
 

 
 
 

 

PLANPROGRAM  
OMRÅDEREGULERING SØBBESVA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høringsutkast: 18.07.2014 
Revidert:  
Fastsatt:   
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
    

 
 

A/S Salten Kartdata 
Adresse:  Eliasbakken 7, 8205 Fauske 
Telefon:   75 40 24 80    
Internett:  www.skd.no 

 
 



Planprogram Søbbesva          Fauske kommune 

 
 

 

A/S Salten Kartdata 
 

2

 

Forord 
 
På oppdrag fra Fauske kommune og Salten Serverfarm Fauske er det utarbeidet er utkast til 
planprogram for Søbbesva i Fauske kommune. Planprogrammet er utarbeidet i henhold til Plan- 
og bygningslovens § 4-1 og Forskrift om konsekvensutredninger § 6.  
 
Oppdragsgiver:  Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks. 93, 8201 Fauske. 
   Salten Serverfarm Fauske, Skriverveien 3, 8010 Bodø. 
Prosjektansvarlig: A/S Salten Kartdata, Eliasbakken 7, 8205 Fauske. 
 
Planprogrammet sendes på høring samtidig som at det kunngjøres oppstart av arbeid med 
områderegulering for Søbbesva. Denne planen vil erstatte gjeldende reguleringsplan Søbbesva 
(utvidelse).  
 
Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn for planprogrammet varsles med brev til berørte 
rettighetshavere, naboer og myndigheter. Det kunngjøres også med annonse i avisa Saltenposten. 
Dokumenter legges ut på hjemmesidene: www.skd.no og www.fauske.kommune.no. 
 
Frist for å komme med merknader til planarbeidet og planprogrammet er satt til den 15.09.2014. 
Merknader kan sendes til e-post: firmapost@skd.no eller pr. post til: 
 

A/S Salten Kartdata 
Eliasbakken 7 
8205 Fauske 
 

Spørsmål om planprogrammet kan sendes på e-post til: 
 

A/S Salten Kartdata  
v/Rita Helen Berg 
E-post: rita.berg@skd.no 
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1. Bakgrunn for planarbeidet og -programmet 

1.1  Bakgrunn for planarbeidet 
A/S Salten Kartdata er engasjert av Fauske kommune og Salten Serverfarm Fauske til å 
utarbeide forslag til områderegulering av et ca. 425 dekar stort område nord for jernbanen og 
vest/nordvest for E6 i Fauske kommune. Planområdet er vist på s.7. 
 
Hensikten med planarbeidet er å oppdatere planen til dagens situasjon, fjerne sidespor jernbane 
og øke utnyttelsesgraden. Formålet i gjeldende plan for området endres ikke med unntak av 
eksisterende område for videregående skole. Her endres formål fra industri til undervisning. Det 
meste av planområdet i øst/sørøst er utbygd pr. i dag og tilsvarer nesten halve planområdet.  

1.2  Krav om konsekvensutredning 
Planen utløser krav om konsekvensutredning i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger 
av 26.06.2009 kapittel II, § 2 f), Vedlegg I pkt.1 vedrørende bygg med bruksareal på mer enn 
15 000 m2.  
 
Formålet med utredningen er å klargjøre virkningen av tiltak som kan ha vesentlige 
konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Planen utløser altså krav om planprogram, 
men Fauske kommune ser ingen aktuelle tema for utredning. Det lages likevel planprogram for å 
tilfredsstille loven og slik at kjent kunnskap om området kommer frem i planprosessen så tidlig 
som mulig.  
 
Kommunen stiller krav om grunnundersøkelser og tema støy vil bli vurdert i planprosessen. 
Disse vil bli omtalt i planbeskrivelsen i lag med øvrige tema som kulturminner, biologisk 
mangfold, infrastruktur m.fl., som skal ligge ved forslag til områdereguleringen.  
 
Fauske kommune som ansvarlig myndighet kan endre planprogrammet på bakgrunn av 
merknader som kommer inn i høringsrunden. 

1.3  Hensikten med planprogrammet 
Planprogrammet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i Plan- og bygningslovens kap.  4.  

Planprogrammet skal: 
• Gi en beskrivelse av formålet, bakgrunn og føringer for planarbeidet 
• Redegjøre for informasjons- og medvirkningstiltak 
• Redegjøre for planprosessen og fremdriften av planarbeidet 
• Redegjøre for planens avgrensning 
• Redegjøre for overordna rammer og premisser 
• Redegjøre for aktuelle utredningstema (om slike finnes) 
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2. Planprosess og foreløpig fremdriftsplan 

2.1  Organisering 
Tiltakshaver:   Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske.  

Telefon 75 60 06 00 og e-post: postmottak@fauske.kommune.no. 
Salten Serverfarm Fauske, Skriverveien 3, 8010 Bodø. Telefon 906 78 653 
og e-post: odd.emil@brus.bodo.no 

 
Plankonsulent:  A/S Salten Kartdata, Eliasbakken 7, 8205 Fauske.  

Telefon 75 40 24 80 og e-post: firmapost@skd.no 
Organisasjonsnr. 943 551 413.  

2.2  Planprosess og medvirkning  
Reguleringsplan for Søbbesva vil utarbeides som områderegulering i hht. plan- og 
bygningsloven § 12-2. 
 
Prosess 

• Oppstartsmøte Fauske kommune, avholdt 09.07.2014. 
• Utarbeide forslag til planprogram for plan- og utredningsarbeidet 
• Varsle oppstart av planarbeid og legge ut forslag til planprogram til høring 
• Høringsperiode planprogram minst 6 uker 
• Med bakgrunn i innkomne merknader vurderes evt. behov for utredning og utarbeidelse 

av nytt planprogram 
• Kommunal behandling – Fauske kommune  
• Utarbeide planforslag 
• Kommunal behandling (1.gang) og vedtak om offentlig ettersyn (høring) av planforslag  
• Offentlig ettersyn av planforslag minst 6 uker 
• Justere planforslag på bakgrunn av evt. merknader og evt. innsigelser 
• Kommunal behandling (2. gang) 
• Kommunal behandling/vedtak av reguleringsplan 
• Evt. klage på reguleringsvedtak som ikke tas til følge behandles av Fylkesmannen i 

Nordland 
 

                

  HØRING/    BEARBEIDE        

OPPSTART- OFF.  HØRING/ PLAN VEDTAK     

MØTE ETTERSYN UTARBEIDE OFF.       KUNN- 

  AV PLANUTKAST  ETTERSYN VEDTAK EVT.    GJØRING 

PLAN- PLAN-    POLITISK  GOD-
KJENNING 

    

PROGRAM PROGRAM  MIN. 6 UKER UTVALG AV MD     

  MIN. 6 UKER            

       EV. MEKLING       

               

                

Tabell1 1: Skissert planprosess. 
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Medvirkning 
Plan- og bygningsloven § 5-1 og § 12-8 stiller krav til informasjon og medvirkning. Berørte 
parter og allmennheten får informasjon om planarbeidet først ved varsel om oppstart gjennom 
brev til berørte grunneiere/parter samt annonsering i aviser og kommunens hjemmeside. I en 
høringsperiode på minst 6 uker vil det være mulig å komme med innspill/merknader til 
planarbeidet og - programmet. Offentlige etater/myndigheter får varsel samtidig.  
 
Når planforslag er utarbeidet, oversendes dette til kommunen for behandling. Etter 1. gangs 
politisk behandling legges dokumenter ut til offentlig ettersyn der allmennheten og øvrige 
berørte parter/myndigheter får anledning til å komme med innspill/merknader til planforslag. 
 
Etter offentlig ettersyn vil kommunen behandle planen på nytt, og om det ikke er innsigelser 
eller vesentlige endringer som krever nytt offentlig ettersyn vil områdereguleringen gå videre til 
kommunestyre for endelig vedtak om godkjenning av områderegulering.  
 
Vedtaket annonseres og kan påklages innen 3 uker, klageinstans er Fylkesmannen i Nordland. 

2.3  Fremdriftsplan for plan- og utredningsprosessen 
Saksgangen og den foreløpige fremdriftsplanen er som følger: 
 
Nr Hendelse 

 
Tidsrom 
 

Aktører 

1 Forslag planprogram Juli 2014 Fauske kommune og A/S Salten 
Kartdata  

2 Høring planprogram minst 6 uker.  
 

Juli –  
medio September 2014 

A/S Salten Kartdata 

3 Vurdering behov utredning etter 
høring og evt. lage nytt planprogram 

September 2014 Fauske kommune 

4 Utarbeidelse av forslag til 
områderegulering 

Oktober –November 
2014 

A/S Salten Kartdata 

5 Politisk behandling med vedtak om 
offentlig ettersyn 

Desember 2014 Fauske kommune, Planutvalget 

6 Offentlig ettersyn minst 6 uker. 
 

Januar– 
Februar 2015 

Fauske kommune 

7 Politisk behandling. 
Endelig planvedtak. 

Mars 2015 Forutsatt ingen innsigelser,  
Fauske kommunestyre  
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Figur1: Planområdet vist med rød stiplet linje. 

 

3. Planområdet og eksisterende forhold 

3.1 Lokalisering og avgrensning 
Planområdet er på ca. 425 daa og ligger på Søbbesva i Fauske kommune, se kartutsnitt nedenfor. 
Området er like nord for jernbanelinjen som går fra Fauske jernbanestasjon mot Bodø. Området 
ligger vest/nordvest for dagens E6. Det er ca. 2,0 km til Fauske sentrum og ca. 5,4 mil til Bodø 
sentrum. Straumen i Sørfold ligger ca. 1,5 mil nord og Rognan i Saltdal ligger ca. 3,0 mil sør for 
området.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planavgrensning følger gjeldende reguleringsplan for Søbbesva (utvidelse). Planen er fra 1981 
og etter mange søknader om dispensasjoner ser kommunen behov for en oppdatering av planen 
spesielt med tanke på grad av utnytting. Dette er også i tråd med statlige føringer om å fortette 
eksisterende byggeområder fremfor å ta i bruk nye.  
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3.2 Eiendomsforhold  
Planområdet omfatter delvis eller helt følgende eiendommer, se tabell nedenfor (s.8 og 9):  
 
GNR /BNR HJEMMELSHAVER ADRESSE POSTSTED 
1841 - 103/1160, 1376, 
1605, 1607 

AMUNDSEN EIENDOM AS POSTBOKS 1133 8001 BODØ 

1841 - 103/5 ANDERSEN LARS  V/VERA HENRIETTE NYGÅRD, 
RENSÅSGT. 43 

8005 BODØ 

1841 - 103/5 ANDERSEN LINE RENSMOVEIEN 10 8007 BODØ 

1841 - 103/5 ANDERSEN TRULS ÅRLOKKVEIEN 27 8011 BODØ 

1841 - 103/7 BAN RUTH JENSEN VATNBYGDVEIEN 8 C 8210 FAUSKE 

1841 - 103/1323, 1592 BILSKADESENTERET FAUSKE DA POSTBOKS 463 8201 FAUSKE 

1841 - 104/3 BJÅNES KRISTIN ERIKSTADVEIEN 42 8206 FAUSKE 

1841 - 104/3 BJÅNES LARS SVEINUNG ERIKSTADVEIEN 42 8206 FAUSKE 

1841 - 103/829 BLUESMOBIL AS POSTBOKS 454 8201 FAUSKE 

1841 - 103/5 EDVARDSEN JULIE FIVA MARKAPLASSEN 419 7054 RANHEIM 

1841 - 103/5 EDVARDSEN KRISTIN FIVA SAGPLASSVEGEN 54 7054 RANHEIM 

1841 - 103/5 EDVARDSEN LIV BEATE FIVA VESTERVEIEN 1 8200 FAUSKE 

1841 - 103/5 EDVARDSEN OLE JONNY GRYTTINGVEIEN 18 8209 FAUSKE 

1841 - 103/5 EDVARDSEN ØYSTEIN SMALGANGEN 16 0188 OSLO 

1841 - 103/1 EIDE LETTEN LEILIGHET 310, PARKVEIEN 86 8005 BODØ 

1841 - 104/1 ERIKSTAD KJELL A ERIKSTADVEIEN 22 8206 FAUSKE 

1841 - 103/918, 1089 EXIM AS POSTBOKS 283 8201 FAUSKE 

1841 - 103/1122, 1276, 
1586 

FAUSKE GLASS & RAMME AS HÅNDVERKSVEIEN 8 8208 FAUSKE 

1841 - 103/1297, 1576 FAUSKE TRELAST AS HÅNDVERKSVEIEN 3 8208 FAUSKE 

1841 - 103/1208, 
1269,1270,1399 

FAUSKEBYGG AS POSTBOKS 211 8201 FAUSKE 

1841 - 103/1 FOOSNÆS ELSE MARIE C/O DAG FOOSNÆS, ØVRE 
RÆLINGSVEI 105 

2005 RÆLINGEN 

1841 - 103/5 FROGNER ANNE ÅBØDALSVEIEN 77 4200 SAUDA 

1841 - 103/1331, 
1581,1593 

GABRIELSEN BYGG AS TORGGATA 22 8200 FAUSKE 

1841 - 103/1 GIHLE HANS ESBEN LOVISENBERGGATA 21 G 0456 OSLO 

1841 - 103/1 GIHLE NINA BRAHUSVEGEN 2 E 2816 GJØVIK 

1841 - 103/1470 HANSEN HELGE HALSTEIN POSTBOKS 223 8201 FAUSKE 

1841 - 103/1 HARTVIG ANNE-LISE  V/ADVOKAT RICHARD VATTN, 
TANGEN SENTRUM 

1450 
NESODDTANGEN 

1841 - 103/1335 HENRIKSENGÅRDEN AS HÅNDVERKSVEIEN 8 8208 FAUSKE 

1841 - 103/1 HOGNE KARIANNE SNERTINGDALSVEGEN 3274 2881 AUST-TORPA 

1841 - 103/5 HOLTHAUG INGEBJØRG ELISE  C/O HELGE PETER A 
HOLTHAUG, INDUSTRIGATA 31 C 

0357 OSLO 

1841 - 104/4 HVESSER ANNE MARGRETHE HEGGEDALSVEIEN 91 1385 ASKER 

1841 - 103/1187 ICO EIENDOM AS INDUSTRIVEIEN 18 8205 FAUSKE 

1841 - 103/1084 INDUSTRIVEIEN 3 FAUSKE AS HÅNDVERKSVEIEN 8 8208 FAUSKE 

1841 - 103/1400, 1597 INDUSTRIVEIEN 7 FAUSKE AS BALMIG 13 8208 FAUSKE 

1841 - 103/1070 ISI EIENDOM AS POSTBOKS 47 8201 FAUSKE 

1841 - 103/1 JANSEN KRISTIN AALSTAD BREIDABLIKKVEGEN 43 4250 KOPERVIK 

1841 - 103/5 JENSEN ELSE-GERD STORGATEN 50 8200 FAUSKE 

1841 - 103/1165 JENSSEN JENS & SØNN POSTBOKS 255 8201 FAUSKE 

Tabell 2: Eiendomsforhold innenfor planområdet. 
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GNR /BNR HJEMMELSHAVER  ADRESSE POSTSTED 

1841 - 103/1333 JENSEN PER ANTON GRYTTINGVEIEN 24 8209 FAUSKE 

1841 - 103/1268 JENSEN ØYVIND 
TERMOTRANSPORT AS 

POSTBOKS 334 8201 FAUSKE 

1841 - 103/6 KRISTENSEN BRIGT JENS L NESTÅSVEIEN 1 A 8011 BODØ 

1841 - 103/6 KRISTENSEN HANS OLAV MJØLANVEIEN 58 8622 MO I RANA 

1841 - 103/2 KRISTENSEN RANDI TUNVEIEN 3 8200 FAUSKE 

1841 - 104/77 KVANDAL OLE JOHAN HOLTANVEIEN 565 8219 FAUSKE 

1841 - 103/5 LARSEN ERNA JOHANNE HØYENHALLVEIEN 9 E 0667 OSLO 

1841 - 103/5 LAUKLI EINAR RINGKØBINGVEGEN 7 9011 TROMSØ 

1841 - 103/5 LAUKLI JOHN PER BEKKEDALSVEIEN 9 A 3030 DRAMMEN 

1841 - 103/1419 LØKÅS MARY JOHANNE REITVOLLVEIEN 5 8206 FAUSKE 

1841 - 103/1247, 1560 LØKÅS ÅGE & SØNNER AS REITVOLLVEIEN 5 8206 FAUSKE 

1841 - 103/1182 MESTERBYGG FAUSKE AS INDUSTRIVEIEN 16 8208 FAUSKE 

1841 - 103/1 MICHAELSEN GRETE VICTORIA OLAVS VEI 59 1450 
NESODDTANGEN 

1841 - 103/1 MONSSEN SVERRE PAAL BERGS VEI 8 0692 OSLO 

1841 - 104/5 OSBAKK KARIN MARIE ERIKSTADVEIEN 17 8206 FAUSKE 

1841 - 104/2 PEDERSEN JOHN BØRRE  ERIKSTADVEIEN 11 8206 FAUSKE 

1841 - 104/6 STEIGEN VIDAR ANDRE MYRVEIEN 10 1482 NITTEDAL 

1841 - 103/1394 TOFTEN NILS PETTER HÅNTVERKSVEIEN 6 8200 FAUSKE 

1841 - 103/1104 TRANSPORTINDUSTRI AS INDUSTRIVEIEN 9 8208 FAUSKE 

1841 - 104/43 ØINES JOHN HELGE MOVEGEN 32 8250 ROGNAN 

1841 - 103/1 AALSTAD TOR JOHAN HAUG 8289 ENGELØYA 

1841 - 103/11, 1157, 
1504, 1506, 1515 

FAUSKE KOMMUNE POSTBOKS 93 8201 FAUSKE 

1841 - 103/832, 1021, 
1079, 1158, 1206, 1231 

NORDLAND FYLKESKOMMUNE PRINSENSGT. 100 8048 BODØ 

Tabell 2: Eiendomsforhold innenfor planområdet. 

3.3 Planområdet og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er på ca. 425 daa, relativt flatt og ca. halve området er utbygd pr. i dag. Det består 
for det meste av myr samt noe blandingsskog helt ytterst i planområdet mot nord/nordvest. 
Området har flere kanaler for drenering. Det er lagt rør i bakken mellom Farvikbekken og 
Liosen, som flomsikring i forbindelse med Farvikbekken. I kap. 5 Tema/problemstillinger 
omtales flere forhold innenfor planområdet eks. grunnforhold, kulturminner m.m. 

3.3.1 Dagens bruk 
Løvgavlveien går langs planområdet i øst og nordover til dolomitt- og marmorbrudd, 
boligområde i Tortenlia og videre nordover. Innenfor planområdet er bebyggelsen mest 
konsentrert i øst og i sør/sørøst. Dagens veg- og trafikkforhold er beskrevet i kap. 5.4. Fauske 
kommune eier større ubebygde deler av området og Nordland fylkeskommune eier området for 
videregående skole.  
 
Innenfor planområdet er det pr. i dag mange bedrifter som har etablert seg og disse er listet opp i 
kap. 5.5. Området fremstår som et typisk næringsområde med haller, containere, større kjøretøy 
og maskiner. Med unntak av videregående opplæring innen bygg, anleggsteknikk, 
arbeidsmaskiner og bergverk er det kun næringsvirksomheter innenfor området. Det er ingen 
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boligbebyggelse i umiddelbar nærhet med unntak av boligene langs Brinkveien og disse vil ikke 
bli berørt av evt. nyetableringer siden de ligger utenfor den delen av planområdet som allerede er 
etablert med bl.a. videregående skole. 

3.3.2 Tilstøtende arealbruk  
Like sør for planområdet ligger jernbanespor for tog mellom Bodø og Fauske. I sørøst nærmest 
den delen av industriområdet som er utbygd i dag ligger det eksisterende boligfelt (8 boliger) 
langs Brinkveien. Boligområdet avgrenses av Løvgavlveien i vest og Fauske Lysverk i nord. Litt 
lenger mot øst/sørøst går dagens E6. Det foreligger planer om endring av trase for E6, men det er 
ikke gitt noen signaler om når en evt. omlegging utenfor Fauske sentrum med nytt kryss nord for 
Fauske skal gjennomføres. Det arbeides med planer for omlegging av Rv. 80 like sør for 
jernbanelinjen med ny rundkjøring på dagens E6 ca. 200 m sør for kryss Løvgavlveien/E6. 

3.3.3 Områdets egnethet 
Området er i dag avsatt til næringsformål og har vært det i 33 år og til nå er ca. halve delen 
utbygd. Det knytter seg noe usikkerhet til grunnforhold i ubebygd del, men grunnundersøkelser 
som skal foretas i området vil gi svar på hvilke bygg som egner seg.  
 
Fauske kommune legger vekt på å tilby et bredt spekter av næringstomter og næringsarealer dvs. 
både små og store tomter. Fauske ligger sentralt langs E6 og med god veiforbindelse til Bodø 
(Rv. 80). Fauske har jernbaneforbindelse sørover mot Trondheim og Oslo samt en godsterminal 
for omlasting mellom tog og bil. Posten Norge/Bring har også en pakkesorteringsterminal på 
Fauske.  
 
På Finneid har kommunen en dypvannskai og det er sjøveiforbindelse via Saltstraumen til resten 
av landet, Europa og verden. Det er kort vei (ca. 55 km) fra Fauske til Bodø lufthavn. 
Kommunen arbeider aktivt for å få bedriftsetablering til Fauske og kommunen generelt. Dette for 
å sikre arbeidsplasser og befolkningsgrunnlag.  
 
Området egner seg svært godt til formålet og avstandene gjør det mulig med en videre 
bærekraftig utvikling av området. Det forutsettes at utbygging vil skje i henhold til fremtidig 
geoteknisk rapport.  

4. Overordnede rammer og føringer for planarbeidet 
I planprosessen legger man opp til at generelt regelverk som plan- og bygningslov, forskrift 
konsekvensutredninger samt berørte særlover eks. kulturminner skal følges. 

4.1 Føringer fra tiltakshaver 
Planområdet skal utvikles i henhold til overordnede rammer og føringer for arealbruk.  

4.2 Nasjonale føringer 
Regjeringen/Stortinget har ved hjelp av rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser, 
stortingsmeldinger, rundskriv, temaveiledere m.m. gitt føringer for hensyn som skal tas i 
planprosess og senere ved bygging. Noen av disse er listet opp nedenfor (ikke uttømmende): 
Lovverk  



Planprogram Søbbesva          Fauske kommune 

 
 

 

A/S Salten Kartdata 
 

11

• Plan- og bygningsloven  
• Naturmangfoldloven  
• Kulturminneloven  

 
Nasjonale retningslinjer og bestemmelser  

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  
• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming  
• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging  
• Klima- og miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen (T-1442)  
• Klima- og miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av luftforurensning i  

arealplanleggingen (T-1520)  
 
Aktuelle veiledere  

• Kommunal- og moderniseringsdepartementets Veileder til ny plan- og bygningslov  
• Klima- og miljøverndepartementets temaveileder Universell utforming og planlegging 

etter plan- og bygningsloven  
• Klima- og miljøverndepartementets temaveileder Barn og unge og planlegging etter plan- 

og bygningsloven (T-1513)  
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps Veileder for kommunale risiko- og  

Sårbarhetsanalyser  

4.3 Regionale føringer for planarbeidet 
Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025 
I fylkesdelplan for Nordland (2013-2025) er det satt mål og strategier for nærings- og 
kompetanseutvikling. Her framgår det bl.a. at «næringsutviklingen i Nordland skal være basert 
på et bredt verdiskapingsperspektiv med sterke næringsklynger, fokus på bærekraftig utnytting 
av fylkets mangfoldige naturgitte og kulturelle ressurser og satsing på nye sektorer.  
 
Det er viktig å videreføre tradisjonell kunnskap, både for å bevare og for å skape nytt. Et bredt 
og innovativt verdiskapingsperspektiv vil være med på å sørge for at Nordland til det fulle 
utnytter alle sine ressurser, og med det blir både konkurransedyktig og framtidsrettet.»  
 
En uttalt målsetning er at Nordland skal ha et konkurransedyktig, innovativt og bærekraftig 
arbeids- og næringsliv, og viktige strategier for å nå dette målet er i følge planen å: 

 
• Stimulere til nyetableringer, omstillinger og vekst i eksisterende bedrifter 
• Ta i bruk Nordlands mangfoldige kultur, kulturmiljø og naturressurser som potensial for 

verdiskaping 
• Jobbe for å skape en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling med god balanse mellom 

bruk og vern 
• Foredle mest mulig av råvarene nærmest mulig der ressursene finnes 
• Styrke kunnskapsbasert næringsutvikling innen sektorer hvor Nordland har spesielle 

fortrinn 
• Legge til rette for effektive og miljøvennlige godstransporter 

 
Med unntak av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter er ikke Fylkesplanen 
juridisk bindende. Fylkesplanen skal være veiledende for bl.a. kommunenes planlegging og 
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Figur 2: Utdrag kommunedelplan Fauske sentrum, del 1. 

grunnlag for innsigelse fra regionale eller statlige myndigheter dersom kommunene vedtar 
reguleringsplaner eller godkjenner tiltak i strid med bestemmelsene.  

4.4 Kommunale føringer 
Kommuneplan for Fauske 2010- 2025  
Kommuneplan for Fauske (strategisk del) har fokus på utvikling av de tre tettestedene i 
kommunen (Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma). Det legges vekt på utvikling i sysselsetting, 
fokus på eksisterende og nye etablering og omsetning/verdiskapning i bedriftene. Kommunen 
arbeider med bakgrunn i dette for å få flere næringsaktører/etablerer til kommunen og herunder 
legge til rette for dette gjennom overordna plan og reguleringsplaner. 
 
Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I (2009-2021). 
Planområdet er skravert som reguleringsplan og skal fortsatt gjelde i kommunedelplan for 
Fauske sentrum, del 1 vedtatt 03.02.2011.  
 
Kommuneplanen er nå under rullering og er forventet ferdig i 2015. Det er ikke lagt føringer for 
annen bruk av området. Se kart nedenfor. 
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Figur 3: Gjeldende reguleringsplan Søbbesva (utvidelse). 

4.5 Gjeldende reguleringsplaner 
Følgende reguleringsplan er berørt av områdeplanen: 

• Reguleringsplan for Søbbesva (utvidelse), stadfestet 02.10.1981 (planident 2007005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ny plan vil erstatte hele denne reguleringsplanen.   

5. Tema/problemstillinger 
Med bakgrunn i kjent kunnskap om området ser Fauske kommune ikke noen aktuelle 
utredningstema. Men det kreves utarbeidd planprogram som skal omtale tema som bør vurderes 
slik at kjent kunnskap kommer frem tidlig i planprosessen.  
 
Tema som omtales i planprogrammet er gjengitt nedenfor i vilkårlig rekkefølge. 

• Teknisk infrastruktur 
• Naturverdier og biologisk mangfold 
• Grunnforhold 
• Veg- og trafikkforhold 
• Næringsliv 
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• Sosial infrastruktur 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Barn og unges interesser 
• Klima 
• Friluftsliv 
• Universell utforming/tilgjengelighet  
• Risiko- og sårbarhet 
• Landskap og vegetasjon 
• Avfallshåndtering 
• Landbruk 

 
Det forligger ingen kjente alternative løsninger pr. dags dato utover videreføring av dagens plan. 
Det kan bli mindre justeringer av nytt vegsystem for å tilpasse resultat fra grunnundersøkelser og 
eksisterende vegsystem i området.  
 
Data- og kunnskapsgrunnlaget/kilder 
Kunnskap om området og de ulike tema er innhentet fra Fauske kommune, Skog og landskap, 
Askeladden, Skrednett, Naturbasen, Salten regionråd (kart salten), NVEs atlas, Saltenkom, 
NGUs nasjonale løsmassedatabase, m.fl. Dataenes innhold og verdi vurderes til å være middels 
gode. Det knytter seg noen usikkerhetsmomenter til tilgjengelige databaser eks. registreringer i 
Naturbasen og datamodeller i skrednett. Der kildehenvisning ikke er gitt, baserer teksten seg på 
kunnskap hentet fra diverse lover, forskrifter, temaveiledninger, befaringer og erfaringskunnskap 
i kommunen.  
 
I dette planprogrammet er kartgrunnlag hentet fra Geovekst* og ortofoto hentet fra Norge i 
Bilder. Disse kildene gjentas derfor ikke under hvert kart/ortofoto i dokumentet. Programvaren 
som er benyttet er Norkarts GisLine.  
 
*Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon 
som koordineres av Statens kartverk. Avtale etablert i 1992 mellom: Norges energiverksforbund, Kommunenes 
Sentralforbund, Landbruksdepartementet, Statens vegvesen, Statens kartverk og Televerket. Flere av disse aktørene 
har skiftet navn i ettertid eks. Statens kartverk heter nå Kartverket.  

5.1 Teknisk infrastruktur 
Dagens vann- og avløpsanlegg ligger i Håndverksveien, Industriveien, Bergverksveien og 
Smedveien. Ved utbygging av området må sannsynligvis anlegget oppgraderes og kommunen 
vurderer å øke dimensjon samt se på alternativ vannkilde i arbeidet med ny vann- og avløpsplan 
for Fauske. Det går en høyspentlinje sør i planområdet og jordkabel videre inn i planområdet og 
til Fauske Lysverk. Videre går det kabel til stolpe sør for jernbanen. Strøm både høy- og lavspent  
innenfor området ligger i dag som jordkabel. Det er også flere nettstasjoner innenfor 
planområdet. Fauske Lysverk vil vurdere å etablere fjernvarmeanlegg i området om utbyggingen 
av området tilsier dette. Lysverket vil også se på evt. økt behov for nye nettstasjoner i området. 
Det legges stor vekt på bærekraftig energibruk. 

5.2 Naturverdier og biologisk mangfold 
I følge Naturbasen er det ingen kjente registreringer av biologisk mangfold eller naturverdi i 
området. Fauske kommune kjenner heller ikke til noen registeringer innenfor området. I tillegg 
har planområdet har vært regulert til byggeformål siden 1981. 
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Figur 5: Området med potensiell kvikkleire vist med lys blå stiplet linje. 

 
Figur 4: Utdrag NGUs løsmassekart. 

5.3 Grunnforhold  
Grunnen består i følge NGUs løsmassekart for det meste av torv og myr samt tykk havavsetning 
og det siste kan være indikasjon på ustabile grunnforhold. Ellers er området relativt flatt med 
eksisterende bebyggelse og veinett samt blandingsskog, busker og kratt. På Figur 4 nedenfor er 
blått område havavsetning og brunt område torv/myr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGI har laget en rapport vedrørende kvikkleire for Fauske og planområdet er innenfor kartlagt 
område. En liten del av planområdet lengst sør/sørvest er markert som fareområde, se Figur 5 
nedenfor. Dette området er ikke avsatt som byggeområde i planen. Elva Liosen ligger langs 
planområdet i vest. Det er gjennomført flomsikring ved at det er lagt rør i bakken fra 
Farvikbekken til Liosen. 
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Figur 6: Eksisterende vegsystem. 

Det skal foretas geotekniske undersøkelser med grunnboringer i planområdet. Vurderingen av de 
geotekniske forholdene legger premisser for bygging innenfor planområdet. 

5.4 Veg- og trafikkforhold 
Løvgavlveien er hovedatkomst til planområdet fra kryss E6. Fartsgrensen på Løvgavlveien er i 
dag på 80 km/t (ikke skiltet), men er under vurdering til 50 eller 60 km/t. Det er gang- og 
sykkelveg frem til boliger i Brinkveien langs sør/sørvestsiden av Løvgavlveien. Denne går videre 
langs E6 mot sentrum i sør og til Fauske lysverk i nord. Kryss mellom E6 og ny Rv. 80 vil bli 
flyttet fra Fauske sentrum til like sør for planområdet med rundkjøring ca. 200 m sør for kryss 
mellom E6 og Løvgavlveien. Det er planlagt ny E6 i tunnel fra Finneid med utgang litt lenger 
nord/nordøst for planområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det legges ikke opp til endringer av eksisterende vegsystem, kun videreføring av dagens. 
Hovedatkomst vil fortsatt være som i dag via Løvgavlveien fra kryss E6. I planprosessen skal det 
gjøres en vurdering av eksisterende kryss og avkjørsler mot Løvgavlveien. Området ligger i 
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gang- og sykkelavstand til jernbanestasjon, sentrum med butikker og større boligfelt. 
Bærekraftige avstander til arbeidsplasser gjør at transportbehovet for ansatte reduseres. 
Eksisterende vegsystem er vist på Figur 6 på forrige side. 

5.5 Næringsliv 
Innenfor planområdet er det pr. i dag mange virksomheter. Disse er listet opp nedenfor. 
 

1. Amundsen eiendom as 
2. Bilskadesenteret fauske da 
3. Bluesmobil as 
4. Exim as 
5. Fauske glass & ramme as 
6. Fauske trelast as 
7. Fauskebygg as 
8. Gabrielsen bygg as 
9. Ico eiendom as 
10. Industriveien 3 fauske as 
11. Industriveien 7 fauske as 
12. Isi eiendom as 
13.Jenssen jens & sønn 
14.Jensen øyvind termotransport as 
15.Løkås åge & sønner as 
16.Mesterbygg fauske as 
17.Transportindustri as 

 
De forskjellige virksomhetene tilbyr et vidt spekter av tjenester m.m. Noe av det som leveres er: 
Bygningsmaterialer, bilverksted, bygnings- og bilglass, eiendomsutvikling, påbygg og løsninger 
til lastebil, salg av verktøy og slangeverksted, entreprenørtjenester innen bygg og anlegg samt 
bergverk, godstransport m.m. Opplistingen er ikke uttømmende. 

5.6 Sosial infrastruktur 
Innenfor planområdet har Nordland fylkeskommune lokaler for videregående opplæring, men 
utover dette er det ikke bebyggelse som er avhengig av ytterligere sosial infrastruktur. Boliger 
langs Brinkveien er for få til å utløse slike behov og det er ikke rom for utvidelse av boligfelt da 
dette avgrenses av planområdet i sør/sørvest og Fauske lysverk i nord. Det er heller ikke satt av 
areal i overordna plan til boliger i dette området.  

5.7 Kulturminner og -miljø 
I følge Askeladden er det ingen registrerte automatisk fredete kulturminner innefor planområdet. 
Evt. kulturminner og kulturmiljø skal vises med hensynssone i plankart.  

5.8 Barn og unges interesser 
Det ligger 8 eneboliger langs Brinkveien like utenfor og sørøst for planområdet. Innenfor og øst i 
planområdet finnes det lokaler for videregående opplæring. Utover dette finnes det etter 
forslagsstillers kjennskap ikke spesielle anlegg eller interesser som berører barn og unge.   



Planprogram Søbbesva          Fauske kommune 

 
 

 

A/S Salten Kartdata 
 

18

 
Figur 7: Kartlagt friluftsområde på vestsiden vist som lilla med rød strek. 

5.9 Klima 
Generelt blåser det en del på Fauske, men det utgjør ingen risiko her. Området har ingen 
unormalt store nedbørsmengder. 

5.10 Friluftsliv 
I følge kommunens friluftskartlegging ligger det et stort A+ (Spesielt viktig A-område) som 
grenser til planområdet i vest/nordvest. Det går et naturlig terrengskille ved at elva/bekken 
Liosen går mellom friluftsområde og avsatt industriområde. Dette området er i varetatt i 
overordna plan. Eksisterende stinett til og fra friluftsområdet berører ikke planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11 Universell utforming/tilgjengelighet 
Området er relativt flatt og det legges opp til atkomstveg til alle bygg. Foruten gs-veg frem til 
Brinkveien er ikke området spesielt tilrettelagt for gående og syklende. 

5.12 Risiko- og sårbarhet 
Tema i Fylkesmannens sjekkliste for planer eks. støy vil bli sett nærmere på i planprosessen.  
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5.13 Landskap/vegetasjon 
Landskapet er relativt flatt og preget av myr med eksisterende bebyggelse samt noe skog og elv i 
vest.  

5.14 Avfallshåndtering 
Dagens ordning med interkommunalt avfallsselskap, IRIS videreføres også på nye tomter. 
Endelig løsning finnes i samråd med Fauske kommune og IRIS. I utgangspunket skal man ved 
bruk av containere  m.m. skjerme disse mot innsyn slik at områdene fremstår som ryddige til 
enhver tid.  

5.15 Landbruk 
Området har vært avsatt til næringsformål siden 1981. Det er ingen registrert landbruksaktivitet i 
planområdet.  

5.16 Planbeskrivelse 
De fleste av de omtalte temaene vil også inngå i planbeskrivelsen. Beskrivelsen skal følge 
plankart og planbestemmelser som sendes over til kommunen for politisk behandling. Her vil 
også evt. ny kunnskap om planområdet bli innarbeid. 

 

 

 
 


