbrakka - plantegning

Figur 4: Nybygd fritidsbolig på gammel tomt til Vaskarhuset ved Kåljordbrakka,
sett fra øst (2006)

~-

Figur 7: Festiviteten seU fra øst (2006).

- 3 -

Figur 6: Festiviteten - plantegning
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2.3.4 FrB-4-Gammelnybrakka

Figur 10: Gammelnybrakka seff (ra øst (2006).

Bygningen opprettholdes som
fritidsbolig med inntil 5
boligenheter

Figur 11: Gammelnybrakka sett (ra sørøst
(2006).

Figur 9: Gamme/nybrakka - plantegning

2.3.5 FrB-5-Kampen

Bygningen opprettholdes
som fritidsbolig med inntil 4
boligenheter.

Figur 12: Kampen - plan/egning

Figur 13: Kampen seff (ra øst (2006).

Figur 14: Kampen, seff (ra sørvest (2006)

Figur 15: Kampen, seff (ra sør (2006).

- 4-
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2.3.6 FrB-6-Stigerbrakka

~J-~~
r-iI II I ~I II I
I L~--

Bygningen opprettholdes
som fritidsbolig med inntil 4
boligenheter

~

Figur 16: Stigerbrakka - plantegning

Figur 17: Stigerbrakka, sett fra sørøst
(2006).

Figur 18: Stigerbrakka selt fra sør (2006).

2.3.7 FrB-7 -Saltdalsbrakka

Bygningen opprettholdes brukt til næringsdrift, eventuelt ominnredet til
fritidsbolig med inntil 3 boligenheter.

Ved slik bruk kan hus nr. 7 (Saltdalsbrakka),
9 (Villaen), 10 (Koopen), 16 (Hjemmet),
18 (Kapstø), 19 (Lasarettet),
27 (Stallen) og 31 (Titanic) anses
som én enhet.

Figur 20: Saitdalsbrakka selt fra nord (2006)
Figur 19: Saitdalsrbrakka -, plantegning

.,....,

Figur 22: Saltdalsbrakka selt fra sørøst (2006)Figur 21: Saltdalsbrakka selt fra sørvest (2006)

- 5 -
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2.3.8.1 FrB/HB-8a-Beiarbrakka

Bygningen opprettholdes brukt til næringsdrift, eventuelt ominnredet til
fritidsbolig med inntil 3 boligenheter.

Figur 25: Beiarbrakka med uthus, fasader mot sør (2006)

2.3.8.2 FrB-8b-Beiarbrakka - uthus

Bygningen kan

settes i stand og
brukes som
selvstendig fritids-
boligenhet eller et
uthus eller anneks
tilknyttet
Beiarbrakka.

- 6 -
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Figur 23: Beiarbrakka - plantegning

Figur 26: 8eiarbrakka -uthus,
plantegning
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2.3.9 FrB/HB-9-Vilaen

Bygningen opprettholdes
brukt til næringsdrift,
eventuelt ominnredet til
fritidsbolig med inntil 2
boligenheter.

Ved slik bruk kan hus nr. 7
(Saltdalsbrakka),
9 (Villaen), 10 (Koopen), 16
(Hjemmet), 18 (Kapstø), 19 (Lasarettet),
27 (Stallen) og 31 (Titanic) anses
som én enhet.

2.3.10 FrB/HB-10-Koopen

Bygningen opprettholdes
brukt til næringsformål som
herberge og bevertning,
leirskole, betjeningsbolig eller
lignende.

Ved slik bruk kan hus nr. 7
(Saltdalsbrakka), 9 (Villaen),
10 (Koopen), 16 (Hjemmet),
18 (Kapstø), 19 (Lasarettet),
27 (Stallen) og 31Titanic)
anses som én enhet.

Alternativt tillates bygningen
bygget om til fritidsboliger
med inntil 4 boligenheter.

Figur 28: Vilaen - plantegning

Figur 32: Koopen - plantegning

Figur 34: Koopen sett fra nordvest (2006) - 7 -

Figur 31: Koopen, fasade mot øst (2006)

Figur 33: Koopen sett fra sørøst (2006)
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2.3.11 FrB-11-Nyskolen

Bygningen opprettholdes
som fritidsbolig
med inntil 2
boligenheter.

Figur 37: NyskoIen sett fra sør (2006).

2.3.12 FrB-12-Lærerboligen

Bygningen opprettholdes
som fritidsbolig
med 2 boligenheter.

Figur 40: Lærerboligen sett fra nordøst (2006).

II

~'d-PJ ti
,~2,

f

Figur 35: NyskoIen - plantegning

Figur 39: Lærerboligen, plantegning

Figur 36: NyskoIen sett fra sørvest (2006)

Figur 38: Nyskoien sett fra nordøst (2006)

Figur 42: Lærerboligen sett fra nordvest (2006)

- 8 -

Figur 41: Lærerboligen sett fra sørvest (2006)
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2.3.13 FrB.13.Gammelskolen

Bygningen opprettholdes
som fritidsbolig
med 1

boligenhet.

r-
i

\",

. "~'1:,,.. l..,,,?...

iur if-~ lm - mr i

Figur 44: Gammelskolen sett fra sør (2006)

Figur 43: Gammelskolen sett fra nordvest (2006)

~..~)'...~/' "''''~'':-
~';',. J

Figur 45: Gammelskolen - piantegning II

,,,,,.'" ',.", \I ~_. I
Figur 46: Gammeiskoien sett fra øst (2006)

2.3.14 FrB-14-Frelsesarmeen

Bygningen opprettholdes
som fritidsbolig med
4 boligenheter.

Figur 47: Freisesanneen sett fra øst (2006)

II
Figur 48: Frelsesarmeen sett fra sørvest (2006)

Figur 49: Fre/sesanneen - plantegning
Figur 50: Fre/sesanneen sett fra nord (2006)

- 9 -
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2.3.15 FrB-15-Kabelvåg

Bygningen opprettholdes
som fritidsbolig med inntil
8 boligenheter. rt

Figur 52: Kabelvåg selt fra sørøst (2006)

Figur 51: Kabelvåg - plantegning

Figur 53: Kabelvåg selt fra nordøst (2006)

Figur 54: Kabelvåg selt fra vest (2006)

2.3.16 FrB/HB-16-Hjemmet

Bygningen opprettholdes
brukt til næringsdrift, eventuelt
ominnredet til fritidsbolig med
inntil 4 boligenheter.

Ved slik bruk kan hus nr. 7
(Saltdalsbrakka), 9 (Villaen),
10 (Koopen), 16 (Hjemmet),
18 (Kapstø ), 19 (Lasarettet),
27 (Stallen) og 31Titanic)
anses som én enhet.

Figur 56: Hjemmet selt fra sør (2006)

Figur 60: Hjemmet selt fra øst (2006)
Figur 58: Hjemmet selt fra nordøst (2006)

- 10 - Figur 59: Hjemmet - plantegning
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2.3.17 FrB-17 -Fi ra

Bygningen opprettholdes som fritidsbolig
med inntil 2 boligenheter.

Figur 62: Fira sett fra sørøst (2006)

2.3.18 FrB/HB-18-Kapstø

Figur 61: Fira sett fra vest (2006)

Bygningen opprettholdes
brukt til næringsdriftinternat
med inntil 40 senger.

Ved slik bruk kan hus nr. 7
(Saltdalsbrakka), 9 (Villaen),
10 (Koopen), 16 (Hjemmet),
18 (Kapstø), 19 (Lasarettet),
27 (Stallen) og 31Titanic)
anses som én enhet.

Figur 67: Kapstø sett fra sørøst (2006)

Alternativ tillates bygningen
bygget om til fritidsboliger med inntil 4 boligenheter.

Figur 68: Kapstø sett fra nordøst (2006)

_ 11 _ Figur 69: Kapstø sett fra vest (2006)

ll

Figur 63: Fira - plantegning

~

~ -;.",
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Figur 66: Kapstø - ptantegning
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2.3.19 FrB/HB-19-Lasarettet

Bygningen opprettholdes
som herberge-
/serveringssted.

Ved slik bruk kan hus nr. 7
(Saltdalsbrakka), 9

(Villaen), 10 (Koopen), 16
(Hjemmet), 18 (Kapstø),
19 (Lasarettet), 27 (Stallen)
og 31 Titanic) anses som én enhet.

Figur 71: Lasarettet - fasade mot vest (2006)

Alternativt tillates bygningen også bygget om til fritidsboliger med inntil 4
boligenheter.

Figur 72: Lasarettet - fasade mot
nord(2006)

Figur 73: Lasarettet - fasade mot nord (2006)

2.3.20 FrB-20-Lusitania

Figur 70: Lasarettet - piantegning

Bygningen opprettholdes som fritidsbolig
med innti 2 boligenheter.

Jt II
t~=~j\__j
:r ~ --~--~~. ~.

~----J~
Figur 76: Lusffania - piantegning

Figur 77: Lusffania - fasade mot øst (2006) _ 12 _
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2.3.22 FrB-22-Nybyggan-a

Bygningen opprettholdes som fritidsbolig
med 3 boligenheter.

Figur 79: Nybyggan (a) sett fra nordvest (2006)

2.3.23 FrB-23-Nybyggan-b

Bygningen opprettholdes som
fritidsbolig med 3 boligenheter.

ll

Figur 80: Nybyggan-a - plantegning

Figur 82: Nybyggan-b - plantegning

Figur 83: Byggan (b) sett fra nordvest (2006)

- 13 -
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2.3.24 FrB-24-Auberthuset

Bygningen med tilhørende uthus
opprettholdes som fritidsbolig
med 1 boligenhet.

Figur 85: Auberthuset seff fra sørøst (2006)

DJ'2

ev ti
'" tiJ II

Figur 87: Auberthuset - p/antegning

2.3.25 Frb-25-Valterhuset

Bygningen opprettholdes som fritidsbolig
med 1 boligenhet.

Figur 89: Wa/terhuset seff fra nordøst (2006)

II

Figur 91: Va/terhuset - p/antegning

!1~ -- ///./ j-;:/.'

Figur 89: Auberthuset seff fra nordvest (2006)

:.: .-
ì

Figur 86: Auberthuset seff fra sørøst (2006)

Figur 88: Wa/terhuset seff fra nordvest (2006)

- 14 - Figur 90: Walterhuset seff fra sørvest (2006)
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2.3.26 FrB-26-Snekkerverkstedet

Bygningen settes i stand og brukes
som uthus eller anneks tilknyttet et
av nabohusene eller som
selvstendig fritidsboligenhet.

Figur 93: Snekkerverkstedet, sett fra nordvest (2006)

2.3.27 FrB/HB-27 -Stallen

Figur 92: Snekkerverkstedet, sett fra sørvest (2006)

Q
~

Figur 94: Snekkerverkstedet - plantegning

Bygningen opprettholdes brukt til næringsdrift.

Ved slik bruk kan hus nr. 7 (Saltdalsbrakka), 9
(Villaen), 10 (Koopen), 16 (Hjemmet),
18 (Kapstø), 19 (Lasarettet), 27 (Stallen) og
31Titanic) anses som én enhet.

Alternativt tillates bygningen bygget om til
fritidsbolig med inntil 2 boligenheter.

Figur 99: Stallen set! fra nordøst (2006)

Figur 95: Stallen set! fra nordvest (2006)

m

Figur 97: Stallen - plantegning

Figur 98: Stallen sett fra sørøst (2006)

- 15 -
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2.3.28 Tr.28. Transformatorstasjonen

Bygningen opprettholdes som transformatorstasjon
i sin nåværende størrelse og utforming.

Il

Figur 101: Transformatorstasjonen-
plantegning

2.3.29 N-29-Naust ved Badedammen

Figur 100:ïrans'matorstasjonen': sett fra sørvest.

Bygningen kan opprettholdes som felles badstu/naust i sin nåværende størrelse og
utforming, 2,8 x 5,8 meter.

Fiaur 102: Badstu/naust ved Badedammen Figur 103: Badstu/naust ved Badedammen

- i 6 -
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2.4 Bygninger som er revet, og som kan bygges opp igjen.

2.4.1 FrB-30-Stallbrakka

På grunnmuren etter
Stall brakka tillates det
oppføring aven fritidsbolig i
1 ~ etasjer med inntil 2
boligenheter.

Figur 105: Stal/brakka - plantegning

~
o
M

2.4.2 FrB/HB-31-Titanic

På grunnmuren etter Titanic tillates det oppføring av
en bygning. Bygningen tillates innredet til næringsformål-
herberge og bevertning. Ved slik bruk kan hus nr. 7
(Saltdalsbrakka), 9 (Villaen), 10 (Koopen), 16 (Hjemmet),
18 (Kapstø), 19 (Lasarettet), 27 (Stallen) og 31Titanic)
anses som én enhet.

Alternativt fritidsbolig med inntil 3 boligenheter.

Figur 107: Tftanic - grunnmur mot sør (2006)

..
Figur 109: Tftanic - fasade mol sørøst (1924)

Li:i-Z
Figur 104: Slal/brakka ti venstre sett fra sørvest
(Kåljordbrakka ti høyre og Festivfteten bakerst, ca. 1950)

\
~! /~8
J(~~j~~~/~ ~ ì,,/
~ ~~~~7

Figur 108: Titanic - grunnmurstegning
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2.4.3 FrB.32.Edinhuset

På grunnmuren etter Edinhuset tillates
det oppføring aven fritidsbolig eller et
uthus/anneks tilknytet et av
nabohusene.

ll

Figur 111: Edinhuset - plantegning

2.4.4 FrB-33

'"
:i Figur 112: Fra sørvest mot Kapstø og "Hus 29" like bakenfor,

markert med pil (ca. 1950)

På grunnmuren etter en tidligere bygning
("Hus 33") tillates det oppføring aven fritidsbolig
med 1 boligenhet.

Bygningen føres opp i
1 etasje. ll

Figur 113: Hus 32 -
plantegning

2.4.5 FrB-34-Stigerbrakka - uthus.

ll
På grunnmur vest for Stigerbrakka tillates
det oppføring aven fritidsbolig eller et uthus/anneks tiknyttet
Stigerbrakka.

- i 8 -
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Sligerbrakka

Figur 114: Uthus Stigerbrakka -
plantegning
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2.5 Garasjer.

2.5.1 G1-35-Garasje

Innenfor område G1 kan eksisterende 4
garasjer (nr. 35 a-d) opprettholdes i sin
nåværende form og størrelse. Nye garasjer
kan føres opp i rekke tilpasset de eksisterende
med grunnflate inntil 20 m2 for hver enhet. Figur 

115: Garasje nr. 35 a-d ved fv. 543 (2006)

Garasjene skal ha tak med ensidig falL. Største
. gesimshøyde 3,0 m. Garasjene tillates ikke innredet
med beboelsesrom.

2.5.2 G2-36-Garasje

Innenfor område G2 kan eksisterende 2 bygninger
(nr. 36 a og b) opprettholdes som garasje i
sin nåværende form og størrelse, med saltak
og grunnflate ikke over hhv. 38 m2 (36 a) og
27 m2 (36 b). Mønehøyde ikke over 3,5 m.
Garasjene tillates ikke innredet med
beboelsesrom.

2.5.3 G3-21-Garasje

På område G3 kan eksisterende bygning
nr. 21 opprettholdes som garasje med saltak
som nå.

Figur 116: Garasje nr. 35 a.c ved fv. 543 (2006)

Figur 117: Garasjer nr. 36 a og b ved fv.543 (2006)

Figur 120: Garasje ved fv. 543, vest for Badedammen (2006)

ll

Figur 118: Hus 21 - plantegning

- 19 -

Figur 119: Garasje ved fv. 543, vest for Badedammen.
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2.6 Allmennyttig formål, A-Info.

Innenfor område A-info kan det oppføres informasjonstavle, rasteplass, servicebygg med
toalett og annet for brukere av friluftsområdene omkring Jakobsbakken

Det kan oppføres servicebygg med maks. mønehøyde 4 m over gjennomsnittlig planert
terreng. Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 20 og 40 grader.

Kriterier for tigjengelighet nedfelt i teknisk forskrift må følges ved planlegging og utforming av
bygg og uteområder i A-info.

Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 60 %.

2.7 Felles lekeområde, ballplass, FL 1-Tennisbanen.

Område FL 1 er til felles bruk som lekeplass/ballplass for fritidsboligene på Jakobsbakken.
Området kan fortsatt benyttes ti vinterparkering. '

§3
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1 Kjøreveg, FA1-FA4.

FA 1-F A4 er til felles atkomst for de tilstøtende fritidsboligtomtene.

3.2 Parkeringsplasser, P1-P2.

Arealene merket P1 og P2 langs V1 og Fv. 543 kan opparbeides til offentlge parkeringsplasser.
Parkeringsplassene er planlagt tilrettelagt som innfallsport til Junkerdal nasjonalpark med
servicebygg, tavle og bord/benk.

På plankartet er det som ilustrasjon vist et eksempel på innretning av biloppstillngsplasser på
parkeringsarealene. Ilustrasjonen er ikke juridisk bindende.

3.3 Veg, V1-VS.

Eksisterende V1 og Fv. 543 opprettholdes som offentlig bilveQ. Eksisterende V2-V5
opprettholdes som offentlig bilveg, men forutsettes ikke brøytet om vinteren.

§4
LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRADER SAMT REINDRIFT

4.1 Friluftsområder på land, FRL 1- FRL5

- 20-
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Områdene FRL 1-FRL5 kan benyttes av allmennheten til friluftsformål som turgåing, lek, etc.
Det skal ikke føres opp bygninger og andre tekniske anlegg, bortsett fra enkle.lekeanlegg, og
det skal heller ikke gjøres terrenginngrep utover opparbeidelse og vedlikehold av stier med
enkel standard.

§5
BRUK OG VERN AV SJø OG VASSDRAG

5.1 Friluftsområder i vassdrag, FRV1- FRV2

Område FRV1 og FRV2 kan benyttes av allmennheten ti friluftsformål som skøytelek, bading
etc.

§ 6

HENSYNSSONER

6.1. Bevaring kulturmiljø

Bevaringens ustrekning fremgår av § 2 i pkt. 2.2, 2.3 og 2.4.

§7
DIVERSE BESTEMMELSER

7.1. Gravearbeider

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene
orngående, jfr. Kulturminneloven § 8.

7.2. Tilgjengelighet

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.

0000000000000000

Planbestemmelsene utarbeidet den 14.09.09 av
AlS Salten Kartdata og Statskog SF.

Revidert:

Dato sign. tema
13.01.2009 - SSH - ref. innspil fra fylkeskommunen
14.01.2009 - SSH - etter møte med Fauske kommune
28.04.2009 - HR - etter innspil fra NFK og møte med Fauske kommune
27.07.2009 - HR - etter innspil fra Salten Kartdata AS
12.03.2010 - RHB - oppdatert ny plan lov
09.06.2011 - SSH - Revidert planbestemmelser
14.06.2011 - SSH - Revidert planbestemmelser
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20.06.2011 - SSH - Mindre korrektur
08.12.2011 - SSH - Mindre korrektur, § 3.2
10.01.2012 - SSH - Korrigert hus nr. 7, 9,10,16,18,19,27 og 31 (2. avsnitt)
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