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FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNENS AREALDEL 

   

 
Vedlegg: -Planprogram 

-Høringsuttalelser (se vedlagt oversikt- uttalelser som vedrører planprogrammet er lagt ved, 

uttalelser til arealplanen ligger på saksbehandlers kontor til gjennomlesning) 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune har tidligere annonsert igangsetting av arbeidet med rullering av 

kommuneplanens arealdel. Frist for å gi innspill til oppstartmeldingen var satt til 20.06.14.  

 

Arealdelen er en del av kommunens langsiktige planlegging, og skal gi overordnede rammer for 

forvaltning av arealer og andre naturressurser. Arealdelen viser altså bruk og vern av 

kommunens arealer, både på sjø og land og består av plankart med utfyllende bestemmelser og 

retningslinjer.  

 

Arealdelen er juridisk bindende og vil være bestemmende for hvilke arealer som skal avsettes til 

bl.a. byggeformål, næringsvirksomhet, fritidsbebyggelse, landbruk, natur, friluftsområder og 

infrastruktur.  

 

I forbindelse med planarbeidet er forslag til planprogram utarbeidet. Planprogrammet redegjør i 

hovedsak for målsettinger, utfordringer og utredningstemaer i planprosessen samt behov for 

konsekvensutredninger (KU) og framdrift for arbeidet.  

 

Forskrift om konsekvensutredninger § 2 sier:  

 

Følgende planer og tiltak skal alltid behandles etter forskriften: 

b)kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål, 

jf. plan- og bygningsloven § 20-4.  

 

For nye utbyggingsområder av noe omfang skal det lages en Konsekvensutredning (KU), jf. 

vedlagt forslag til planprogram.  

 

Planprogrammet legges altså nå frem for kommunestyret for egengodkjenning. Vedtatt 

planprogram vil da legge føringen for administrasjonens videre arbeid med plankartene med bl.a. 

vurdering av konkrete innspill/registreringer til arealplanen.  



 

Revisjonsprosessen legger opp til stor grad av medvirkning fra berørte parter.  

 

Saksopplysninger:  

 

Det er fremmet forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel.  

 

Forslag til planprogram ligger vedlagt og er på  12 sider.  

 

Forslag til planprogram har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 06.05.14 – 20.06.14.  

 

Det er innkommet 35 innspill/merknader til planoppstarten / planprogrammet.  
 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Utover innspill/merknader direkte til planprogrammet inneholder de fleste innspill og 

momenter som hører mer sammen med øvrige innspill til arealplanen. Det være seg 

innspill som for eksempel går på lokalisering/omfang av ny bebyggelse.  

 

Innspill som ikke direkte knyttes til forslag til planprogram vil ikke bli vurdert her. Disse 

vil bli vurdert i neste fase etter at planprogrammet er vedtatt. Hver enkelt merknad som er 

inngitt er vedlagt i sin helhet eller som komprimert utdrag (merket kursiv) og deretter er 

det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår.  

 

Innspill fra Fylkesmannen i Nordland.  
 

Miljø-planfaglig innspill 

Av beskrevne antatte problemstillinger i planprogrammets kap. 7, leser Fylkesmannen at 

utviklingen av tettstedene i kommunen er spesielt fremhevet. Det bør vurderes om ikke 

byutvikling, og særlig sentrumsutvikling, i større grad bør tydeliggjøres som et 

hovedfokusområde i forbindelse med denne revisjonen. I denne sammenheng vil i så fall 

samordnet areal- og transportplanlegging stå sentralt. Det vil være et viktig mål for 

planleggingen å sikre tilstrekkelig boligutbygging. Dette vil være i tråd med sentrale føringer om 

økt fokus på fortetting og lokalisering av boliger sentralt i byer og tettsteder, samt ved 

kollektivknutepunkt. 

 

Dersom det ikke i kommunens samfunnsdel er laget et arealregnskap som avklarer arealreserver 

og arealbehov til blant annet boliger og næring, og satt opp mål for utbyggingsvolum og 

utbyggingsmønster, bør dette inngå i arbeidet med kommuneplanens arealdel (veileder T-1492 

Kommuneplanprosessen). Selv om bærekraftig by- og tettstedsutvikling tilsier fortetting, reiser 

også fortetting en del problemstillinger. Det er derfor viktig at man i fortettingen etterstreber 

god nok kvalitet, jfr. veileder T-1267, med tanke på blant annet grønnstruktur, 

uteoppholdsarealer, støyforhold (jfr. T-1442/2012) mv. Det er videre viktig at det fokuseres på 

folkehelse for å møte befolkningsutviklingen, og at dette også legges til grunn for å se på bl.a. 

dimensjonering og lokalisering av ulike typer av bolig, samt kvalitets- og funksjonskrav til 

innholdet i boligområder. 

 



Fylkesmannen registrerer at kommunen skal vurdere utleggelse av mindre arealer til 

hyttebygging. Som grunnlag for lokalisering av ny fritidsbebyggelse bør tilgjengelige tomter i 

nærliggende områder synliggjøres, slik at areal ikke unødig omdisponeres til byggeformål.  

Arealregnskap bør legges til grunn også for kommunens vurdering av forslag til evt. nye  

områder med åpning for ny fritidsbebyggelse. 

 

Planprogrammet 

Planprogrammet bør konkretiseres nærmere, for å ivareta nasjonale mål og de sentrale 

utfordringene som er beskrevet. Dette gjelder bl.a. følgende forhold, jf. også veileder T-1493  

«Konsekvensutredninger – kommuneplanens arealdel».  

 Dokumentasjon av helsetilstanden i befolkningen.  

 Krav til arealregnskap, bl.a. over tilgjengelige næringsarealer og tomter til bolig- og 

fritidsbebyggelse i ulike deler av kommunen. Dette bør også inkludere potensiale som  

evt. kan frigjøres som følge av endret infrastruktur.  

 Krav til beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget for ulike fagområder, som biologisk 

mangfold, friluftsliv, landskap, støy m.v.  

 Krav til at det i nødvendig grad skal innhentes ny kunnskap, f.eks. i den grad nye 

utbyggingsforslag er kjent, samt annen kunnskap som er nødvendig for å etterkomme 

kravene i naturmangfoldlovens kap II.  

 Krav til dokumentasjon og begrunnelse fra forslagsstillere. Dette inkluderer bl.a. en 

subjektiv begrunnelse for behovet for utbyggingstiltaket, i forhold til tilgjengelige 

muligheter i tilliggende områder.  

 Krav til beskrivelse av samla virkning av planlagte forslag (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.09 § 9, 4. ledd). 

 

Landbruksfaglige innspill  

Fauske kommune er en stor landbrukskommune i Nordlandssammenheng. Det er derfor viktig at 

planen ivaretar landbrukets interesser på en god måte, og at det i planprosessen er et sterkt 

fokus på å unngå omdisponering av jordbruksarealer.  

 

Vi ber om at våre innspill under blir håndtert videre i planprosessen:  

 

 Til kapittel 5: Rammer, overordnete planer osv.  

Jordvern er av nasjonal og regional viktighet og kan med fordel innlemmes som en føring 

for planarbeidet. Føringene for jordvern finnes i Fylkesmannen i Nordland sin  

strategiske plan «Jordvern i Nordland».  

 

 Til kapittel 6: Antatte problemstillinger  

Kommunen har et ansvar for å bidra til at vi når nasjonale mål om stabil 

matvaresikkerhet, økt produksjon og bevaring av jordressursene. Kommuneplanens 

arealdel vil være et naturlig sted å legge grunnlaget for dette. 

 

Et svært viktig tiltak i så måte vil være å utpeke kjerneområder for landbruk, og særlig 

der det arronderingsmessig, klimamessig og jordkvalitetsmessig gir grunnlag for 

produksjonsøkning. 

 

Videre ber vi om at en konsekvensutredning jordvern/landbruk inneholder: 

 

For det enkelte utbyggingsområde: 



1. Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som foreslås omdisponert, jfr 

tabelleksemlet over. Det bør også framkomme om arealene er i drift i dag eller ikke  

2. Oversikt over konsekvenser omdisponeringen får for den aktuelle 

gårdsdrift(ressursgrunnlaget) og arronderingsmessige ulemper (eksempelvis at 

restarealet blir så lite at det ikke gir grunnlag for videre drift) 

3. Beskrivelse av drift og arealbruk er like viktig som tall (daa omdisponert areal) 

 

For planen som helhet: 

1. Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som foreslås omdisponert, jfr 

tabelleksemplet viser til fylkesmannens brev. 

2. En vurdering av om hvorvidt dette er forenlig med nasjonale og regionale mål 

vedrørende jordvern, produksjonsøkning innen landbruket og sikring av framtidig 

matproduksjon. 

3. Forslag til avbøtende tiltak, med juridisk bindende planbestemmelser der dette er 

hensiktsmessig. 

 

Reindriftsfaglig innspill 

 

Konsekvensutredning  

Det er positivt at planens konsekvenser for reindrift skal utredes. Fylkesmannen ber om at også 

samlet belastning for reinbeitedistriktene vurderes jf. forskrift om konsekvens-utredninger 

vedlegg 3: Der hvor reindriftsinteresser blir berørt skal de samlede effektene av planer og tiltak 

innenfor det enkelte reinbeitedistriktet vurderes. 

 

Samfunnssikkerhet  

Ved utarbeidelse av planer for utbygging er det krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-

analyse), jf. pbl. § 4-3. Loven understreker viktigheten av en helhetlig planlegging for å unngå 

utbygging i risikoutsatte områder. I ROS-analysen skal alle risiko- og sårbarhetsforhold 

vurderes som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål og eventuelle endringer 

i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

 

Arealplanleggingen vil være en viktig anledning til å ta opp slike utfordringer og gjøre bruk av 

den kunnskapen om risiko som allerede foreligger (ras- og flomkartlegginger og andre 

utredninger). Hvor bør det angis hensynssoner? Hvilken betydning bør framtidige 

klimaendringer ha for arealbruken? 

 

Et fremtidig klima som er både varmere og våtere, stiller høyere krav til hvordan vi utformer 

våre omgivelser og dimensjonerer vår infrastruktur. Spesielt viktig er det å ta hensyn til 

endringer i skred- og flommønstre samt havnivåstigning. For Nordland er det beregnet en 

stigning i havnivå på mellom 70 og 100 cm frem til år 2100. Fylkesmannen i Nordland har laget 

oversikt over et verstefallsscenario for dimensjonerende stormflo i år 2100. I tillegg til oppgitte 

høyder må bølgepåslag tas med. 

 

Forsøk om samordning av innsigelser 

Fylkesmannen er av den oppfatning av at mange konflikter kan løses ved å bedre dialogen tidlig 

i planprosessene. Vi ber derfor om at kommunene setter av tid til dialog med berørte statlige 

myndigheter i konfliktfylte saker før saken sendes på offentlig ettersyn.  

 



Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. I saker som gjelder kommuneplaner vil 

vi anbefale at planforum benyttes som arena for konfliktavklaring. 

 

  



Vurdering/anbefalinger.  
 

Miljø- og planfaglige innspill. Sentrumsutvikling er et av de viktigste temaer som er beskrevet i 

forslag til planprogram og som det er planlagt å ha en egen prosess på. Her vil boligfortetting 

med kvalitet, veiløsninger, handel, gang/sykkelveier være tema.  

 

Det er ikke laget arealregnskap tidligere i Fauske kommune. Dette kan være et godt redskap for å 

kunne gjøre de rette valg med hensyn til behovet for nye  næringsarealer og være med å  avgjøre 

behovet for nye bolig- og fritidsboligareal. Nye boligareal er ikke planlagt å være tema i 

områdene utenfor tettstedene i kommunen.  

 

Krav til dokumentasjon som vi vil legge inn i planprogrammet for å nå nasjonale mål; 

Dokumentasjon av helsetilstanden, arealregnskap og dokumentasjon og begrunnelse fra 

forslagsstillere og samla virkning av planlagte forslag. 

 

Landbruksfaglige innspill.  

 

Jordvern er viktig i planprosessen. Vi vil derfor legge inn som føring i planarbeidet; 

Fylkesmannens strategiske plan «Jordvern i Nordland» og nasjonale mål om stabil 

matvaresikkerhet, økt produksjon og bevaring av jordressursene. 

  

Utpeking av kjerneområder for landbruk vil være et viktig tiltak for å sikre muligheten for 

framtidig matproduksjon og produksjonsøkning lokalt. Vi vil foreslå en faggruppe som 

innlemmer faglagene og fagkonsulenten innen landbruk som vil peke ut de viktigste 

landbruksområdene i kommunen. 

 

Kommunen har allerede en temakart hvor disse områdene er definert og vil danne grunnlaget for 

dette arbeidet. Gjøres dette tidlig, så vil det bidra til at vi unngår arbeidsbelastningen med å 

behandle innkomne innspill innen omdisponering av landbruksareal. Den foreslåtte faggruppen 

må også se på tiltak rundt bevaring av kulturlandskapet. 

 

Vi legger inn de punktene som Fylkesmannen ber oss ta inn i konsekvensutredning for  

jordvern/landbruk. 

 

Reindriftsfaglig innspill  

Vurdering av en samlet belastning for reindrifta vedrørende nye tiltak som berører 

reinbeitedistriktene.  

 

Samfunnssikkerhet  

Kravene til ROS-analyse vil bli fulgt for nye tiltak som tas med i planen og vurdere 

hensynssoner for å synligjøre risiko som allerede foreligger. 

 

Forsøk om samordning av innsigelser. 

Fauske kommune deltar i styringsgruppa og vi er av den oppfatning at dette er et viktig tiltak for 

å lette planprosessene. Det setter krav til at vi har en god dialog tidlig i prosessen. Planforum og 

midtveishøring kan være gode tiltak. 

 

  



Innspill fra Nordland fylkeskommune  

 
Organisering og medvirkning 

Nordland fylkeskommune ber kommunen vurdere om det også bør være flere representanter fra 

politisk nivå i arbeidsgruppen for å sikre politisk og administrativ forankring og tett dialog. 

 

Metode 

Nordland fylkeskommune har videre i samarbeid med regionale friluftsråd utarbeidet en 

friluftslivskartlegging for kommunene i regionen. Vi ber om at dette kunnskapsgrunnlaget legges 

til grunn for konsekvensutredningen av temaene. 

 

Sentrumsutvikling  

Fylkesplanen har en satsing på sterkere regionsentra, herunder Fauske, som skal bidra til at 

disse gir gode offentlige og private tjenester til næringsliv og innbyggere. Dette stiller store krav 

til en godt tilpasset infrastruktur, framtidsretta byutvikling og gode samferdsels-løsninger.  

 

Fylkeskommunen er særlig opptatt av sentrumsutviklingen, og at alle aktører samordner og 

støtter opp under en positiv utvikling for sentrum. Sett i lys av de satsingene fylkeskommunen og 

andre er med på innen kollektivtrafikk og kulturhuset som er under planlegging, er det viktig at 

satsingen på et levende, attraktivt og funksjonelt sentrum er tydelig i den videre planleggingen.  

 

Økt handel i sentrumsområdene gir positive ringvirkninger for både handelen generelt og annen 

virksomhet, og vil bidra til å styrke byens regionale betydning. Derfor omfatter fylkesplanen 

også en juridisk bindende regional planbestemmelse om kjøpesentre.  

 

Det vises til regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter, jf. kapittel 7 Fylkesplan for 

Nordland. Hvis kommunen ønsker å legge til rette for handel utenfor sentrum må det lages en 

handelsanalyse. Hovedtema i analysen må kartlegge hvilken økning i handel det kan forventes, 

og hvilke varegrupper dette gjelder. Det må utarbeide scenarioer som kan være relevante, samt 

det må fastsettes hvor mye, hva og hvor handel skal foregå. Det vises spesielt til punkt 4 i 

planbestemmelsen. 

 

Kommunen må ta stilling til sentrumsavgrensing, og fordelingen av handel mellom sentrum og 

andre handelsområder. Fauske har allerede etablert kjøpesenter utenfor sentrum og kommunen 

bør nøye vurdere den videre utviklingen, og hvilke varetyper som skal omsettes i de forskjellige 

områdene. Som regional utviklingsaktør er dette et viktig felt for fylkeskommunen.  

 

Fylkeskommunen ser at det blir viktig å legge opp til en diskusjon hva kommunen ønsker med 

sentrum av Fauske. Dette blir særlig aktuelt når E6 i tillegg planlegges lagt utenfor sentrum av 

Fauske. Det er positivt at kommunen ønsker å arrangere en workshop til høsten med fokus på 

utvikling av sentrum. 

 

Kommunen bør etablere et fleksibelt planverk som muliggjør at tiltak i størst mulig grad kan 

hjemles i kommuneplanens arealdel. Krav om reguleringsplan for enkelt tiltak i spredt bebygde 

strøk er i noen tilfeller lite hensiktsmessig og ressurskrevende. Kommunen bes ses til at tiltak 

som skal hjemles i kommuneplanen gis bestemmelser om omfang, størrelse og lokalitet. Tiltakene 

må i tillegg være utredet tilstrekkelig på kommuneplannivå. Hvis kommunen ønsker å legge til 

rette for tiltak i strandsonen langs sjø (100-meters beltet) må det skje etter plan. 

 



Kommunen bes om at planarbeidet forankres i kommunen slik at alle får et eierskap til den. God 

forankring vil medføre mindre ønske om å fravike planen gjennom dispensasjoner, som er 

ressurskrevende og som gir lite forutsigbarhet for næringslivet og befolkningen. 

 

Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland. Vi har etter forskrift om rammer 

for vannforvaltningen (vannforskriften) § 21 ansvar for å koordinere arbeidet med å 

gjennomføre oppgavene som følger av forskriften. Det utarbeides nå en forvaltningsplan med 

tiltaksprogram for perioden 2016-2021. Målsettingen med denne forvaltningsplanen er at man 

skal oppnå minimum god miljøtilstand for alle vannforekomstene i fylket.  

 

Kommunen bes om å legge opp til en arealforvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i 

sjøer, elver, grunnvann og kystvann. 

 

Veien videre 

Kommunen er invitert til å presentere planforslaget ved deltagelse i planforum tidlig neste år før 

den legges ut til offentlig ettersyn. Neste møte i plannettverket legges til høsten og kommunen 

kan eventuelt ta opp aktuelle sammenhenger her. Det arrangeres årlig byromseminar i fylket.  

 

Byromseminaret består av en dag med faginnlegg og diskusjon, etterfulgt av en workshop ledet 

av ekstern fagkompetanse. Valg av tema gjøres i nært samarbeid med vertskommunen, og knytter 

seg gjerne til aktuelle planprosesser eller planfaglige problemstillinger. En viktig del av 

konseptet som ligger bak byromseminaret er å jobbe med kommunesenteret som case.  

 

Fauske kommune er oppfordret til å søke om å være vertskap for byromseminaret til neste år. 

Det oppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunen for eventuelt samarbeid om byrom-seminar 

i 2015. 

 

Kulturminnefaglig 

Det er så vidt vi kjenner til ikke gjort en helhetlig kartlegging av verneverdige nyere tids 

kulturminner i Fauske kommune. Så lenge en slik kartlegging/ registrering ikke er gjennomført, 

vil kunnskapsgrunnlaget for dette temaet være mangelfullt. Av kjente kulturminner er Sjønstå 

gård, Røvika ungdomssenter og Sulitjelmaveien fredet gjennom vedtak etter kulturminneloven, 

mens Klungset leir er under fredning. Et stabbur på Eivindgård Erikstad og et stabbur på Haug i 

Valnesfjord er automatisk fredet. Sulitjelma kirke er listeført av Riksantikvaren som særlig 

verdifull kirke. Kulturmiljøet Jakobsbakken er regulert til bevaring gjennom reguleringsplan, og 

det samme gjelder noen bygninger og miljøer i Fauske sentrum, bl.a. Teletunet og Fauske 

bygdemuseum. 

 

Måter å sikre kulturarven i kommuneplanens arealdel  

Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap kan sikres i kommuneplanen på flere måter:  

 Ved bruk av hensynssoner med bestemmelser eller retningslinjer  

 Bestemmelser til arealformål 

 Generelle bestemmelser 

 

Det anbefales at fredete kulturminner - og kulturminner som er under fredning – synliggjøres på 

plankartet ved bruk av hensynssone d), båndlegging etter kulturminneloven (kode H730). 

 

Fauske kommune bør vurdere om andre viktige kulturmiljøer og kulturlandskap bør synliggjøres 

og gis et vern gjennom bruk av hensynssone c) sone med særlige hensyn til bevaring av 



kulturmiljø eller landskap (H570), og med tilknyttede retningslinjer for å ivareta interessene. 

Slik hensynssone kan også benyttes for å ivareta miljøet rundt fredete kulturminner.  

 

Nordland fylkeskommune anbefaler sterkt at Fauske kommune benytter anledningen revisjonen 

av kommuneplanens arealdel gir til å gi viktige bygnings- og kulturmiljøer i Sulitjelma et vern. 

 

Det gamle gruvesamfunnet Sulitjelma representerer en svært viktig og unik kulturhistorie i  

Nordland. Det gjenstår fremdeles enkeltminner og helhetlige miljøer som er av stor verdi, men 

det haster med å gi disse et juridisk vern, slik at ikke kulturminneverdiene forvitrer litt etter litt. 

Vi ser at det skjer uheldige endringer, ved riving av historisk verdifulle bygg som den gamle 

folkeskolen og realskolen, og det er vesentlig å få de kulturminneverdiene som gjenstår sikret på 

en best mulig måte. Det anbefales at viktige miljøer og helheter markeres med hensynssone for 

kulturmiljø og gis et vern gjennom retningslinjer og bestemmelser.  

 

Også den listeførte Sulitjelma kirke kan med fordel synliggjøres som hensynssone c). 

 

Alternativt til markering av hensynssoner på plankartet – noe som ikke alltid er hensiktsmessig 

fordi det kan gå ut over lesbarheten -kan det utarbeides et temakart for kulturminner. For 

verdien av kommuneplanens arealdel som informasjonskilde i forhold til kulturminner, vil et 

temakart/en temaplan med oversikt over fredete kulturminner og kulturminner som er regulert til 

bevaring, samt over kulturminner som eventuelt skal vernes, være nyttig. Generelle 

bestemmelser om hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet 

kulturmiljø, og til estetiske forhold og miljøkvaliteter, kan gis i henhold til plan- og 

bygningslovens § 11-9 nr. 7 og 6. 

 

Krigskulturminner  

Det fins en rekke krigskulturminner av stor regional/nasjonal verdi i Fauske kommune. Det 

gjelder i første rekke kulturminner tilknyttet byggingen av ”den arktiske jernbanen” 

(Polareisenbahn). 

 

Klungset leir er under fredning av Riksantikvaren og må reguleres som hensynssone d.  

 

Automatisk fredete, arkeologiske kulturminner 

Ønsker kommunen imidlertid en fullstendig avklaring av alle eventuelle konflikter i områder som 

reguleres til bebyggelse og anlegg allerede på kommuneplanstadiet, er dette fullt mulig. 

 

”Systemet vil innebære at en kommune kan få frigitt områder til utbygging gjennom behandling 

av kommuneplanen. Det vil være opp til kommunen å vurdere hvorvidt en ønsker å bruke 

ressurser til å undersøke kulturminneinteressene slik Kml [kulturminneloven] § 9 forutsetter, 

allerede i forbindelse med utarbeiding av kommuneplanen. I tilfelle dette ønskes, vil kommunen 

på vanlig måte måtte bære kostnadene i medhold av Kml § 10.” 

 

Samferdselsfaglig 

Når det gjelder utkastet til planprogram savner vi et større fokus på transportløsninger, spesielt i 

forhold til kollektivtransport. Under punkt 8 om konsekvensutredninger, er det tatt med noe om 

transportløsninger og kommunikasjon. Vi ønsker at dette også får et større fokus i forhold til 

temaene for planarbeidet under punkt 7 i planprogrammet, «Antatte problemstillinger». 

 

Folkehelsefaglig 

Fauske kommune inngår nå ny avtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid.  



kommunen. I den forbindelse er det i arealplanarbeidet viktig at områder som tettstedsnære 

friluftsområder, grønne korridorer til marka, parker og grøntområder i byen, byrom og sosiale 

møteplasser for alle, skoleområder, m.m. få et særskilt fokus. Videre bør kommunene tenke gåing 

og sykling som en reel transportform innenfor plangrensen, og vurdere om det skal utarbeides 

plan for sammenhengende gang- og sykkelveger som en del av arealdelen. Trafikksikkerhet og 

tilgjengelighet for alle er temaer som er viktige å belyse under planprosessen. 

 

Mineralfaglig  

I Fauske kommune finnes det flere forekomster av mineraler og metaller som NGU anser til å 

være av nasjonal betydning. Dette gjelder blant annet kobber i Sulitjelma, og marmor og 

dolomitt i Løvgavlen. 

 

Nordland fylkeskommune viser i denne sammenhengen til at kommunen, NGU og  

fylkeskommunen samarbeider om et kartleggingsprosjekt for mineraler i Fauske kommune.  

Prosjektet vil gi bedre arealavgrensninger av forekomster, og verdivurdering av disse. Nordland 

fylkeskommune ber kommunen legge denne nye kunnskapen til grunn for kommuneplanens 

arealdel. Videre ber vi kommunen vurdere hvordan arealplanen kan brukes som verktøy for å 

sikre viktige mineralressurser. Kommunen bør spesielt vurdere om bruk av hensynssoner etter 

plan- og bygningsloven kan være hensiktsmessig.  

 

Boligpolitisk 

Vi vil for øvrig be Fauske kommune vurdere å ivareta de boligpolitiske oppgavene gjennom en 

egen helhetlig boligpolitisk plan for kommunen. Nordland fylkeskommune og Husbanken Region 

Bodø kan på ulike måter være behjelpelig i et slikt planarbeid. 

 

 

Vurdering/anbefaling  

 

Organisering og medvirkning  

Fylkeskommunen ber om at det vurderes om det bør være flere representanter fra politisk nivå i 

arbeidsgruppen for å sikre politisk forankring og tett dialog. 

 

God forankring er viktig for å få god forståelse for planens intensjoner og dermed få færre 

ønsker om dispensasjoner. Ledergruppen i kommunen har fått presentert forslaget til 

planprogrammet og vil bli involvert i det videre arbeidet. Enhetslederne vil også involveres, dette 

for å skape en helhet i planleggingen. 

 

Metode 

Friluftskartleggingen for kommunene legges til grunn i konsekvensutredningen. 

 

Sentrumsutvikling 

Fylkeskommunen framhever satsingen på sterkere regionsentra og er særlig opptatt av 

sentrumsutvikling. I den forbindelse står kjøpesenteretablering utenfor sentrum sentralt og 

utarbeidelse av handelsanalyse som viser sidene ved handelens påvirkning og utvikling. Vi har i 

dag en handelsanalyse som vi kan bygge videre på og få utredet de punktene som 

fylkeskommunen beskriver.  

 

 



Av generelle ting vil vi påpeke at rullering skal ta høyde for klimaendringer og sikring av god 

vannkvalitet i sjø, elv grunnvann og kystvann. Forvaltningsplanen som nå er under utarbeidelse 

vil være et godt grunnlag for dette arbeidet. 

 

Kulturminnefaglig  

Fauske kommune har ikke gjennomført en helhetlig kartlegging av verneverdige kulturminner. 

Kommunestyret har vedtatt å få utarbeidet en kulturminneplan i kommunen, noe som vi ikke 

tidsmessig vil klare å gjennomføre i rulleringsperioden.  Vi skal sikre de kjente kulturminnene 

både de som er fredet og viktige kulturminner gjennom bruk av hensynssoner. SEFRAK–

registreringen vil være et viktig hjelpemiddel vedrørende bygg. 

 

Her vil vi sette ned en faggruppe med representant fra enhet kultur og lokale ressurspersoner. 

 

Mineralfaglig 

Her vil vi legge til grunn det som framkommer i kartleggingsprosjektet for mineraler i Fauske  

kommune og synligjøre dette med bruk av hensynssoner eller bruk av eget temakart. 

 

Boligpolitisk 

Utarbeidelse av boligpolitisk plan eller minst en boliganalyse vil vi ha som mål i denne 

rulleringen. Her er det nedsatt en faggruppe med kommunalsjefen for pleie og omsorg og de som 

har boligansvar i kommunen. 

 

Veien videre 

Her vil vi følge opp den gode dialogen vi har med fylkeskommunen gjennom avklarende møter, 

presentere planforslaget i planforumet på nyåret og bruke plannettverket. Vi er også veldig 

fornøyd med at fylkeskommunen stiller seg disposisjon for de ønsker og behov vi vil ha i 

rulleringen og at de vil gjennomføre høstens workshop. Vi vil også søke om vertskap for 

byromseminaret i 2015, som kan være meget nyttig for utviklingen for Fauske sentrum 

 

 

Innspill fra NVE 

Byggegrensen kan differensieres ut fra vassdraget og omgivelsenes karakter. For små bekker 

anbefaler NVE at det minimum opprettholdes en bredde på 20 meter, også i tettbygde strøk. 

Dette kan innarbeides med bestemmelse eller hensynssone. 

  

Alle vassdrag med årssikker vassføring bør merkes tydelig i plankartet. NVE anbefaler at 

kommunen bruker arealbrukskategorien Bruk og vern av sjø og vassdrag, jf PBL § 11-7 nr.6 til å 

merke alle vann, elver og bekker. 

 

Energianlegg 

Sentral og regionalnettsanlegg, transformatorstasjoner og andre større anlegg som krever 

konsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningslovens bestemmelser, men skal vises 

som hensynssone i plankartet. Mindre kraftledningsanlegg innenfor områdekonsesjonene faller 

innenfor virkeområdet til PBL og kan avsettes i plankartet som teknisk infrastruktur. 

 

Flom- og skredfare 

I KU/ROS-analyse må det gå frem hvilke vurderinger som er gjort av flom- og skredfare for det 

enkelte byggeområde. Hvis mulig bør bebyggelsen styres vekk fra fareområder, ellers må det ev. 

stilles krav om nærmere fareutredning og sikringstiltak på neste plannivå. Alle fareområder som 

berører planlagte eller eksisterende byggeområder skal vises som hensynssoner, med 



bestemmelser som ivaretar sikkerheten. NVE vil normalt fremme innsigelse dersom dette ikke er 

gjennomført. 

 

Vurdering/anbefaling  

 

Flom- og skredfare  

I fareområder vil det i bestemmelsene bli stillet krav til fareutredning og sikringstiltak i neste 

plannivå. Fareområder som berører planlagte eller eksisterende byggeområder legges inn i 

plankartet med hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten. NVE vil normalt 

fremme innsigelse hvis ikke dette blir gjort. 

 

Sentral og regionalnettsanlegg, transformatorstasjoner og andre større anlegg som krever 

konsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningslovens bestemmelser, legges inn som 

hensynssone i plankartet. 

 

De ovennevnte punkter tilbyr NVE et møte for en nærmere gjennomgang og hvordan disse kan 

innarbeides i planen. 

 

Fauna - innspill/merknader 

Pkt. 5 Arbeidsgruppens sammensetning.  

Næringslivet bør tilbys en representant i arbeidsgruppen. Alternativt bør næringslivet inviteres 

til å tiltre prosjektgruppen når forhold som berører næringslivet og etablering skal behandles. 

Vurder om frivilligheten bør tilbys det samme. 

 

Sett med Fauna KFs øyne bør det allerede i planprogrammet gjøres klart at det skal opprettes en 

faggruppe for «Næring og matproduksjon». Fauna KF kan, om ønskelig, lede arbeidet på vegne 

av Fauske kommune. 

 

6.3 Nasjonale føringer -Under avsnittet som lister relevante stortingsmeldinger bør følgende tas 

med/vurderes:  

 

• St meld nr 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk  

• St meld nr 17 (2012-2013) Byggje – bu – leve. En budstadspolitikk for den  

einskilde, samfunnet og framtidige generasjoner.  

• St meld nr 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk.  

• St meld nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle.  

• Nærings- og handelsdepartementet: Strategi for mineralnæringen (2013) 

 

 Næring og sysselsetting.  

Fauske kommune skal i den kommende planperioden aktivt legge til rette for økt 

næringsetablering og utvikling av eksisterende næringsliv. Næringsarbeidet kan ikke sees isolert, 

men i sammenheng med alt annet utviklingsarbeid i kommunen. Det er en forutsetning for 

utvikling at det til enhver tid finnes gode, opparbeidede næringsarealer tilgjengelig. Det er et 

økende behov for næringsarealer i Salten.  

 

Nærhet til Bodø gjør at Fauske ligger svært gunstig for å ta unna deler av etterspørselen etter 

næringsarealer der. Dette kan oppnås gjennom så vel regulering av nye næringsarealer som ved 

å forskuttere kostnadene ved å klargjøre attraktive næringstomter til etablering av både mindre 

og større virksomheter, slik at tomtene står klare for interessenter. Det er viktig å holde minst ett 

stort område klart, skulle en forespørsel rettes til kommunen om tyngre etableringer. Slik vil 



kommunen kunne oppnå interesse, raskere etablering av nye virksomheter samt utvidelse av  

eksisterende. Det må også, i nært samarbeid med transportbedriftene, legges til rette for 

utvidelse av eksisterende eller bygging av ny intermodal godsterminal i tilknytning til E6, RV80 

og jernbane.  

 

Fauna KF mener arkitektonisk og estetisk utforming bør inngå i verdi- og 

konsekvensutredninger. Begrunnelsen i planprogramutkastet for å stryke denne faktoren, er at 

Fauske kommune mangler retningslinjer, bestemmelser eller tradisjon for å vurdere dette. Fauna 

KF er ikke enige i begrunnelsen. Eventuelle mangler bør gjøres noe med, heller enn å gi opp å ta 

hensyn til essensielle faktorer i utforming av landskap, infrastruktur og bygg. Arkitektur og 

estetikk kan være viktige forhold i prosessen med å etablere stolthet og eieforhold til steder hos 

befolkningen. 

 

Vurdering /anbefalinger  
 

Arbeidsgruppens sammensetning 

Fauna foreslår en faggruppe for Næring. Næringsarealer er et av fokusområdene og bør av den 

grunn behandles i arbeidsgruppen. Representanter fra næringslivet vil bli invitert til 

arbeidsgruppen når relevante saker skal tas behandles. 

 

Næring og sysselsetting  

Innspillene her vil tas med i den videre planprosessen. 

 

Matproduksjon  

Jordvern vil bli gitt høy prioritet i arealdelen og landbruket vil bli involvert i en egen faggruppe. 

 

Verdi og konsekvensutredning 

Konsekvensutredning vedrørende arkitektoniske og estetiske utformingen vil være vanskelig å 

gjennomføre da kommunen ikke har klare retningslinjer for dette. De bygninger og steder som er 

gitt vernestatus og gitt vern gjennom plan og bygningsloven vil selvfølgelig bli tatt hensyn til 

samt bygninger og miljøer som er med i SEFRAK- registeringen. 

 

Fritidsområder og fritidsbebyggelse  

Det legges ikke opp til nye hytteområder. Fortetting av eksisterende kan være aktuelt gjennom å 

legge ut mindre hyttefelt i disse. 

 

 

Mange av innspillene i høringsuttalelsen berører arbeidet med selve arealplanen og vil bli tatt 

med videre i prosessen med rullering av arealplanen. 

 

Innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning  

DMF er svært positiv til forslaget om å utarbeide temakart for kartlegging av grus/stein, 

mineraler og metaller. 

 

Innspill fra Nordland fiskarlag, Per Arne Mikkelsen, Rolv Sigurdsen 

Høringsuttalelsene fra disse 3 omhandler sjøarealene. Fiskeriene er en viktig næring ikke minst 

akvakultur, i Fauske kommune. Alle tre ønsker å få tatt ut lokaliteten i Bjørkvika. 

 



Vurdering/anbefaling: I denne rulleringen er ikke sjøarealene fokusområde. Disse arealene bør 

også planlegges i samarbeid med de andre kommunene som grenser til Skjerstadfjorden, Bodø 

og Saltdal, dette for å få en helhetlig forvaltning av fjorden. 

 

Innspill fra Statens vegvesen 

Påpeker at det er en klar sammenheng mellom antall avkjørsler og trafikkulykker og viser til 

Rammeplan for avkjørsler vedtatt av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg i 1999. 

Det er viktig at kommuneplanens arealdel ikke legger opp til en annen holdningsgrad til ny 

bolig- og fritidsbebyggelse enn det Statens vegvesen godkjenner ved søknader om avkjørsler 

etter vegloven. SV ber om at fv.530 Røvika – Strømsnes og fv. Finneid – Grønli har streng 

holdningsgrad i bestemmelsene til arealdelen.  

 

Hvis det gjøres endringer i kommuneplanens arealdel som berører riks- og fylkesvegene eller 

arealbruk langs disse vegene, er det viktig at dette drøftes med oss før den offentlige høringen. 

Dermed kan vi unngå innsigelser og at planprosessen blir unødig forsinket. 

Under tema til utredning må vegtrafikkstøy tas med. 

 

Vurdering/anbefaling: Fauske kommune skal i rulleringen følge opp rammeplan for avkjørsler. 

Vi legger til grunn en streng holdningsgrad til avkjørsler i bestemmelsene for de nevnte veier. 

Drøftinger med vegvesenet vil skje i planforum og i egne møter. Vedrørende ny trase for E6 har 

kommunestyret gjort vedtak om at arbeidet skal starte og at det opprettes en dialog med Statens 

vegvesen med siktemål å innlemme prosjektet i NTP for 2018-2023. Under tema til utredning tas 

vegtrafikkstøy med. 

 

Innspill fra Valnesfjord nærmiljøutvalg 

Workshops, åpne møter og stedsutviklingsmøter bør gjennomføres som seminarer, gjerne støttet 

av ekstern ekspertise. Strømsnes sentrum undergår så omfattende endringer, som allerede er 

vedtatt eller under utførelse, at det viktig å få et bedre grep om helheten. Flere prosjekter (f eks 

Fossumkollektivet, ny butikk, ny skole/hall, Hjerteløypa) planlegges uten at ferdsel for myke 

trafikanter, folkehelse, sosiale uterom, felles byggeskikk og alminnelig forskjønnelse blir tatt 

tilstrekkelig hensyn til. Veitrafikkløsningen er også historisk betinget da svært få tilpasninger er 

utført i forbindelse med omleggingen av RV80. Et stedsutviklingsseminar for Valnesfjord bør 

komme tidlig i prosessen. VNMU finner det naturlig å involvere ekspertise som f eks 

landskapsarkitekt, og ikke minst befolkningen, i utformingen av et nytt sentrum. 

Bolystprosjektets 50+ undersøkelse har fortalt oss at Valnesfjord har for få leiligheter på 

Strømsnes, eller i stedets umiddelbare nærhet. Det må settes av mer areal til noen framtidige 

leilighetsbygg, herunder flere omsorgsboliger. 

 

I Strømsnes-området bør det tillates en betydelig høyere utnyttelsesgrad av tomtene enn tilfelle 

er i dag. Dette gjelder spesielt tomter som er aktuelle for leilighetsprosjekter.  

Deler av dagens skoletomt bør reklassifiseres til boligområde, eventuelt bolig/næring, etter at 

nyskolens tomtegrenser er klare. Hvis den nye skoletomten ikke skulle være klar før arealdelen 

avsluttes, bør dette likevel ikke forsinke ønsket boligutvikling i dagens skolebygg. 

Valnesfjord nærmiljøutvalg er positiv til flere fritidsboliger i bygda. Vi mener fritidsbeboerne 

tilfører bygda og kommunen mye positivt. Det bør åpnes for mer hyttebygging i Øvre Valnesfjord 

og det bør åpnes for ett eller flere sjøhusanlegg på strekningen Røvika-Alvenes. Bynære 



fritidsboliger er miljø- og klimavennlig fordi brukerne slipper å reise så langt for å gjennomføre 

fritidsaktiviteten sin. 

Vurdering/anbefaling  

Workshop/stedsutviklingsseminar vil være en god arbeidsform for å kunne få en god 

medvirkning i planleggingen rundt de tema som framkommer i uttalelsen fra nærmiljøutvalget. 

Strømsnes har et annet utgangspunkt nå som rv 80 er lagt om. Dette gir muligheter som det er 

viktig å få belyst for å få fram de gode løsninger for Strømsnes, Valnesfjord og kommunen. De 

andre innspillene i uttalelsen tas med i planprosessen. 

 

Innspill fra Nedre Valnesfjord grunnneierlag 

Grunneierlaget har innspill om viktigheten av jordvern og spesielt i området Røvik-Strømsnes og 

at under tema konsekvensvurderingen er punktet om arkitektonisk og estetisk utforming tatt ut. 

 

Innspill fra Salten friluftsråd  

Påpeker at friluftskartleggingen er utført av Fauske kommune i samarbeid med Salten friluftsråd 

og at vi vurderer å ta med «Utarbeide sti- og løypeplan, i samarbeid med Salten friluftsråd.» 

 

Innspill fra Tromsø museum  

Som ansvarlig myndighet for kulturminner under vann, er det viktig at Tromsø museum er 

trukket inn i planleggingsprosessen på et tidlig stadium. 

 

 

Innspill fra Sametinget 

Planprogrammet fremstår som oversiktlig som ser ut til å ivareta vesentlige problemstillinger for 

planarbeidet fremover. Sametinget ser det som positivt at det legges opp til verdi og 

konsekvensutredning av samisk natur – og kulturgrunnlag. Men vi savner et mer helhetlig 

perspektiv og fokus på samiske sider ved samfunn, næring og kultur i Fauske kommune i 

planprogrammet. Vi anbefaler Fauske Kommune å ta i bruk Sametingets planveileder i det 

videre planarbeidet. I tillegg til at det henvises til "nasjonale forventninger for regional og 

kommunal planlegging” (2011), hvor også samiske hensyn ivaretas. Sametinget ber om at 

planprogrammet for kommuneplanens arealdel endres slik at det er enklere å se hvordan 

hensynet til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv skal kunne ivaretas i planprosessen. 

Planens effekt for naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv bør kunne 

fremkomme i dette. 

 

Vi kan ikke lese ut av planprogrammet at det har vært dialog med reindriftsnæringa i kommunen 

og at det skal tas hensyn til deres driftsutøvelse i den fremtidige planlegginga. Duokta 

reinbeitedistrikt har deler av sin driftsutøvelse i Fauske kommune. Sametinget har informasjon 

om at de har utfordringer i henhold til stenging av flyttveier i henhold til vanskelig terreng og 

utbygginger i sitt distrikt. Sametinget oppfordrer Fauske kommune til dialog med 

reindriftsnæringa slik at utfordringer kan løses på best mulig måte og i et tidlig stadie. Dette bør 

synliggjøres i det videre arbeidet med arealplanen. 

 

Vurdering/ anbefaling 

Fauske kommune er en viktig reindriftskommune, hvor alt av nye tiltak blir konsekvensutredet 

med det hensyn å ivareta reindrift. I selve rulleringsprosessen er det foreslått en faggruppe for 

reindrift hvor lederne av distriktene blir invitert inn og fagpersonell fra Fylkesmannen. Vi vil 

også ta i bruk den anbefalte planveileder fra Sametinget.  

 



 

Framdriftsplan 

 
Nivå Ansvar  Tidsrom 
1 Planprogram  Plan og utvikling  29 april 2014 
2 Kunngjøring oppstart og planprogram 

legges ut til offentlig ettersyn 
Plan og utvikling Mai 2014 

3 Fastsetting av planprogram Plan utvikling 

/Kommunestyret 
Aug/sept 
2014  

4 Utarbeide forslag til kommuneplanens 

arealdel 
Arbeidsgruppe/Plan 

Utvikling  
September –

februar  
5 Workshop/folkemøter Plan og utvikling  November 2014 
6 Samråd med offentlige sektor-

myndigheter(planforum)om planforslag 
Arbeidsgruppen Februar 2015  

7 1.gangs behandling: 
Arealdelen legges ut til offentlig ettersyn 

Plan utvikling 

/Kommunestyret 
Mars 2015 

8 Høringsfrist arealdelen  April 2015  

9 2.gangs behandling Plan 

utvikling/Kommunestyret 
Juni 2015  

10 Sluttbehandling og vedtak av arealdelen Kommunestyret juni 

 

Det er kommet inn mange og omfattende høringsforslag til planprogrammet, dette viser et stort 

engasjement og store forventninger til rulleringen av arealdelen. Dette er positivt og er en god 

begynnelse for å få til en god plan. Det som kan bli en stor utfordring er framdriftsplanen som er 

meget stram. Det blir en stor utfordring å få planen ferdig godkjent i juni 2015. Dette krever at 

prosessen er disiplinert og at de tiltak/områder som skal behandles i rulleringen må begrenses. 

Planprogrammet har lagt opp til 3 fokusområder som er folkehelse, sentrum/stedsutvikling og 

næring. I tillegg er det lagt opp til å få lagt inn hensynssoner for fareområder og kulturminner, 

temakart for mineraler og utpeking av kjerneområder for landbruk. Nye tiltak i nye områder bør 

unngås mest mulig. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 

 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-13 vedtar Fauske kommunestyre det 

framlagte forslag til plan program for rullering av kommuneplanens arealdel med 

følgende tillegg under følgende punkter: 

 

Organisering av planarbeidet: Arbeidsgruppen vurderer oppnevning av faggrupper etter 

behov og vurderer særskilt innen landbruk/jordvern, kulturminnevern, bolig, mineraler og 

reindrift. Arbeidsgruppen håndterer folkehelse, steds- og sentrumsutvikling og næring da 

dette er fokusområdene i denne rulleringen. 

 

6.2 Regionale føringer: Fylkesmannen i Nordland sin strategiske plan «Jordvern i 

Nordland «legges til grunn for planarbeidet. 

 

7.1 Folkehelse: Det utarbeides en dokumentasjon av helsetilstanden i befolkningen. 

 

7.2 Steds- og næringsutvikling: Det utarbeides et arealregnskap som avklarer 

arealreserver og arealbehov til blant annet boliger og næring, satt opp mål for utbyggings- 

og mønster.  

 



7.7 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhetsanalyse(ROS): Vurdere behov for 

hensynssoner for å synligjøre risiko som allerede foreligger.  

 

7.8 Nytt punkt Kulturminnevern: Kjente kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 

sikres gjennom bruk av hensynssoner med bestemmelser/retningslinjer 

 

8.3 Nytt punkt Krav til dokumentasjon: Det stilles krav til dokumentasjon og begrunnelse 

fra forslagsstillere. Dette inkluderer bl.a. en subjektiv begrunnelse for behovet for 

utbyggings- tiltaket, i forhold til tilgjengelige muligheter i tilliggende områder. 

Krav til beskrivelse av samla virkning av planlagte forslag (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.09 § 9, 4. ledd). 

 

8.2 Naturressurser - Jord- og skogbruk: 

For det enkelte utbyggingsområde- oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord 

som foreslås omdisponert. Det bør også framkomme om arealene er i drift i dag eller 

ikke. 

Oversikt over konsekvenser omdisponeringen får for den aktuelle gårdsdrift 

(ressursgrunnlaget) og arronderingsmessige ulemper (eksempelvis at restarealet blir så 

lite at det ikke gir grunnlag for videre drift) 

 

Beskrivelse av drift og arealbruk er like viktig som tall(daa omdisponert areal) 

For planen som helhet: Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som foreslås 

omdisponert. 

 

En vurdering av om hvorvidt dette er forenlig med nasjonale og regionale mål vedrørende 

jordvern, produksjonsøkning innen landbruket og sikring av framtidig matproduksjon. 

Forslag til avbøtende tiltak, med juridisk bindende planbestemmelser der dette er 

hensiktsmessig. 

 

Naturressurser - Reindrift: Der hvor reindriftsinteressene blir berørt skal de samlede 

effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt vurderes. 

 

Samfunn: Flom, erosjon og ras/skred- I fareområder vil det i bestemmelsene bli stillet 

krav til fareutredning og sikringstiltak i neste plannivå. Fareområder som berører 

planlagte eller eksisterende byggeområder legges inn i plankartet med hensynssoner med 

bestemmelser som ivaretar sikkerheten.  

 

 

PLUT-066/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Ottar Skjellhaug (FL) foreslo: 

Saken utsettes til plan- og utviklingsutvalgsmøte 26. september. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

PLUT-078/14 VEDTAK-  26.09.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Punkt 7.3: 



 Utnyttelsesgraden på tomter/næring og bolig tas opp til vurdering. 

 Utrede sjøarealer for tilrettelegging av akvakultur. 

 Jernbanetrase til Sørfold utredes. 

 

Punkt 7.5: 

 Vurdere spredt fritidsbebyggelse og evt. nye områder for fritidsbebyggelse. 

 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-13 vedtar Fauske kommunestyre det 

framlagte forslag til plan program for rullering av kommuneplanens arealdel med 

følgende tillegg under følgende punkter: 

 

Organisering av planarbeidet: Arbeidsgruppen vurderer oppnevning av faggrupper etter 

behov og vurderer særskilt innen landbruk/jordvern, kulturminnevern, bolig, mineraler og 

reindrift. Arbeidsgruppen håndterer folkehelse, steds- og sentrumsutvikling og næring da 

dette er fokusområdene i denne rulleringen. 

 

6.2 Regionale føringer: Fylkesmannen i Nordland sin strategiske plan «Jordvern i 

Nordland «legges til grunn for planarbeidet. 

 

7.1 Folkehelse: Det utarbeides en dokumentasjon av helsetilstanden i befolkningen. 

 

7.2 Steds- og næringsutvikling: Det utarbeides et arealregnskap som avklarer 

arealreserver og arealbehov til blant annet boliger og næring, satt opp mål for utbyggings- 

og mønster.  

 

7.7 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhetsanalyse(ROS): Vurdere behov for 

hensynssoner for å synligjøre risiko som allerede foreligger.  

 

7.8 Nytt punkt Kulturminnevern: Kjente kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 

sikres gjennom bruk av hensynssoner med bestemmelser/retningslinjer 

 

8.3 Nytt punkt Krav til dokumentasjon: Det stilles krav til dokumentasjon og begrunnelse 

fra forslagsstillere. Dette inkluderer bl.a. en subjektiv begrunnelse for behovet for 

utbyggings- tiltaket, i forhold til tilgjengelige muligheter i tilliggende områder. 

Krav til beskrivelse av samla virkning av planlagte forslag (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.09 § 9, 4. ledd). 

 

8.2 Naturressurser - Jord- og skogbruk: 

For det enkelte utbyggingsområde- oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord 

som foreslås omdisponert. Det bør også framkomme om arealene er i drift i dag eller 

ikke. 

Oversikt over konsekvenser omdisponeringen får for den aktuelle gårdsdrift 

(ressursgrunnlaget) og arronderingsmessige ulemper (eksempelvis at restarealet blir så 

lite at det ikke gir grunnlag for videre drift) 



 

Beskrivelse av drift og arealbruk er like viktig som tall(daa omdisponert areal) 

For planen som helhet: Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som foreslås 

omdisponert. 

 

En vurdering av om hvorvidt dette er forenlig med nasjonale og regionale mål vedrørende 

jordvern, produksjonsøkning innen landbruket og sikring av framtidig matproduksjon. 

Forslag til avbøtende tiltak, med juridisk bindende planbestemmelser der dette er 

hensiktsmessig. 

 

Naturressurser - Reindrift: Der hvor reindriftsinteressene blir berørt skal de samlede 

effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt vurderes. 

 

Samfunn: Flom, erosjon og ras/skred- I fareområder vil det i bestemmelsene bli stillet 

krav til fareutredning og sikringstiltak i neste plannivå. Fareområder som berører 

planlagte eller eksisterende byggeområder legges inn i plankartet med hensynssoner med 

bestemmelser som ivaretar sikkerheten.  

 

Punkt 7.3: 

 Utnyttelsesgraden på tomter/næring og bolig tas opp til vurdering. 

 Utrede sjøarealer for tilrettelegging av akvakultur. 

 Jernbanetrase til Sørfold utredes. 

 

Punkt 7.5: 

 Vurdere spredt fritidsbebyggelse og evt. nye områder for fritidsbebyggelse. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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HOLTAN KRAFT - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE HOLTAN 

KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE -HØRING 

   

 
Vedlegg: -Høringsbrev med vedlegg 

-Søknaden om konsesjon 

 

 

Sammendrag: 
 

Kraftverket planlegges i Korsåga, og vil utnytte et nedbørfelt på 3,1 km
2
 og et fall på 295 m, fra 

inntaket på kote 345 til kraftstasjon på kote 50. Det skal bygges et coandainntak, og 

inntaksdammen vil bli cirka 3 m lang og ca. 2 m høy. Fra inntaket vil vannet bli ført ned til 

kraftstasjonen gjennom et 1250 m langt rør som skal graves ned. Frem til inntaket skal det 

bygges en ca. 830 m lang veg fra eksisterende skogsbilveg. I tillegg er det behov for ca. 10 meter 

ny permanent veg fra eksisterende skogsbilveg og frem til planlagt kraftstasjonsplassering. Fra 

kraftstasjonen er det planlagt å legge ca. 100 m 22 kV jordkabel frem til eksisterende linjenett. 

 

 Middelvannføringen i vassdraget er 215 l/s. maksimal slukeevne for kraftverket er 400 l/s. 

Maksimal effekt ut på nettet er 0,95 MW. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på 3,53 GWh. 

Tiltaket vil medføre redusert vannføring på en ca. 1300 m lang strekning av elva. Det er planlagt 

slipp av helårig minstevannføring på 12 l/s.  
 

Saksopplysninger: 

 

NVE ber Fauske kommune gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. 

valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. 

landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få 

betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan 

redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold 

knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer. 

 

De biologiske utredningene har vurdert at tiltaket har middels negativ konsekvens for det 

biologiske mangfoldet. 

 

Tiltaket fører til et bortfall av 0,36 km2 INON område i sone 2, som betyr at tiltaket reduserer 

inngrepsfrie områder som er mellom en og tre kilometer fra tyngre tekniske inngrep. 



 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Lanskapsverdien i form av synlige stryk eller foss er begrenset da elva er mye skjult av skog. I 

flomperioden er den godt synlig.  

 

Den har liten verdi som fiskeelv. 

 

Områdets verdi som friluftslivsområde er begrenset. Øvre del hvor demningen er planlagt 

etablert er i nærheten av Finneidfjellet som er et mye brukt turområde vinter og sommer. 

Finneidfjellet er også klassifisert som et svært viktig friluftslivsområde i friluftslivkartleggingen. 

Utbyggingen vil ikke berøre dette område. Det positive er bygging av vei til inntaket som vil føre 

til lettere adkomst til fjellområdene. 

 

Rådmannen vurderer at etablering av minikraftverk i Korsåga ikke har vesentlig negative 

konsekvenser for de forhold som er vurdert og anbefaler at tiltaket gis konsesjon. 

 

Planstatus på området er LNF- A. Rådmannen har i tidligere søknader om småkraftverk som 

ligger i LNF område vurdert anlegg til småkraftverk som stedsbunden næring og krever dermed 

ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Veien til inntaket blir åpen for allmennheten. 

 

 

Arealplanstatus er LNF-A som tillater kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og 

krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

PLUT-079/14 VEDTAK-  26.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 



 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Veien til inntaket blir åpen for allmennheten. 

 

 

Arealplanstatus er LNF-A som tillater kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og 

krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


