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1. gangs behandling

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Jordbru. Utarbeidelse av
planforslaget er gjort av Salten Kartdata AS (SKD) i samråd med kommunen.

Planområdet er på ca. 57,5 daa og omfatter gnr.65 bnr.5 og 6. Området ligger ca. 12 km nord
for Strømsnes og avgrenses av Storelva mot vest og kommunal veg, "Jordbruveien" mot øst.

Hensikten med planen er å legge til rette for 7 nye tomter for fritidsboliger samt tilhørende
atkomst og parkering. Hl er eksisterende hytetomt.

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

2. Samferdselsanlegg og teknisk infastruktur: Kjøreveg, Parkeringsplass.
3. Landbruks-, natur- ogfriluftsområder samt reindrif: Friluftsformål.
4. Hensynssoner: Faresone Høyspenningsanlegg.

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret
.03.02.2011.
Området er avsatt som LNF-BC2 (spredt bolig- og fritidsbebyggelse). I planperioden kan det
bygges en bolig og to hytter innenfor området. Tiltaket utløser krav om reguleringsplan.

Planen medfører i mindre grad endret utsikt for naboene da terrenget heller svakt mot elva og
det stiles krav til byggehøyde. Endring i utsikt vurderes derfor til å ha små negative
konsekvenser. Det er satt byggegrense mot elv på 50 m og tomtene skal ikke gjerdes inne. Tre
av tomtene lengst nordøst i området ligger tett, men det er god passasje for turgåere like nord
for disse samt mellom de andre tomtene j området. Det tilates ikke inngjerding eller andre
stengsler. Tiltaket vurderes å ha små negative konsekvenser for allmenn ferdseL.



Ettersom antallet fritidsboliger overstiger antall i overordna plan har kommunen vurdert
titaket opp mot Forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket faller inn under forskriftens § 3
c) områdereguleringer som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn de
angitt i § 2 d). I forhold til verna vassdrag er dette avklart med ansvarlig myndighet, som er
NVE. Når det gjelder biologisk mangfold er det ingen kjente registeringer innenfor
planområdet. I følge DNs naturbase er det avsatt et statlig sikret friluftsområde (FS00001857,
Jordbru) mellom Storelva og Jordbruelva. Dette friluftsområdet ligger vest for og utenfor
pianområdet. I kommunens friluftskartlegging er det satt aven stripe på begge sider langs
Jordbruelva og Storelva klassifisert som C - Registrert friluftsområde. I planen er dette tatt
hensyn til ved at tomter er truet så nært vei som mulig i tilegg til vist byggegrense.
Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter § 4 tilsier at kommunen ikke
krever konsekvensutredning for tiltaket.

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området. Rådmanen tar
vurderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente forhold/hendelser,
verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruen i planområdet.

Planprosess frem til l. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse. Med bakgrunn i
oppstartmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av SKD i
Planbeskrivelsen. Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har
ikke ytterligere kommentarer direkte til disse.

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

Kommentar fra VV A-avdeling om at det forutsettes tett tan for avløp ved innlagt vann pga.
verna vassdrag. Det er naturlig å se på mulighet for fellesanlegg pga. avstand fritidsboliger og
vel.

For øvrig avstedkom intern høring ingen vesentlige merknader.

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene. Det er
medtatt rekkefølgekrav til felles parkering, jfr. bestemmelsenes §§ 3.2 a) og 6.1 a).

Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING:

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

PLUT-088/12 VEDTAK;. 18.09.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:



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

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling

Det fremmes forslag til områderegulering for Jordbru.

Planforslaget har følgende dokumentasjon:

1. Plankar i målestokk 1: 1000 med bestemmelser. Planbeskrivelse og ROS-analyse.

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 09.10 - 26.11.2012. Det er
innommet 6 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige
myndigheter.

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 vedrørende problemstilingen slik den
fremstår.

Fylkesmannen i Nordland, 16.11.2012
"Forslaget innebærer at det legges opp til en utbygging av 7 nye hytter, avgrenset til de
aktuelle eiendommene. Det går fram av planbeskrivelsen at planområdet utgjør en veldig
liten del av et større område som i kommuneplanens arealdel er åpnet for spredt utbygging
av boliger og hytter (l bolig og 2 hytter).

Det er planfaglig mindre heldig at det her legges opp til en konsentrert utbygging av hytter i
et område der det, i følge kommuneplanens arealdel, bare i begrensa grad skal kunne tilates
spredt utbygging. Det går videre ikke fram av plandokumentet at det er et behov for
lokalisering av flere hytter her, i tilegg til de hyttene som kan bygges på ev. ledige tomter i
planavklarte områder, bl. a. kommuneplanens arealdel.

Som grunnlagfor kommunens vedtak bør detfølgeligforeligge en vurdering av behovetfor
lokalisering av flere hytter her, ut fra bl. a. ev. tilgang til ledige hyttetomter i tillggende
områder. Det bør videre foreligge en vurdering av de konsekvensene et ev. vedtak av dette
planforslaget vil få for kommuneplanens arealdel som styringsredskap for hyttebygginga i
kommunen."

Vurdering/Anbefaling: Foreliggende planforslag ligger i området LNF-BC2 i
kommuneplanens arealdeL. Området åpner altså for spredt fritids- og boligbebyggelse (1 bolig
og 2 hytter i planperioden). Nordøst for foreliggende planforslag ligger Hestvadet hytteplan,
vedtatt 18.11.1999. Denne reguleringsplanen ligger i det nordøstlige området av LNF -BC2 og
legger til rette for oppføring av 8 hytter. Ingen av disse er bygd.

Kommunen har over tid registrert et press fra gruneiere i dette området om å få fradele flere
hyttetomter.



Bestemmelsenes § 3.6 b), til kommuneplanens arealdel, lyder slik: Utgjør ny og eksisterende
spredt bebyggelse en gruppe på 4 enheter, kreves godkjent reguleringsplan.
Innenfor og like utenfor omsøkt område ligger 4-5 eksisterende hytter. Derfor ble det satt krav
om godkjent reguleringsplan før flere hytter kan oppføres i dette området.

Dersom omsøkt områderegulering blir vedtatt vil området LNF - BC2 være "låst" for flere
fritidsboliger inntil rullering (ny vurdering) i kommuneplanens arealdelen er gjennomført.
Rådmannen kan ikke se at et vedtak av denne områdereguleringen vil få direkte konsekvenser
for kommuneplanens arealdel som styringsredskap. Når det først fremmes en reguleringsplan
i området kan det være fornuftig at flere hytter "samles" i et hyttefelt.
Rådmannen anbefaler å opprettholde foreliggende planforslag.

Nordland fylkeskommune, 11.10.2012
"Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,
herunder fYlkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende
uttalelse:

Fylkeskommunen beklager at svar i saken foreligger etter høringsfrist.

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

fYlkesplanens areal 
politiske retningslinjer.

Kulturminnefaglig uttalelse
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med

foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle
kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen viser derfor til tiltakshavers
aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf

. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Vi er tilfeds med at denne aktsomhets- og meldeplikten er
omtalt i planbestemmelsene.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Statens vegvesen Region nord, 12.11.2012

"Det vises til oversendelse fra Fauske kommune datert 13. september 2012 med utleggelse av
ovennevnte planforslag til offentlig ettersyn og høring. Hensikten medplanforslaget er å
legge til rette for bygging av 7 nye fritidsboliger inkl. adkomst og parkering. Innenfor
planområdet er det også en eksisterende fritidsbolig (Hl).

Planområdet grenser opp til kommunal veg ((Jordbruvegem), som munner ut i fYlkesveg 530
60-70 m sør for planområdet. Krysset mellom den kommunale vegen og fYlkesvegen har gode
siktforhold, og vi har derfor ingen særskilte merknader til planforslaget. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.



Norges vassdrags- og energidirektorat, 22.11.2012

"Vi. viser til offentlig ettersyn datert 13.09.2012 og NVEs innspil til planoppstart datert
23.05.20/1.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for 7 nye tomter for fritidsboliger samt
tilhørende adkomst og parkering. Området er avsatt til LNF-BC2 (spredt bolig- og
fritidsbebyggelse) i kommuneplanens arealdel.

I vårt innspil til planoppstart gjorde vi oppmerksom på atplanområdet ligger langs Storelva
som er en del av det varig verna Valnesfjordvassdraget. Vassdragsvernet medfører at man
skal søke å unngå inngrep langs kantsonen av vassdrag. Dette gjelder særlig langs urørte
deler av vassdrag, og der det er store naturverdier og interesser for allmennheten. Omsøkte
område er imidlertid noe utbygd i form av bebyggelse, vei og bro.

Det er nå satt en byggegrense mot elv på 50 meter, stilt krav om at tomtene ikke skal gjerdes
inn samt at det er avsatt hensynssone for høyspentlinje gjennom planområdet.

Ut fra dette mener vi at våre tidligere gitte innspil er ivaretatt og har ikke ytterligere
merknader til planen. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Sametinget, 15.10.2012 

"Vi kjenner ikke til at det er registrert automatiskfreda samiske kulturminner i det omsøkte
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til
planforslaget på det nåværende tidspunktet.

Sametinget er tilfeds med at aktsomhetsplikten, jf lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kl.) § 8 annet ledd, er innkorporert i planbestemmelsene.

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspilet bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland fYlkeskommune, Kulturminner i Nordland."

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Fauske Eldreråd, 25.10.2012

"Fauske eldreråd har ingen merknader til forslag til områderegulering for Jordbru. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Jordbru.

PLUT-027113 VEDTAK- 16.04.2013



Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Jordbru.

Even Ediassen
rådmann

Utskrift sendes:
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§ 1

GENERELT

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

1. Bebyggelse og anlegg: Fritidsbebyggelse.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Parkeringsplass.
3. Landbruks-, natur-og friluftsområder samt reindrift: FriluftsformåL.
4. Hensynssoner: Faresone Høyspenningsanlegg.

§ 2

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygningsmyndighetén skal påse at bebyggelsens form, fasader, vindusinndeling og synlige
materialer harmonerer med bebyggelsen omking. Bygninger skal tilpasses terreng for å
ungå større skjæringer, fyllnger, murer o.L. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende
utforming.

2.1 Fritidsbebyggelse, H1-H8.

a) Hl er eksisterende fritidsbolig som kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin

nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring må tilpasses
bestemmelsene.

b) Det kanfradeles inntil 1 daa tomt pr hyte for HI-H8. Tomteavgrensning som er vist
på plankaret er retningsgivende og det kan gjøres mindre justeringer for å tilpasse
terrengformen.

c) Maksimalt bebygd areal (BY A) pr hyte skal ikke overstige 110m2 eksklusiv
parkering. Arealet kan fordeles på flere bygg og om dette gjøres skal det være et
hovedbygg og ingen av de andre byggene skal ha et bebygd areal (BY A) på over 30
m2. Det kan tilates dusj og sanitæranlegg i de andre byggene. Aneks/uthus skal
tilpasses hovedbygg med hensyn til materialvalg, form og farge. Bygninger skal
oppføres i 1. etasje med maks. gesimshøyde på 3,0 og maks. mønehøyde på 5,5 m
over gjennomsnittlig planert terreng. Tak skal utføres som saltak medtakvinkei
mellom 20 og 30 grader.

d) Inngjerding eller oppføring av andre stengsler er ikke tilattpå tomtene.
Terrasselbalkong kan lukkes inne mot beitedyr.

e) Det tilates innlagt strøm og vann i hyttene samt avløp, som skal føres til godkjent

avløpsanlegg i henhold til forurensningsforskriften kap. 16.
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§ 3
SAMFERDSELANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1 Veg

a) Eksisterende kommunal veg, "Jordbruveien", innenfor pianområdet kan opprettholdes
og vedlikeholdes som tidligere.

3.2 Parkering, P1- P4.

a) Inenfor område PI-P4 skal det opparbeides minimum 2 parkeringsplasser pr hytte.
Her gjelder Pl for Hl, P2 for H2-H3, P3 for H4-H5 og P4 for H7-H8.

§4
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅER SAMT REINDRIFT

4.1 Friluftsformål, FRL1-FRL2.

a) Innenfor område regulert til friluftsformål, FRLI-FRL2 er det ikke tilatt med
motorisert ferdsel og det skal ikke føres opp bygninger og andre tekniske anlegg.
Området er avsatt til uteopphold for rekreasjon og opphold for allmenneten og skal
benytes i henhold til bestemmelsene i frluftsloven.

§ 5

HENSYNSSONER

5.1 Faresone, høyspenningsanlegg

a) Innenfor området avsatt til høyspent tilates det ikke oppsatt bygg eller lekeområder.

§ 6
DIVERSE BESTEMMELSER

6.1 Utbygging - rekkefølgebesteinmelser

a) Før det gis midlertidig brukstilatelse eller ferdigattest skal parkeringsplasser være
ferdig opparbeidet jf. § 3.2.

b) Ved byggsøknad for nye hytter skal det for den enkelte tomt skal det legges ved
profiler av eksisterende og nytt terreng med bygning inntegnet i samme målestokk
Cl : 100). For H6 skal det også vises plassering parkeringsplasser.

c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
kultutminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kultuinner, §

8. Sametinget skal ha særskilt varseL.
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6.2 Radon

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

6.3 Tilgjengelighet

a) Uteområder og atkomst ti bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres
tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i pianområdet skal
etterstrebe universell utforming og det gjelder like full på områder innom hus, som på
områder utendørs.

6.4 Energi

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

6.5 Støy

a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsombru skal ha støyivå mindre enn Lden 55 dB

på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bru. Utenfor soverom skal maksimalt
støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå
skal være tilfredsstilt med de krav tilluftskifte/ventilasjon som følger av teknisk
forskrift.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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13.09.2011 Plan beskrivelse

1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgivere
Kine Holmvik, Gildeskålveien 44,8003 Bodø. Mob. 95 74 8923 og e-post:
kineholmvik~yahoo.no. Rune Andreassen, Parkveien 58, 8005 Bodø. Mob. 91 31 8503.

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr /Bnr Hjemmelshaver Adresse Poststed
65/5 Kine Holmvik Gildeskålveien 44 8003 Bodø
65/6 Rune Andreassen Parkveien 58 8005 Bodø
x/x Fauske kommune

1.3 Planlegger
AlS Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Organisasjonsnr. 943551413.

1.4 Hensikten med planen
Det skal legges til rette for 7 nye tomter for fritidsboliger samt tilhørende atkomst og parkering.

L.S Gjeldende planverk

Gjeldende plan for området er
kommuneplanens arealdel vedtatt av
kommunestyret 03.02.2011.

Området er avsatt som Lnf-Be2
(spredt bolig- og fritidsboligbygging).

I planperioden kan det bygges en bolig
og to hytter innenfor området. Antall
utover dette utløser krav om
reguleringsplan.

1.6 Konsekvenser plan
Planen medfører i mindre grad endret utsikt for naboene da terrenget heller svakt mot elva og det
stilles krav til byggehøyde. Endring i utsikt vurderes derfor til å ha små negative konsekvenser.

Det er satt byggegrense mot elv på 50m og tomtene skal ikke gjerdes inne. Tre av tomtene lengst
nordøst i området ligger tett, men det er god passasje for turgåere like nord for disse samt mellom
de andre tomtene i området. Tiltaket vurderes å ha små negative konsekvenser for allmenn
ferdseL.
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2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca 57,5 daa og omfatter gnr.65 bnr.5 og 6. Området ligger ca 12 km nord for
Strømsnes og avgrenses av Storelva mot vest og kommunal veg, "Jordbruveien" mot øst.

2.2 Eksisterende arealbruk

Området ligger på Jordbru i Fauske kommune. Området har en fritidsbolig fra før. Området
grenser mot kommunal veg, "Jordbruveien" i øst og mot Storelva i vest. Storelva er en del av det
varig verna Valnesfjordvassdraget.
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2.3 Infrastruktur
Området avgrenses i øst av kommunal veg som går videre sørover til FV.530. Vei er ikke endret,
men følger i hovedsak kommunens grunnkart og er ihht. håndbok 017. Lengst sørøst i området
går det en høyspentledning.

2.4 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det forligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdierlbiologisk
mangfold av verdi innenfor området.

2.5 Grunnforhold
Området består for det meste at stein, myr og grus.

2.6 Klimatiske forhold

Området har gode solforhold og på sommeren er det sol fra kl.07.00 til k1.21.30. På vinteren er
det en del snø i området. Ellers er det lite vind og for det meste fra nord. Det har ikke vært flom i
Storelva som fint tar unna snøsmelting på vårparten.

.1
"

Området sett mot øst. Fotograf Kine Holmvik.

2.7 Risiko- og sårbarhet (ROS)

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

3.0 Planfremstiling

3.1 Planforslag
Plannavn er Jordbru og planid er 1841-2011004. Planforslaget består av:

. plankart av 13.09.2011, målestokk 1:1000 (vedlagt i A2)

. reguleringsbestemmelser av 13.09.2011
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Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er fritidsbebyggelse, friluftsformål samt
kjørevei og parkering. Det legges opp til fradeling av tomter på inntil L daa, disse er vist som
retningsgivende og så må tilpasses terrengform. Det tilates hytter med maksimal mønehøyde på
5,5 m og maksimal størrelse på totalt bebygd areal BY A = 110m2 pr tomt.

Byggegrenser tomter.

Bildet til venstre viser hvor på
tomtene det kan plasseres bygninger
når både byggegrense mot elv, vei og
nabotomt er tatt hensyn tiL.

På tomt H6 er det lagt opp til kjøring
helt frem til hytta for bevegelses-
hemmede. Mulig parkering er vist på
bildet, men denne må tilpasses i
forhold til bygg på tomten. Det må
også tas hensyn til trygg utkjøring på
"Jordbruveien" ved plassering av
parkeringsplasser.

Det stiles derfor krav i bestemmel-
sene om ved byggesøknad for H6
skal det leveres situasjonskart som
viser både plassering bygg og
parkering på tomten.

3.2 Klima
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må
tas særlig hensyn til ved utbygging av eiendommen. Unntak er at det viktig at det ved
dimensjonering av bygg tas høyde for korrekt snølast.

3.3 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet og universell utforming har ligget til grunn for utforming av
området. Noen av tomtene ligger like ved kommunal veg og det skulle ved spesielle behov være
mulig å kunne kjøre helt frem til hytta med lett tilrettelegging. For tomt H6 er dette vist i pkt. 3.1.

3.4 Spesielle forhold

Det legges opp til mulighet for vann, avløp og strøm til hyttene. Det vil da sannsynligvis bli
septiktank, som ellers er vanlig i området samt at strøm legges i kabel frem til hyttene.

3.5 Utbyggingsavtale
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.
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Området sett mot sørvest. Fotograf Kine Holmvik.

4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen og Oddbjørn Vårheim.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Oppstart planarbeid ble annonsert i Saltenposten 14.04.2011. Det ble sendt ut melding om
planlegging 11.04.2011 til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.

4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Sametinget, 28.04.2011

Kjenner ikke til registrerte automatisk fredete kulturminner i området. Ber om
bestemmelse vedrørende arbeid i marken medtas i planbestemmelsene og at pålegg
videreformidles til utførende.

Vår kommentar: Ivaretatt i bestemmelser.

4.3.2 Statens vegvesen (SVV), 09.05.2011

Opplyser om at FV.531 går fra Nordvika til Kosmo og ikke gjennom planområdet. Vei
gjennom området er registrert som kommunal veg. Der plan inkluderer FV.530 må denne
dimensjoneres i henholdt til SVV sine håndbøker og endringer/tiltak i forhold til denne vil
SVV komme tilbake til i høringsrunden.

Vår kommentar: Tas til etterretning.
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4.3.3 Reindriftsforvaltningen i Nordland, 18.05.2011

Saken er forelagt Duokta reinbeitedistrikt. Distriktet har ingen merknader og heller ikke
reindriftsforval tningen.

4.3.4 Nordland Fylkeskommune, 19.05.2011

Minner om at det skal utarbeides planbeskrivelse. Viser på generelt grunnlag til
arealpolitikk i Fylkesplanen, nasjonal politikk om tilrettelegging for alle, estetiske forhold
og medvirkning i planprosessen. Kulturminnefaglig innspil: Planen er ikke i konflikt med
registrerte kulturminner. Vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger.

Vår kommentar: Ivaretas i plandokumentene.

4.3.5 NVE, 23.05.2011

Flom, erosjon og skred langs vassdrag er naturlige prosesser og det må vises i
dokumentene hvordan dette er vurdert. Utsatte områder avsettes som hensynssoner.
Storelva er en del av det varig verna Valnesfjordvassdraget. Dette medfører at man skal
søke å unngå inngrep langs kantsonen. I området det planlegges er det allerede noe utbygd
i form av bebyggelse, vei og bro. Planlagt byggegrense på 50 m er forsvarlig avstand til
vassdraget.

Vår kommentar: Ivaretas i plandokumentene.

Direkte berørte parter og naboer

4.3.6 Roar Tverelv, 18.05.2011

Som grunneier av 64/1 gjør han oppmerksom på kart er feil og at eiendomsgrensen
mellom gnr.64 og 65 går i Bringebærdiket dvs. bekken som renner ned dalsiden og ender i
Storelva ved Bringebærdikforsen. Det opplyses også at det ved utbedring av FV.530 i
1994-95 ble krysset til kommunal veg omlagt og det ble avstått grunn til nytt kryss.
Gammel veg og avkjørsel ble tilbakeført til grnneier.

Vår kommentar: Tas til etterretning og avgrensning plankart er endret i henhold til
innspil. Når det gjelder grunnlagskart kan dette kun endres av Fauske kommune og denne
informasjonen videresendes kommunen.

4.4 Samarbeid
Det er avholdt forhåndskonferanse 25.11.2009 med Fauske kommune og befaring med
tiltakshavere 20.1 1.2009.

5.0 Vedlegg

1. Plankart i A2, Ml: 1000
2. Plan vist på ortofoto i A2, Ml: 1000
3.. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
4. ROS-sjekkliste

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
are,al-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

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

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

i

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

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

. Rundskriv GS-1 LO 1 - "Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)

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

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

_ _ _ _ _ _ 9.!r~~~~e_g_uJ~r!i!Q !~r _J_O!~~~U.! ..~~~k~ _ _ _ _ _ _
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J ord-/leire-/løsmasseskred Nei

Kvikkleire, ustadi ennforhold Nei

Steinras, steins ran Nei

Is-/snøskred Nei

K' ente historiske skred, utbredelse Nei

Store snømen der

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja Rens

Flomfare

Springflo

Flomsonekar, historiske flomnivå

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc.

Menedbør

Radon Ukjent Ivaretas i bestemmelser

Anet... Nei

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

drikkevannskilder, nedbørsfelt,
grnnvann
landbruksareal
oppdrettsanlegg m.m.

7 vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.

Nei
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Branneks los.on ved industrianle Nei

Kjemikalieutslipp o.a. foruensnin Nei

Olje-/gassanle Nei
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, Nei
radioaktiv la in

Høyspentledninger
Det går en linje gjennom området helt i sør

Ja og denne er market som faresone i plan.

Vurdert som liten risiko.

Anlegg for deponering og destruksjon av
farli avfall

Nei

Strålin sfare fra div. installas . oner Nei

Gamle f 11 lasser Nei

Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret
bruk av amle industritomter

Nei

Miltære o sivile skytefelt Nei

Dumpeområder is' ø Nei
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Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende transportrer
utgjøre en risiko for området?hendelser på veg Nei

hendelser på jernbane
hendelser på sjø/vann
hendelser i luften

Veger med mye transport av farli gods Nei

Ulykkesbelastede ve er Nei

Stø soner ved infrastruktur Nei

Skole/barneha e Nei

Fl lass Nei

Vikti veilernbane Nei

Jernbanestas' on/ussterminal Nei

Havn Nei

Vannverk/kraftverk Nei

Undervannslednin er/kabler Nei

Bru/Demnin Nei
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