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1.0 Innledning 
 
1.1   Oppdragsgivere 
Salten Serverfarm Fauske, Skriverveien 3, 8010 Bodø. Kontaktperson: Odd Emil Ingebrigtsen. 
Telefon 906 78 653 og e-post: odd.emil@brus.bodo.no.  
 
Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske. Kontaktperson: Jan-Erik Johansen. 
Telefon 75 60 06 00 og e-post: postmottak@fauske.kommune.no. 
 
1.2  Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter delvis eller helt følgende eiendommer, se tabell nedenfor og på s. 4:  
 
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 

Tabell 1: Eiendomsforhold innenfor planområdet. 
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GNR /BNR HJEMMELSHAVER ADRESSE POSTSTED 

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 

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 

Forts. tabell 1: Eiendomsforhold innenfor planområdet. 
 
1.3  Planlegger 
A/S Salten Kartdata, Eliasbakken 7, 8205 Fauske. Telefon 75 40 24 80 og e-post: 
firmapost@skd.no. Organisasjonsnr. 943 551 413.  
 
1.4  Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å oppdatere planen til dagens situasjon. Det legges opp til at 
sidespor jernbane fjernes og utnyttelsesgrad økes fra U=30 til %BYA=50% på eksisterende del 
og %BYA=60% på ubebygd del. Formålet på eksisterende del skal fortsatt være 
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Figur 1: Gjeldende reguleringsplan Søbbesva (utvidelse). 

industri/kontor/lager i tillegg til at det oppdateres med forretning. Eksisterende område for 
videregående skole vil bli oppdatert til undervisning. Ubebygd del av området får opprinnelig 
planformål: Industri/kontor/lager. Planen skal også vise tilhørende infrastruktur, friluftsområde 
m.m. 
 
1.5  Gjeldende planverk 
Gjeldende reguleringsplan for området er Reguleringsplan for Søbbesva (utvidelse), stadfestet 
02.10.1981 (planident 2007005). I denne planen er området satt av til industri, kontor og lager 
samt kjøreveg og skogbruk. Utnyttelsesgrad er U=0,3 eksklusive trafikk- og parkeringsareal. Ny 
plan vil erstatte gjeldende reguleringsplan i sin helhet.   
 
Kommuneplanens arealdel er nå under rullering og er forventet ferdig i 2015. Det er ikke lagt 
føringer for annen bruk av området.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6  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 ble likevel laget planprogram 
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som ble sendt på høring i lag med oppstartsmelding. Etter endt høringsfrist var det ikke kommet 
noen innspill med forslag til hvilke tema som burde utredes med unntak av Nordland 
fylkeskommune jf. innspill/kommentar pkt. 4.3.6 samt kommentar vedr. hensyn barn/unge i pkt. 
4.3.4. Fauske kommune vurderte da saken slik at det ikke er tema som trenger egen utredning 
utover det som fremkommer i planbeskrivelsen.   
 
1.7  Konsekvenser plan 
Økning i utnyttelsesgrad vil medføre økt bruk av området og dermed økt trafikkmengde langs 
Løvgavlveien og E6. Økning av utnyttelsesgrad er i tråd med statlige føringer om å fortette 
eksisterende byggeområder fremfor å ta i bruk nye. Trafikken vil i hovedsak begrense seg til 
normal arbeidstid. Både i eksisterende område og i planlagt område er det ingen tiltak som tilsier 
nevneverdig økning i støy utenom normal arbeidstid og dette er virksomheter som normalt sett 
ikke har drift i helger. Det er ikke grunn til å tro at det blir nevneverdig økning i støy forbi 
videregående skole. Boligfelt i Brinkveien vil oppleve økt støy og ved behov vil kommunen gjøre 
tiltak innefor det regelverk som gjelder slik støy. Trafikksikkerheten ivaretas ved at gs-veg/fortau 
frem til videregående skole og boliger i Brinkveien opprettholdes samt at det etableres sikre 
krysningspunkt. Tiltaket vurderes å gi små/middels negative konsekvenser for tilgrensende 
eiendommer samt barn og unge. 
 
Planen legger til rette for næringstomter og en økning i utnyttelsesgrad. Tiltaket vurderes å gi 
positive konsekvenser for Fauske som samfunn med tanke på vilkår for næringsetablering og 
arbeidsplasser.  
 
Ny plan ivaretar hensyn til reindrifta ved at flyttlei er vist med hensynssone i plankart og at 
formål er endret fra industri til friluftsformål. Tiltaket vurderes å gi små negative konsekvenser 
for reindrift. 
 
Ny plan ivaretar hensyn til at det er lagt rør i bakken fra Farvikbekken til Liosen. Deler av 
området som før var industri er nå endret til friluftsformål. Friluftsformålet følger hele elveløpet 
langs plangrensen i vest. Tiltaket vurderes å gi ingen/små negative konsekvenser elver/bekker i 
området. 
 
I planprosessen er det vurdert i en enkel trafikkanalyse hvordan økning i utnyttelsesgrad påvirker 
E6. Konklusjonen var at sporingskurve vogntog ikke var tilfredsstillende, men akseptabel og at 
selv om trafikkmengden øker fører ikke dette til avviklingsproblemer på E6. Tiltaket vurderes å 
gi små/middels negative konsekvenser for tilstøtende hovedveg. 
 
1.8  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 dokumentet 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.  
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2.0  Registreringer 
 
2.1  Planområdet 
Planområdet er på ca. 399,6 daa og omfatter flere gnr/bnr jf. pkt. 1.2. Området ligger på Søbbesva 
i Fauske kommune og ligger 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planområdet er 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.  
 
2.2  Eksisterende arealbruk 
I dag går Løvgavlveien 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. Infrastruktur er omtakt i pkt. 2.3. Fauske kommune eier større 
ubebygde deler av området og Nordland fylkeskommune eier området for videregående skole.  
Det er mange bedrifter innenfor området og dette er mer omtalt i pkt. 2.4 Næringsliv. Området 
fremstår som et typisk næringsområde med haller, containere, større kjøretøy og maskiner. Med 

 
Figur 2: Planområdet vist med gul striplet linje på ortofoto.  
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unntak av videregående opplæring innen bygg, anleggsteknikk, arbeidsmaskiner og bergverk er 
det kun næringsvirksomheter innenfor området.  
 
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 (9 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. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3   Infrastruktur 
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 km/t. Det er gang- og sykkelveg frem 
til boliger i Brinkveien og til videregående skole 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. Disse 
har belysning og har en fartsgrense på 50 km/t. Alle veger er asfalterte med unntak av FA1. 
Hovedatkomst vil fortsatt være som i dag via Løvgavlveien fra kryss E6. I planprosessen er det 
utarbeidet et eget trafikknotat med en vurdering av eksisterende kryss mellom Løvgavlveien og 
E6. 

 
Figur 3: E6 og kryss Løvgavlveien sett mot sør.  
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Søbbesvaområdet ligger i gang- og sykkelavstand til jernbanestasjon, sentrum med butikker og 
større boligfelt. Bærekraftige avstander til arbeidsplasser gjør at transportbehovet for ansatte 
reduseres. Skolebussene vil også i fremtiden stoppe ved området for undervisning. 
 
2.4  Næringsliv 
Eksisterende tomter utgjør ca. 122 daa og det er pr. i dag mange virksomheter innenfor området. 
Det er flere verksteder og lagerbygg samt kontor innenfor bygg- og anleggsbransjen. Det tilbys et 
vidt spekter av tjenester m.m. og 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.  

 
Figur 4: Fortau langs Løvgavlveien sett mot nord. 
 

 
Figur 5: GS-veg med fysisk sperre mot Løvgavlveien sett mot nordvest. 
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Nedenfor er det vist noen bilder for å gjenspeile den typiske bebyggelsen i området: 

 
Det er to forretninger innenfor området i dag. Disse er Fauske Trelast AS (Bygger’n) og Ico 
Eiendom AS (Tools). Varekonseptet er i hovedsak rekvisita til bygg og anleggsbransjen samt 
trelast. Handel i området er og vil i hovedsak være bilbasert.  

 
2.5   Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold 
I følge Askeladden er det ingen registrerte automatisk fredete kulturminner innefor planområdet. 
Evt. kulturminner og kulturmiljø skal vises med hensynssone i plankart. I forbindelse med 
oppstart er det ikke fremkommet opplysninger om verneverdige kulturminner innenfor området.  
 
I følge Naturbasen er det ingen kjente registreringer av biologisk mangfold eller naturverdi i 
området. Fauske kommune kjenner heller ikke til noen registreringer innenfor området. I tillegg 
har planområdet har vært regulert til byggeformål siden 1981. 
 
 
 
 

 
Figur 6: Kontorer, Fauskebygg AS. 
 

 
Figur 7: Verksted, Bilskadesenteret Fauske DA. 
 

 
Figur 8: Verksted, Volvo Nordic lastebil og buss. 

 
Figur 9: Verksted, Fauske Glass og Ramme AS. 
 

 
Figur 10: Fauske Trelast AS (Bygger’n). 
 

 
Figur 11: Ico Eiendom AS (Tools) 
 



16.10.2014                                                                                                                                Planbeskrivelse 
______________________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 

11 

 
Figur 12: Kartlagt friluftsområde vist som rosa/lilla område.  

2.6   Landbruk 
Området har vært avsatt til næringsformål siden 1981. Det er ingen registrert landbruksaktivitet i 
planområdet.  
 
2.7   Universell utforming/tilgjengelighet 
Området er relativt flatt og det legges opp til atkomstveg til alle bygg. Foruten gs-veg/fortau frem 
til Brinkveien og videregående skole er ikke området spesielt tilrettelagt for gående og syklende. 
 
2.8   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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.9   Barn og unges interesser 
Innenfor planområdet har Nordland fylkeskommune lokaler for videregående opplæring, men 
utover dette er det ikke bebyggelse som er avhengig av ytterligere sosial infrastruktur. De 9 
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boligene langs Brinkveien, som ligger like utenfor og sørøst for planområdet er for få til å utløse 
slike behov. Det er ikke rom for større 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 
fremtidige boliger i dette området.  
 
I dag går det gs-veg/fortau langs E6 og videre langs Løvgavlveien frem til videregående skole. 
Utover dette finnes det etter forslagsstillers kjennskap ikke spesielle anlegg eller interesser som 
berører barn og unge.   

 
2.10 Vann- og avløp 
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.  
 
2.11 Energi 
I dag går det en høyspentlinje lengst sør i planområdet og jordkabel inn i planområdet og frem til 
Fauske Lysverk AS. Videre går det kabel til stolpe sør for jernbanen. Både høy- og lavspent 
strøm innenfor området ligger i dag som jordkabel. Området har også flere nettstasjoner.  
 
Like nord for Fauske sentrum ligger Nordlandsnett sine overføringslinjer.  
 
Se kart over anlegg Fauske Lysverk AS på neste side. 
 
 
 

 
Figur 13: Videregående skole sett mot nordvest. 
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Forklaring linjer/tekst kartutsnitt ovenfor: Heltrukken strek er luftlinje. Stiplet strek er kabel. Rød 
strek er høyspent. Blå strek er lavspent. TK står for nettstasjon. S står for skap (kabelskap). 
 
2.12 Topologi/Grunnforhold 
Landskapet er relativt flatt og preget av myr med eksisterende bebyggelse samt noe skog og elv i 
vest. 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. 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 15 på neste side. Dette 
området er ikke avsatt som byggeområde i planen.  
 
Elva Liosen ligger langs planområdet i vest. Liosen omfattes av det flomforebyggende arbeidet 
som er utført rundt Farvikbekken med fordrøyningsbasseng og avlastningskanal mot Liosen. 
Kantsonen mot Liosen har i foreliggende planforslag formålet LNFR. Kantvegetasjonen mot 
Liosen blir dermed ikke berørt. Høydeforskjell mellom Liosen og planlagt område for bebyggelse 
og anlegg er ca. 9 m.  

 
Figur 14: Kartutsnitt som viser Fauske Lysverk AS sitt strømnett i området. 
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Figur 15: Området med potensiell kvikkleire vist med lys blå stiplet linje. 

I NVEs retningslinjer for Flom- og skredfare i arealplaner (NVE, 2011) er det angitt at det 
vanligvis vil være tilstrekkelig å sette av minimum 20 m på hver side av bekker og 50 – 100 m på 
hver side av elver. Videre sier den også at i de fleste vassdrag vil flom holde seg innenfor en 
stigning på 8 m.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunen stiller krav om geoteknisk vurdering av området. 
 
2.13  Klimatiske forhold 
Generelt blåser det en del på Fauske, men det utgjør ingen risiko her. Området har ingen unormalt 
store nedbørsmengder.  
 
2.14  Støy 
Trafikken til/fra Søbbesvaområdet via E6 og Løvgavlveien i øst vil øke ved økning i 
utnyttelsesgrad og med full utbygging. Hovedatkomsten til området vil gå via Håndverksveien, 
Glassmesterveien og Bergverksveien. Områdene videre langs Løvgavlveien, Smedveien, FA1 og 
Industriveien har ikke rom for store utbygginger og trafikken langs disse er ikke forventet å øke i 
nevneverdig stor grad. Det vurderes derfor ikke nødvendig med egne tiltak i forhold til 
videregående skole med tanke på støy.  
 
Ingen av boligene ligger nærmere enn krav til byggrense fra kommunal veg på 15 m, de to 
nærmeste husene er ca. 20 m fra senterlinje veg, neste hus er 30 m unna og videre med økende 
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avstand. Husene ligger ca. 60-80 m fra senterlinje E6. Støyen vil bli merkbart større ved økt 
trafikkmengde, men mengden trafikk langs E6 i dag er dobbelt så stor. Skulle det vise seg å være 
behov vil det være mulig å sette opp støyskjerm mot Løvgavlveien. Pga. avstander veg og 
eiendomsgrenser vil dette måtte gjøres i tomtegrensen og/eller inne på egen tomt. Dette området 
er ikke en del av planområdet og kan derfor ikke gis egne bestemmelser. 
 
2.15 Risiko- og sårbarhet (ROS) 
Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt. 
 
 
3.0 Planfremstilling 
 
3.1  Planforslag 
Plannavn er Søbbesva og plan-id er 1841-2007005. Planforslaget består av:  

• plankart av 22.09.2014 (sist rev. 16.10.2014), målestokk 1:1000 (vedlagt i A0) 
• reguleringsbestemmelser av 16.10.2014 (sist rev. 20.11.2014) 

   
Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er undervisning, forretning/kontor/industri, 
kontor/industri/lager, kjøreveg, gang- og sykkelveg/fortau, annen veggrunn og landbruks-, natur- 
og friluftsområder samt reindrift samt hensynssone frisikt og reindrift. Bestemmelsene er 
utformet i henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter.  
 
Undervisning 
Området eies av Nordland fylkeskommune og brukes i dag til videregående skole for opplæring 
innen bygg, anleggsteknikk, arbeidsmaskiner og bergverk. Her tillates det bygg i to etasjer med 
maksimal byggehøyde på 9,0 m og maksimalt bebygd areal (%-BYA)=50 % der parkering er 
inkludert. 
 
Forretning/kontor/industri 
Innenfor dette området tillates det bygg i to etasjer med maksimal byggehøyde på 9,0 m og 
maksimalt bebygd areal (%-BYA)=50 % der parkering er inkludert. Området er oppdatert med 
forretning og gir en plan som er mer i tråd med dagens situasjon i området. Forretning (handel) er 
begrenset til 3 000 m2 for hele planområdet. Handel i området vil i hovedsak være bilbasert. 
 
Kontor/industri/lager 
I dette området tillates det bygg i en etasje med maksimal byggehøyde på 9,0 m og maksimalt 
bebygd areal (%-BYA)=60 % der parkering er inkludert. Her planlegges det bygg tiltenkt 
internasjonal aktør innen datalagringsindustrien. Et datasenter vil være mellom 10 000 – 50 000 
m2 og tiltakshaver anslår to byggetrinn med bygg på 20-25 000 hver. Bygg vil fungere som en 
lagerhall fylt med servere for å håndtere den økende datatrafikken. Varemottak vil være for enkel 
utskriftning av utstyr og antatt hyppighet ca. hver 6 måned.  Det legges opp til liten kontordel og 
det er anslått ca. 70 årsverk på et bygg på 25 000 m2.  
 
Veg/vegnavn 
De kommunale (offentlige) vegene Løvgavlveien, Smedveien, FA1 og Bergverksveien forblir 
uforandret i ny plan. Håndverksveien forlenges mot vest som i gjeldende plan og Industriveien 
stoppes med snuhammer ved eiendommen til Fauskebygg AS. 
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Administrasjonen har i planen forslått at de to nye veiene i planen kalles for Glassmesterveien og 
Lagerveien. Glassmesterveien tar av fra Håndverksveien og Lagerveien fra Industriveien. 
 
Fartsgrense på Løvgavlveien bør settes ned fra 80 km/t til 50 km/t med tanke på 
trafikksikkerheten i området. Skolebussenen vil også i fremtiden stoppe ved området for 
undervisning. Det legges ikke opp i endringer for gang- og sykkelveg/fortau langs Løvgavlveien, 
med unntak av at det i planen forslås oppmerking av gangfelt i alle kryss langs strekningen frem 
til videregående skole samt gangfelt over til Brinkveien. 
 
Det er lagt inn en rekkefølgebestemmelse vedr. utbedring kryss E6/Løvgavlveien ved stigning i 
årsdøgntrafikk (ÅDT) på over 10 %. 
 
3.2  Arealbruk 
Planområdet er på ca.399,6 daa. Nedenfor vises arealet på de ulike områdeformålene. 
 
 Område 

(formål) 
Areal 
(daa) 

 Undervisning 24,7 
 Forretning/kontor/industri 121,6 
 Kontor/industri/lager 136,6 
 Kjøreveg 25,8 
 Gang- og sykkelveg 0,5 
 Annen veggrunn - tekniske anlegg 4,0 
 Friluftsformål 86,4 
 Sum 399,6 
Tabell 2: Areal og formål i plankart. 
 
3.3  Avfallshåndtering 
Dagens ordning med interkommunalt renovasjonsselskap, 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.  
 
3.4  Klima 
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må 
tas særlig hensyn. Risiko for flom fra elva Liosen i forbindelse med evt. klimaendringer er 
vurdert som liten med tanke på en høydeforskjell på ca. 9 m mellom elva og planlagt bebyggelse. 
 
3.5  Energi 
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. Tiltakshaver 
legger stor vekt på bærekraftig energibruk. NEXIA Management Consulting AS er engasjert for å 
se på fiberkapasitet m.m. på tomten. Det vil også bli sett nærmere på evt. utbygging av strømnett 
i området via Nordlandsnett/Fauske Lysverk sine linjer i tilknytning til området.  
 
3.6  Tilgjengelighet 
Området har god tilgjengelighet via eksisterende vegnett samt eksisterende gs-veg/fortau langs 
Løvgavlveien frem til videregående skole.  
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3.7  Barn og unge 
Planarbeid er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Med unntak av videregående skole har 
ikke barn/unge noen spesielle interesser eller anlegg innenfor planområdet. I forbindelse med 
offentlig ettersyn vil dokumenter bli oversendt skolen slik at et evt. elevråd vil få mulighet til å 
uttale seg til planforslaget. I planprosessen vurderte kommunen å sende over oppstartsmelding 
med planprogram, men erfaringsmessig er det enklere å uttale seg til et konkret forslag. Man kom 
derfor frem til at man avventer offentlig ettersyn.  
 
3.8  Rv. 80 og planlagt omlegging av trasé 
Nedenfor vises Statens vegvesens planlagte trase for Rv. 80. Ved omleggingen av Rv. 80 vil 
sving på E6 rettes ut mot rundkjøringen. Området blir mer oversiktlig og det vil bedre 
trafikksikkerhet vesentlig på E6 ved dette tiltaket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9  Trafikk 
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. Etter ønske fra Statens 
vegvesen er det utarbeidet et eget trafikknotat som gjør en vurdering av eksisterende kryss 
mellom Løvgavlveien og E6. Konklusjonen i denne er kort gjengitt nedenfor:  
 
”Total trafikkmengde på Løvgavlveien etter full utbygging av industriområdet Søbbesva er 
beregnet til 3502 biler pr. årsdøgn (ÅDT). Kapasitetsberegninger gir en gjennomsnittlig ventetid 
på ca. 7,5 sekund for de som kommer fra Fauske sentrum og skal svinge til venstre fra E6 og inn 
på Løvgavlveien. Sporingskurve for vogntog er ikke tilfredsstillende, men akseptabel og siden 
ventetiden er innenfor det som kan aksepteres vil det ikke kreve spesielle tiltak på E6.  

 
Figur 16: Veglinjer (vist med gule linjer) fra planlagt omlegging av Rv. 80 med ny rundkjøring på E6. 



16.10.2014                                                                                                                                Planbeskrivelse 
______________________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 

18 

Trafikkøkningen vil ikke gi endringer for trafikksikkerhet/miljø i området så fremt det merkes 
gangfelt i eksisterende kryss langs gs-veg/fortau frem til videregående skole. Planområdet utvides 
ikke til å omfatte kryss E6/Løvgavlveien.” 
 
Beregning av ÅDT viser at det vil bli økt trafikk i området spesielt i rush-timene 
morgen/ettermiddag. Trafikken vil imidlertid være størst på dagtid innefor normal arbeidstid. 
Hensynet til gående og syklende er ivaretatt ved planlegging av sikre krysningspunkt langs 
eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved Løvgavlveien frem til videregående skole. 
Fartsgrense på Løvgavlveien vurderes nedsatt fra 80 km/t til 50 km/t. Alt tilsier at dette er 
nødvendig med tanke på trafikksikkerheten i området.  
 
3.10 Utbyggingsavtale 
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.  
 
 
4.0 Planprosess og medvirkning 
 
4.1  Deltakere i planprosessen 
Fauske kommune ved Jan-Erik Johansen og Jan Ivar Karlsen samt Salten Serverfarm Fauske ved 
Odd Emil Ingebrigtsen. 
 
4.2   Kunngjøring igangsatt planarbeid 
 Oppstart planarbeid ble annonser i Saltenposten 26.07.2014. Det ble sendt ut melding om 
 planlegging 24.07.2014 til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.  
 
4.3   Innspill til planarbeidet etter utlysning 

 
Offentlige høringsinstanser 
 
4.3.1   Sametinget, 30.07.2014 

Kjenner ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet og har derfor ingen 
merknader til den aktuelle søknaden, men minner om lov 9. Juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 8. 
 
Vår kommentar: Ivaretatt i bestemmelser. 

 
4.3.2  Jernbaneverket, 22.08.2014 

Det vises til Jernbaneloven § 10 vedr. byggegrense på 30 m fra nærmeste spors midtlinje. 
Det er generelt forbud mot oppføring av bygg m.m. Grunnen består av havavsetninger og 
torv. Tiltaket må ikke få konsekvenser for jernbanens stabilitet, grøfte- og 
stikkrennekapasitet og sikkerheten langs jernbanen. Det må gjøres grunnundersøkelser i 
forbindelse med planarbeidet. Det må vurderes risiko for uønskede hendelser langs 
jernbanen og spesielt at uvedkommende krysser jernbanen.  
 
Vår kommentar: Det legges ikke opp til ny bebyggelse mot jernbanen og byggegrense er 
vist i plankart. Det er ikke tiltak i planen som tilsier at man vil få økt problem med 
villkryssing av jernbanespor. Øvrige er ivaretatt i plandokumentene. 
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4.3.3  Statens vegvesen (SVV), 22.08.2014 
En økning i utnyttelsesgrad vil føre til økt trafikk i området og E6 som nærliggende 
hovedveg. Det må lages enkel trafikkanalyse som redegjør for trafikkmengde, -strømmer 
og -økning til/fra E6-krysset. Det må dokumenteres at krysset er dimensjonert i hht. N100. 
Konkluderer analysen med at krysset må utbedres må planområdet utvides til å gjelde hele 
krysset samt gis rekkefølgebestemmelser som sikrer utbedring av krysset. Det bør 
reguleres sammenhengende gs-veg/fortau frem til videregående skole samt gis 
rekkefølgebestemmelser som sikrer dette. Ønsker plan på forhåndshøring. 
 
Vår kommentar: Eksisterende gs-veg/fortau langs Løvgavlveien frem til videregående 
skole skal opprettholdes i ny plan. Det ble utarbeidet enkel trafikkanalyse og oversendt 
SVV 23.10.2014 for kommentar i lag med utkast til plankart. SVV kom med uttalelse 
14.11.2014, se nedenfor.  
 

 Statens vegvesen, 14.11.2014 
Det vises til arealpolitiske føringer der det i Nasjonal transportplan 2014-2023 
fremkommer at regjeringen har en målsetting om null-visjon dvs. at det ikke skal 
forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. Mål i planperioden 
er å nesten halvere tallet og nullvisjonen ligger til grunn for vegnormalene. Formålet er at 
normalene skal sikre tilfredsstillende og enhetlig kvalitet på vegnettet ut fra 
samferdselspolitiske mål eks. trafikksikkerhet og fremkommelighet. SVVs vurdering av 
kryss E6/Løvgavlveien er at det er behov for noe kanalisering av krysset og behovet vil 
øke i takt med den nyskapte trafikken til/fra Søbbesva som den planlagte utbyggingen 
genererer. Økt sidevegstrafikk til/fra E6 utløser krav i vegnormalen. Av 
trafikksikkerhetsmessige- og fremkommelighetsgrunner setter SVV kra vom at 
områdereguleringsplanen må ha en rekkefølgebestemmelse som sikrer at dette krysset blir 
utbygd i hht. N100 før trafikken på Løvgavlveien har steget med 10 % i forhold til dagens 
trafikk på ÅDT=1760.  
 
Vår kommentar: SVVs forslag til rekkefølgebestemmelse innarbeides i planbestemmelser 
og følges opp av byggesak ved fremtidige byggesaker innenfor planområdet. 
 

4.3.4  Fylkesmannen i Nordland (FM), 12.09.2014 
Ved økning i grad av utnytting vil det komme flere og/eller større industri-, kontor- og 
forretningsbygg, som igjen vil føre til økt trafikk og da til dels tung trafikk. Det er ikke 
foretatt noen vurdering av planforslagets konsekvenser for elever ved skolen eller sagt noe 
om medvirkning fra barn og unge. Det fremgår av adresseliste at barnas representant har 
mottatt varsel. Minner om at kommunen har særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning 
fra bl.a. barn og unge. Elever bør etter FMs oppfatning involveres og gis anledning til å 
medvirke i planarbeidet. Dette gjelder spesielt skolevei, hvordan den fremstår i dag og 
hvilke tiltak planen bør legge til rette for med tanke på fremtiden. Viser til SVVs innspill 
om gs-veg/fortau. FM påpeker viktigheten av tidlig medvirkning. Elevenes interesser må 
vurderes når det gjelder trafikk forbi den videregående skolen og videre inn i området 
både når det gjelder sikkerhet og støy. Planen berører Duokta reinbeitedistrikt og området 
brukes primært til høstvinter- og vinterbeiter. Det er en flyttlei i nordlige deler av 
planområdet og i eksisterende reguleringsplan fra 1981 er dette området ubebygd. Flyttlei 
er ikke lov å stenge og har vern etter lov om reindrift § 22. Planens konsekvenser for 
reindrift må vurderes og området bør vurderes regulert til LNFR-formål og evt. legge inn 
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hensynssone reindrift for å sikre flyttlei. FM har oversendt saken til Duokta 
reinbeitedistrikt da disse ikke har fått dokumenter på høring. 

 
Vår kommentar: Kommunen har vurdert å involvere elever tidlig, men erfaringsmessig i 
slike saker har det vist seg å være vanskelig for barn og unge å komme med innspill før 
det foreligger et konkret forslag til plan. Det er derfor besluttet å avvente høring av elever 
til offentlig ettersyn. Barnas representant skal ivareta barn og unges interesser i fasen før 
offentlig ettersyn. I tillegg har skolens eier/driver, Nordland fylkeskommune (Nfk) fått 
oppstartsmelding tilsendt og de har da hatt mulighet til å involvere sine brukere. Men ut 
fra tilsendt innspill fra Nfk er det ikke fremkommet at de har gjort dette. Eksisterende gs-
veg/fortau langs Løvgavlveien frem til videregående skole opprettholdes i ny plan. I 
tillegg er det lagt inn gangfelt i alle kryss. Reindrift er tatt hensyn til ved at hensynssone 
reindrift er vist i plankart samt at området som ønsket er regulert til LNFR-formål. 

 
4.3.5  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 19.09.2014 

I henhold til NGU’s løsmassekart består området av tykk havavsetning og torv og myr. 
NGI har foretatt kvikkleirekartlegging i området, jfr. rapport datert 04.12.2009, og det er 
påvist kvikkleire i planområdets sørvestre del, sone Liosen Nord – middels faregrad. I 
planprogrammet står det beskrevet at dette ikke vil bli avsatt som byggeområde. Elva 
Liosen ligger langs planområdet i vest. Det er lagt rør i bakken fra Farvikbekken til 
Liosen. Positivt at grunnforhold er vurdert i planprogrammet og at det skal foretas 
geotekniske undersøkelser med grunnboringer. Vurderingen av geotekniske forhold vil 
legge premisser for byggingen. NVE gjør oppmerksom på at plandokumentene på en 
tydelig måte må vise hvordan fare for kvikkleiereskred er vurdert og tatt hensyn til og at 
dette skal foreligge før planen vedtas. 
 
Vår kommentar: Kommunen har engasjert Rambøll til å gjøre en geoteknisk vurdering i 
området. Sannsynligvis vil grunnboringer bli gjort før jul og rapport utarbeides på 
nyåret. Det er satt krav i bestemmelser om denne må foreligge før tiltak i planen 
gjennomføreres. 

 
4.3.6  Nordland fylkeskommune (Nfk), 24.09.2014 

Planfaglig innspill: Med tanke på medvirkning mener Nfk at det er et gjennomtenkt og bra 
opplegg som er i tråd med plan- og bygningsloven. Når det gjelder rammer for 
planarbeidet bes det om at Regional plan – Klimautfordringene i Nordland for 2011-2020 
også legges til grunn for planarbeidet. Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i 
planlegging og utbygging, da spesielt med tanke på infrastruktur. Det er ikke utarbeidet 
metodekapittel selv om metoden er beskrevet under kap. 2 og 4 i planprogrammet. Dette i 
seg selv er ikke godt nok. Det best om at metoden(e) som blir brukt beskrives detaljer for 
å sikre etterprøvbarhet og forståelse i planprosessen. Kommunen fraviker krav til 
konsekvensutredning med bakgrunn i at man ikke ser noen aktuelle tema for utredning. 
Nfk påpeker at det kan være saksbehandlingsfeil om det ikke er foretatt pliktig 
konsekvensutredning. Oppfordrer til at det i den videre saksforberedelsen synliggjør 
ytterligere vurderinger vedr. krav til konsekvensutredning. Gjør også oppmerksom på at 
det ved etablering av kjøpesentre med bruksareal over 3 000 m2 stilles store krav til 
dokumentasjon da Søbbesva ikke er å regne som sentrumsområde. Viser til planprogram 
og gs-veg til Brinkveien. Kan ikke se at barn og unges interesser er tenkt utredet gjennom 
planprosessen og viser til kommunens ansvar i hht. plan- og bygningsloven. Sikker 
skolevei, samt godt tilgang til lekearealer og andre uteområder er viktige hensyn. Ber om 



16.10.2014                                                                                                                                Planbeskrivelse 
______________________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 

21 

at det er fokus på sikring av barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre særlig 
risiko for liv og helse. Bør komme spesifikt frem av planprogram at planens konsekvenser 
for barn og unge skal utredes. Det vises til Fylkesplan for Nordland kap. 8 med klare mål 
for arealpolitikken. Kommunen bør vurdere om disse temaene er relevante for 
planarbeidet: By- og tettstedsutvikling samt Klima og klimatilpasning. Generelt 
bemerkes: Nasjonal politikk for tilrettelegging for alle grupper, hensyn barn og unge, 
estetikk ved ny bebyggelse samt naturmangfoldloven.  Kulturminnefaglig innspill: Ingen 
kjente verneverdige kulturminner. Eiendomsseksjonens innspill: Ved endring fra industri 
til undervisning/offentlig formål bes det om at det settes av tilstrekkelig med areal. 
Kommunen kan ta kontakt med fylkeskommunen v/utdanning for nærmere opplysninger 
om dagens bruk og hvilke planer som evt. ligger frem i tid for skoleavdelingen.  
 
Vår kommentar: Oppfordring om hensyn til regional plan for klima tas til etterretning. 
Ved mangel på aktuelle tema for utredning er det vanskelig å beskrive en eksakt metode. 
Kommunen er planmyndighet. Det legges ikke opp til etablering av handel med 
bruksareal over 3 000 m2. Når det gjelder barn og unges interesser vises det til vår 
kommentar under pkt.4.3.4. Det legges ikke opp til boliger innenfor planområdet og det er 
ikke rom for flere boliger i nær tilknytning til planområdet.  
 
Planens konsekvenser for barn og unge er en naturlig del av planbeskrivelsen og 
kommunen kan ikke se at det er behov for en egen utredning av dette med bakgrunn i 
revidering av gjeldende plan for området. Tema by- og tettstedsutvikling er ikke spesielt 
relevant i forhold til planarbeidet da det kun er snakk om oppdatering av gjeldene plan til 
dagens situasjon samt økning av utnyttelsesgrad. Kommunen synes det er litt merkelig at 
man ikke kan få en uttalelse fra fylkeskommunen v/utdanning i samme innspill. Slik 
planområdet fremstår i dag kan ikke kommunen se at det er verken rom eller behov for å 
sette av formål undervisning utover fylkeskommunens eiendom. Men utnyttelsesgraden 
økes så det gir rom for mer utbygging innen egen tomt. 

 
4.4  Samarbeid 

Det ble avholdt forhåndskonferanse 09.07.2014 med Fauske kommune v/Jan-Erik 
 Johansen, Jan Ivar Karlsen, Gunnar Myrstad og Frode Ramskjell, og Salten Serverfarm 
Fauske v/Odd Emil Ingebrigtsen.  

 
 
5.0 Vedlegg 
 

1. Plankart i A0, M 1:1000 
2. Plan vist på ortofoto i A1, M 1:2000 
3. Planbestemmelser 
4. Kopi av oppstartsmelding, planprogram, annonse og innkomne forhåndsmerknader 
5. ROS-sjekkliste 
6. Trafikkanalyse 

 
Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske 
kommune. 


