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1 Innkommende merknader med kommentarer 
Forslag til planprogram har vært ute på offentlig høring i 6 uker med høringsfrist 13.11.2014. Ved 
høringsfristens utløp var det kommet inn totalt 10 innspill/merknader. Disse er sammenstilt om 
kommentert i tabellen nedenfor. Planprogrammet er i det etterfølgende revidert i forhold til dette. 

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

Hoved-
verneombud 
(Fauske 
kommune) 

12.11.2014 Hovedverneombudet støtter 
Rådmannens forslag, dvs. ny 
skole og flerbrukshall på ny tomt 
og egen avkjørsel til 
anleggsområdet av sikkerhet- og 
arbeidsmessige årsaker. En egen 
avkjørsel til anleggsområdet 
minsker belastninger på både 
ansatte, barn og foreldre.  

Konsekvensutredning av 
temaet trafikk utreder også 
konsekvensene i 
anleggsperioden. Dette er nå 
presisert, jf. 5.1.  

Fylkesmannen 
i Nordland 

27.10.2014 Miljøfaglig innspill 
Planområdet grenser mot 
munningsområdet til 
Valnesfjordvassdraget. Dette 
vassdraget er laksefiskførende 
med bestander av laks og 
sjøørret. Parr som ikke er 
smoltifisert kan foreta periodevise 
utvandringer til 
brakkvannsområder på grunn av 
bedre næringsforhold. Estuariet 
har også en viktig funksjon for 
tilbakevandrende fisk. 
Utløpsområdet ved Straumsnes 
er en viktig hvile-, raste- og 
overvintringsplass for 
våtmarksfugl. Blant annet er den 
sterkt truede knekkand samt 
sårbare arter observert her. 
Svarthalespove, som også er 
sterkt truet, er observert sør for 
planområdet. 
 
 
 
 
 

  
- 
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Valnesfjordvassdraget er  
underlagt varig vassdragsvern. 
Planområdet grenser i nord mot 
nedslagsfeltet for det 
vernede vassdraget. 
Både selve munningsområdet og 
terrenget rundt brukes mye til 
friluftslivsaktiviteter, herunder 
fiske og fotturer.  
 
Dette er svært viktig 
friluftsområde av særlig kvalitet. 
Strandsonen er videre 
spesielt interessant i 
undervisningssammenheng og 
som nærturterreng. 
 
Med bakgrunn i det forannevnte 
forventer Fylkesmannen at 
strandsonen og vegetasjonen 
her skånes for utbygging, og at 
det innreguleres et tilstrekkelig 
bredt belte langs sjøen til 
friluftsformål. Grønnkorridoren til 
Jorunnfjæra forutsettes også 
ivaretatt. 
 
Landbruksfaglig innspill 
Kommunen er pliktig til å ta 
hensyn til landbruksinteressene 
og jordvern der disse berøres av 
tiltak. Fylkesmannen legger til 
grunn nasjonale og regionale 
føringer som både viser til 
samordnet arealplanlegging og 
hensyn til jordvern med 
tilrettelegging for økt 
matproduksjon. 
 
Planområdet innebærer at 
områder registrert som dyrka jord 
kan bli utbygd, både langs 
fylkesvei 530, samt et jorde ned 
mot sjøen (sørvest i 
planområdet). Dersom dyrka jord 
må omdisponeres, vil 
Fylkesmannen ut fra 
arrondering/driftsvilkår foretrekke 
at dyrka jord mot fylkesveien blir 
omdisponert framfor jordet ned 
mot sjøen. 
 
Fylkesmannen ber om at ifm. 
utlegging til offentlig ettersyn 
utarbeides arealregnskap og at 
det benyttes en tabell som 
Fylkesmannen anbefaler brukt. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
Tas hensyn til i planarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas hensyn til i planarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til følge. 
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Fylkesmannen ber også om at 
planbeskrivelsen for 
jordvern/landbruk inneholder en 
oversikt over konsekvenser 
omdisponeringen får for den 
aktuelle gårdsdrift 
(ressursgrunnlaget), og hvilke 
avbøtende tiltak som eventuelt 
kan gjøres gjennom planarbeidet. 
Denne beskrivelsen bør 
utarbeides av kommunens 
landbrukskontor eller andre 
fagkyndige. 
 
Planfaglig innspill 
Fra 1. januar 2014 har 
Fylkesmannen, Statens kartverk i 
Bodø og Nordland 
fylkeskommune 
tilbydd alle kommuner i Nordland 
kvalitetssikring av arealplaner ved 
offentlig ettersyn. Arealplaner på 
høring fra nevnte dato blir gjort 
tilgjengelige på internett i 
«Nordlandsatlas». 
 
Fylkesmannen ber om at 
denne plans sosifil, kart som pdf 
og lenke til plandokument blir 
sendt til 
plannordland@kartverket.no ved 
utlegges av planen til offentlig 
ettersyn. 
 
Fylkesmannen har i forbindelse 
med Forsøk om samordning av 
innsigelser, ansvar for å 
samordne uttalelser og 
innsigelser fra regionale 
statsetater i Nordland i plansaker. 
Dersom det skulle 
vise seg at denne saken er 
konfliktfylt, ber vi om at 
kommunene setter av tid til dialog 
med berørte statlige myndigheter 
før planen sendes på offentlig 
ettersyn. Fylkesmannen kan bidra 
til å gjennomføre en slik dialog. 
 

 
 
Tas til følge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til følge. 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 

Fauske 
Lysverk 

14.10.2014 Fauske Lysverk ber om å bli tatt 
med på møte/råd i den videre 
planleggingen av området. Dette 
med bakgrunn i elforsyning 
(nettutbygging) og 
bredbåndsutbygging. 

Tas til etterretning. 
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Sametinget 15.10.2014 Sametinget kjenner ikke til at det 
er registrert automatisk freda 
samiske kulturminner i det 
omsøkte området og har derfor 
ingen spesielle kulturminnefaglige 
merknader.  

Sametinget minner imidlertid om 
den generelle aktsomhetsplikten 
og ber om at denne innarbeides i 
reguleringsbestemmelsene. 

- 

 

 

 

 

Tas til følge. 

 

FAU 
Valnesfjord 

12.11.2014 Valg av tomt 

Positive sider ved «ny tomt» er: 

- Området benyttes ikke i dag av 
verken barn eller familier, fordi det 
ikke er egnet som turområde slik 
det fremstår i dag. Omregulering 
av areal til skoleformål vil kunne 
gjøre det aktuelle området mer 
attraktivt som 
aktivitets/bruksområde. 

- At skolebygg legges på samme 
plan som flerbrukshallen ansees 
av FAU som heldig. Dette fordi 
FAU ønsker gode og 
hensiktsmessig logistikk knyttet til 
dette arealet. 

- Mulighet for full utnyttelse av 
sambruk og universell utforming, 
noe som skal være en selvfølge 
med tanke på inkludering. 

- Bygging på ny tomt kan bidra til 
trygg skolevei, samt løse 
utfordring rundt parkering og 
snuplass for buss. Adkomst vil 
kunne planlegges på en tryggere 
måte i forhold til barnehagen og 
ellers av brukere. 

- Lys- og vindforhold blir bedre. 

- Estetisk tiltalende område som 
vil sannsynligvis rette barnas 
oppmerksomhet mot naturen 
(havutsikt, fjellutsikt). 

 

 

Innspill fra FAU understøtter 
administrasjonens 
vurderinger. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 
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- Nærhet til sjøen ved fjæra vil gi 
muligheter for spennende 
pedagogiske opplevelser fordi det 
gir gode muligheter for å lage 
turstier, koblinger til andre tur- og 
aktivitetsområder. 

Dette er et tomtealternativ som 
etter FAU-Valnesjord sin mening 
innehar store muligheter til å 
etablere et attraktivt og variert 
uteareal som motiverer til aktivitet 
i naturbaserte omgivelser.  

- Nærhet til Straumen gir økte 
muligheter for bruk av denne i 
organisert læringsarbeid. Dette 
alternativet stjeler heller ikke 
uteareal i byggeperioden. 

- At det skal bygges ny skole gir 
gode muligheter til å opparbeide 
et uteområde som innbyr til 
aktivitet og sosialt samvær.  

Negative sider/utfordringer ved å 

bygge på «eksisterende tomt» er: 

- Byggeperiode frarøver elevene 
for store deler av uteområde. 

- Barnehagens uteareal utenfor 
barnehagens gjerde forsvinner 
hvis flerbrukshall plasseres sør for 
dagens skoleplassering. 

- Bygging på eksisterende tomt 
løser ikke utfordringene rundt 
trygg skolevei, og heller ikke i 
forhold til parkering. Behov for ny 
infrastruktur, noe som 
eksisterende tomt ikke tillater. 

- Etter FAU-sin mening innehar 
denne tomten et mer ensartet 
uteareal der bratte skrenter utgjør 
et visst positivt potensial for 
aktivitet, men krever mye 
sikringsarbeid for å fremstå som 
annet enn potensielt risikofylt for 
skader pga. terrengets 
beskaffenhet. 

 

- 

 

 

 

 

-  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

-  

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 



 Oppdragsnr.: 5143945 

 Dokument nr.: 1 

Detaljreguleringsplan for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord                    

Plan - ID 2014004 

       :  

 

9 

 

- Etablering av ny skole her legger 
beslag på store deler av mellom- 
og ungdomstrinnets uteareal i 
flere år: 

1. Det er behov for sikring av 
store uteareal under byggingen av 
ny skole, både til tomten der 
skolen skal stå, og til 
oppstillingsplass for materiell 
under byggeperioden. 

2. Utearealet til den nye skolen er 
hovedsakelig tenkt etablert der 
den gamle skolen står nå. Først 
når skolen står ferdig, kan det 
påbegynnes arbeid med å rive 
den gamle skolen for å etablere 
nytt uteareal. Dette legger beslag 
på store deler av utearealene til 
alle trinnene i perioden. 

3. Etter riving av gammelskolen, 
må det re-etableres et uteareal i 
samme område. Tidsperspektiv 
uvisst. 

- Undersøkelser viser at elevers 
aktivitetsnivå synker, særlig på 
ungdomstrinnet. Én av 
hovedbegrensningene som 
nevnes er mangel på attraktivt 
uteområde for aktivitet. Det vil 
derfor være svært uheldig om 
elevene frarøves utearealet i flere 
år fremover. 

Om skolens kapasitet 

FAU ønsker å tenke fremtidsrettet 
i forhold til økning av elevtall. 
Skolebygget bør planlegges og 
utformes slik at funksjon ikke 
"forstyrres" ved elevvekst. Å tenke 
at skolen kunne romme 250 
elever, synes FAU-Valnesfjord er 
et moderat anslag ut i fra de 
ovennevnte forutsetningene. 
Disse kan løses med fleksible rom 
/flerfunksjonelle rom. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Oppdragsnr.: 5143945 

 Dokument nr.: 1 

Detaljreguleringsplan for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord                    

Plan - ID 2014004 

       :  

 

10 

 

Om skolens uteområde 

- Bevare naturlandskapet. 

- Sørge for nok "lukkede" 
områder. Viktig at det ikke bare 
preges av åpne løsninger. 

- Det ønskes at planlegging av 
uteareal for skole og for 
flerbrukshall sees i sammenheng, 
og FAU ber om å bli tatt med i 
planleggingen av dette. 

- Sykkelskur, «leskur» og 
turløyper som er gode 
aktivitetsområder for alle - uansett 
aldersgruppe/elevtrinn. 

- Det ønskes lagt til rette for størst 
mulig kapasitet når det gjelder 
flerbrukshall. 

Avslutningsvis viser FAU-
Valnesfjord til flere undersøkelser 
for å støte forannevnte 
argumentasjoner om tilstrekkelig 
og godt uteareal. 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

Valnesfjord 
flerbrukshall 
AS 

11.1.2014 Til temaet atkomst vil Valnesfjord 
flerbrukshall AS understrekke 
betydningen av at tilgjengelighet 
og generell brukbarhet for 
personer med nedsatt 
funksjonsevne må ha en sentral 
plass. Valnesfjord flerbrukshall AS 
påpeker at evt. bygging på 
eksisterende tomt iht. publisert 
skisse syns å være krevende, at 
det må være grunnlag for å utrede 
hvordan elever, førskolebarn og 
brukere av idrettsplassen skal få 
sin sikkerhet ivaretatt i 
byggetiden. En konsekvens av 
mulige sikkerhetsforanstaltninger 
kan være avbrudd i ordinære 
aktiviteter i skole, barnehage og 
på idrettsbanen.  

 

 

 

Innspill fra Valnesfjord 
flerbrukshall AS understøtter 
administrasjonens 
vurderinger. 
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Innspill til vurdering av egnet 
skoletomt 

Alt 1: 

- alvorlig forstyrrelse av 
aktivitetene i skole, barnehage og 
idrettsbane 

- barnehagen mister 
parkeringsareal 

- atkomstveien må ha en god 
standard mht. stigningsforhold og 
kurvatur, spesielt ift. transport av 
tyngre utstyr. 

- barnehagens bålplass 
forsvinner. 

- Atkomstene er for bratte for å 
være funksjonelle. 

- Vanskelig å få til gang- og 
sykkelvei. 

- Skolebyggene mer eksponerte 
og mindre terrengtilpasset. 

- den pressede tomtesituasjonen 
vil ikke tillate en utforming som i 
ønskelig grad tilgodeser elevene 
med gode uteoppholdsareal. 

 

Alt 2: 

- Kjenner ikke til at den 
skogbevokste delen av tomta er 
særlig viktig for friluftslivet, plante- 
eller dyreliv eller landbruksdrift. 
Byggeforbud og opprettholdelse 
av vegetasjonen i en 50 meters 
sone vil ikke vanskeliggjøre 
prosjektet. 

- Tomta har betydelig fordeler 
mht. atkomst og parkering både i 
an byggefase og fast. 

- arealet muliggjør bygging i ett 
plan om ønskelig (jf. universell 
utforming). 

- Grei forbindelse mellom skole og 
idrettsbane.  

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 
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- Arealet forholdsvis flatt, velegnet 
for bygging. 

- Forstyrrelser kan unngås. 

- Kommunal grunn frigjøres. 

Styret i Valnesfjord flerbrukshall 
slutter opp mot et skoleprosjekt 
på ny tomt. 

 

- 

 

- 

- 

Valnesfjord IL 
- Ski 

11.11.2014 Valnesfjord IL – Ski meddeler sin 
støtte til valg av alt. 2 – ny skole 
og flerbrukshall på ny tomt. Det 
foreslåtte området fremstår i dag 
ikke som attraktivt friluftsområde. 
Omregulering vil ikke komme i 
konflikt med friluftsinteresser. Alt. 
2 fremstår som et bedre valg når 
det gjelder trafikk. 

Valnesfjord IL – Ski har ramset 
opp de samme punktene som 
ovenfor (jf. innspill fra Valnesfjord 
flerbrukshall AS) når det gjelder 
alternativ tomt og kommet til 
samme konklusjon.   

Innspill fra Valnesfjord IL – Ski 
understøtter 
administrasjonens 
vurderinger. 

- 

 

 

- 

Statens 
vegvesen  

27.11.2014 Kryss og atkomstveier 

Tiltaket vil føre til økt trafikk på 
fylkesveien og atkomstveien. 
Trafikken må derfor redegjøres 
for. 

Kjøre- og gangveier langs og fra 
fv. 530 planlegges og utformes 
ihht. vegnormalen og håndbok 
V121. Det må også gis 
rekkefølgebestemmelser om at 
kjøreveier og gangveier må være 
bygd iht. planen før skole og 
flerbrukshall tas i bruk. 

Området mellom kirka og det 
regulerte boligfeltet er preget av 
et utflytende trafikkareal. Og må 
strammes opp. Antall avkjørsler 
begrenses av 
trafikksikkerhetsmessige grunner. 

 

 

- 

 

 

 

Tas til følge. 

 

 

 

 
 

Tas til etterretning. 
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Parkering  

Det må planlegges hvor 
skolebussen skal kjøre, snu og 
parkere, slik at skolebarn kan 
settes av og tas på bussen på en 
trafikksikker måte. 

Det må også settes av nok areal 
til sykkelparkering. 

Evt. ny arealbruk 

Ved valg av alt. 2 må kommunen 
ta stilling til hvilket 
reguleringsformål dagens 
skoleareal skal ha når den nye 
skolen tas i bruk. 

 

 

Tas hensyn til i planarbeidet. 

 

 

 

 

 

Irrelevant i dette planarbeidet. 

 

Grunneierne 
av gnr.56 
bnr.17,57 og 
58 

13.11.2014 Rolv Sigurdsen har kommet med 
innspill til kun alt.1. 

Grunneiere i området har fått 
utarbeidet en reguleringsplan for 
boligbygging på gnr.56 bnr.57. 
Skoleveien er svært trafikkfarlig. 
Bakken mellom avkjørselen til 
gnr.56 bnr.17 og 58 er bratt og 
ofte kommer ikke biler seg opp på 
parkeringsplassen på vinterføre. 
Ved vanskelige føreforhold brukes 
den første strekningen som 
akselerasjonsfelt for å få nok fart 
for å komme opp bakken. I dag er 
veien så smal at ved motgående 
trafikk må de som skal til skolen 
vente på klar veibane før de 
starter opp i krysset ved 
fylkesveien. 

Selv om veien gjøres breiere og 
det anlegges fortau, er bakken så 
bratt at problemene med 
nødvendig høy fart og faren for 
ukontrollert ferd ned bakken 
krever ei bedre trafikksikker 
løsning for adkomsten til skolen. 
Barna som bor på eiendommene 
gnr.56 bnr.17,57 & 58 må krysse 
akselerasjonsstrekningen for å 
komme seg på fortauet.  

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Særlig utsatt er de som krysser i 
bunnen av bakken pga. faren for 
biler i ukontrollert ferd ned 
bakken. I tillegg til barna på disse 
eiendommene er det etablert et 
nytt boligområde på andre siden 
av veien for i alt 8. boliger. Veien 
er derfor ikke bare en skolevei, 
men også en vei gjennom et 
boligområde. 

Det registreres at planområdet er 
tegnet inn på eiendommen gnr.56 
bnr.57 ved krysset mellom Fv. 
530 og skoleveien, og ber om at 
det blir registrert som en del av 
privat grunn i planen.  

 

 

Det kreves en mer trafikksikker 
løsning enn dagens løsning på 
adkomstveien til skolen allerede 
før en eventuell anleggsperiode 
igangsettes.  En måte å løse 
problemet på kan være å gjøre 
bakken slakere ved å sprenge 
ned bakketoppen og området 
innover parkeringsplassen. 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom valget faller på alt. 1 
er det sannsynlig at en 
behøver noe mere areal til 
utforming av et godt og 
trafikksikkert kryss. En er da 
videre avhengig av et godt 
samarbeid mellom berørte 
grunneiere og kommunen.  

 

Tas til etterretning. 

Valnesfjord 
nærmiljø-
utvalg 

12.11.2014 Nærmiljø  

Store deler av området som er 
med i planforslaget er i dag 
allerede benyttet som et svært 
viktig område for nærmiljøet. 
Skole, idrettsbane blir mye 
benyttet. Den del som i dag ikke 
er regulert offentlige formål, vil 
kun øke verdien av 
nærmiljøanlegget om den blir 
innlemmet i skoleanlegget. 
Valnesfjord nærmiljøutvalg ser 
ingen negative konsekvenser med 
at skoleområdet blir utvidet ihht. 
forslaget. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Oppdragsnr.: 5143945 

 Dokument nr.: 1 

Detaljreguleringsplan for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord                    

Plan - ID 2014004 

       :  

 

15 

 

Friluftsliv  

I planforslaget blir det hevdet at 
deler av området er registrert som 
”svært viktig friluftsområde”. 
Valnesfjord nærmiljøutvalg har 
ikke registrert dette. Den del av 
planområdet som ligger utenfor 
tomten til dagens 
skole/idrettsanlegg vurderes av 
oss som enten ubetydelig eller lite 
benyttet til friluftsformål. Straumen 
nedenfor området er mye benyttet 
av sportsfiskere, men det 
avgrensede området som inngår i 
planen er uegnet for fiske og er 
knapt oppsøkt av noen. 

Trafikk  

Planområdet har i dag 
utfordringer når det gjelder 
trafikkforhold, spesielt for myke 
trafikanter. I vurderingen må det 
tas med trafikkforhold og 
parkering rundt både skole, hall, 
barnehage, kirke og kirkegård. 
Det er viktig at det etableres gode 
og store nok løsninger for 
parkeringsplasser. Det må på 
plass trygge adkomstmuligheter 
for gående, det må etableres 
trygge ”avslippingssoner” for 
foreldre som kjører barna og det 
må etableres adkomst for 
varemottak. 

Landbruk  

Valnesfjord nærmiljøutvalg er 
opptatt av at dyrkbar mark 
bevares for framtiden. Området 
som foreslås omregulert fra LNF 
er ikke et viktig jordbruksareal i 
dag. Kun 6,5 dekar er dyrket 
mark, og som regnes som lite 
med dagens store 
landbruksmaskiner. Skole og 
flerbrukshall utgjør svært viktige 
samfunnsfunksjoner. Denne 
verdien veier tyngre på vektskålen  

 

 

Friluftsliv og nærmiljø er et av 
temaene som skal 
konsekvensutredes. I den 
forbindelse er det viktig med 
opplysninger fra brukere dvs. 
skole, barnehage og nærmiljø 
om bruken av planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

Tas hensyn til i planarbeidet. 
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enn landbruksverdien av et 
såpass lite areal. 

Argumenter som taler for valg av 
alt 2: 

- Ved bygging på eksisterende 
tomt vil skole og hall havne på 
ulikt nivå, og en kompakt 
skolebygning vil bli vanskelig. 
Samdrift mellom skole og hall vil 
ikke bli mulig hvis det skal tas 
hensyn til universell utforming. 

- Ulikt nivå på skole og hall vil gi 
store utfordringer for å få til et 
universelt utformet bygg tilpasset 
alle brukere i alle aldre. 

- Den store nivåforskjellen mellom 
idrettsbane og hallen vil gi store 
utfordringer, spesielt vinterstid og 
for bevegelseshemmede. 

- Sannsynligvis vil det bli 
vanskeligere å utforme skolen slik 
at det gir mulighet for en eventuell 
fremtidig utvidelse. 

- Landskapsmessig vil en hall 
ruve veldig på toppen av haugen. 

- Problemene med adkomst i den 
mye omtalte ”skolebakken” vil 
ikke bli bedre. Det legges opp til 
både myke og harde trafikanter 
opp den ”gamle” bakken. 

- Trafikksituasjon ved den felles 
parkeringsplassen for hall og 
barnehage er ikke trygg. Det 
kreves store terrenginngrep for å 
utvide/etablere denne 
parkeringsplassen. Sammen med 
dette må det også etableres 
adkomstløsning for større 
kjøretøy til hallen. 

- Adkomstveien til skolen fra sør 
krever betydelig og kostbar 
utbedring med større 
terrenginngrep for at den ikke skal 
bli for bratt. 

 

 

 

 

Punktene understøtter 
administrasjonens 
vurderinger. 
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- Tomtealternativ 1 vil bli adskillig 
mer kostbart: Større 
terrenginngrep til vei og 
bygninger, kostnader til riving av 
eksisterende bygg, krever en 
større bygning pga. manglende 
samdriftsmulighet skole/hall, gir 
ingen gevinst i form av salg av 
bygg/tomt. 

- Alternativ 2 vil komme nærmere 
fjæra og gir større muligheter for å 
benytte dette ressursområdet i 
skolesammenheng. 

- Tomten (alt 1) er svært kupert, 
og det må gjøres et vesentlig 
større terrenginngrep (sprenging 
av fjell). 

- Bygging på eksisterende tomt vil 
gi store utfordringer i byggetiden 
og rivingsperioden, med 
anleggstrafikk, sprenging og 
byggevirksomhet kloss inntil 
dagens skolebygning. 

- Skolegården til dagens skole vil 
bli beslaglagt i hele 
byggeperioden og 
rivingsperioden, slik at vi vil få 2-3 
skoleår med svært reduserte 
muligheter for uteaktivitet for 
elevene. 

- Det vil bli store utfordringer og 
merkostnader med å skjerme 
barnehagen i byggeperioden. 

- En vil få store, og usikre, 
kostnader til riving av 
eksisterende skolebygg 
(miljøfarlige byggematerialer?) 

- Det vil ikke frigjøres noe 
tomteareal /bygninger som kan 
selges etter at ny skole er ferdig. 

Valnesfjord Nærmiljøutvalg vil på 
det sterkeste anbefale 
kommunens politikere å vedta å 
bygge ny skole på den nye 
tomten sørvest for idrettsbanen. 
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2 Innledning 
2.1 BAKGRUNN 

Kommunestyret i Fauske kommune vedtok i februar 2014 at det skal bygges ny skole og 
flerbrukshall i Valnesfjord. Som oppfølging av kommunestyrevedtaket har kommunen engasjert 
ekstern konsulent for å bistå med å undersøke og vurdere den beste plasseringen (tomteanalyse).  
 
Rapporten anbefaler, av flere hensyn, at man går videre med det alternativet som innebærer ny 
skole og flerbrukshall på ny tomt (gnr 56 bnr 5) sør for idrettsbanen. 
 
Videre ble det fremmet en sak i Formannskapet (saksnummer 073/14) den 11.09.2014 om valg av 
tomteløsning. Administrasjonen anbefaler at man går videre med det alternativet som innebærer ny 
skole og flerbrukshall på ny tomt (gnr 56 bnr 5) sør for idrettsbanen. Dette er begrunnet med at 
denne løsningen er den økonomisk billigste for kommunen. 
 
Følgende ble fattet: «Formannskapet tar orienteringen til tomtealternativer for nye Valnesfjord skole 

til orientering. Formannskapet gir rådmann i oppgave å arbeide videre med de to alternativer (3 og 

4) basert på de signaler som er fremkommet i formannskapet». 
 

Alternativ 3 innebærer å bygge ny skole med flerbrukshall på eksisterende tomt, mens alternativ 4 
innebærer å bygge ny skole med flerbrukshall på ny tomt. 
 
I det videre benevnes bygging på eksisterende tomt som alternativ 1, og bygging på ny tomt som 
alternativ 2.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte ønsker Fauske kommune å sette i gang en reguleringsprosess med 
tanke på å avklare hvilket alternativ som er best.   
 
Norconsult er engasjert til å forestå dette arbeidet.  
 
 

2.2 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 

Alternativ 2 innebærer endringer av gjeldende kommuneplan fra landbruks-, natur- og friluftsformål 
(LNF A-formål) til utbyggingsformål.  

Det fremgår av § 3 bokstav d) i forskrift om konsekvensutredninger at «detaljreguleringer som 
innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering» skal behandles etter forskriften 
dersom de faller inn under ett eller flere av kriteriene i § 4.  
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I § 4 står det bl.a. at planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de «…c) er 
lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder 
markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i 
overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket 
kommer i konflikt med friluftslivsinteresser».  

Deler av planområdet hvor det planlegges utbygging er registrert som «svært viktig friluftsområde» 
(kategori A). Planarbeidet faller derfor inn under bokstav c.  

 

2.3 NÆRMERE OM PLANPROGRAM 

Planprogram er første steg i arbeidet med reguleringsplan der planen vurderes å kunne ha 
«vesentlige virkninger for miljø og samfunn».  Et planprogram er et dokument som skal gjøre rede 
for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, 
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger som anses nødvendige for å gi et 
godt beslutningsgrunnlag.  

 
Forslag til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn/høring senest samtidig med varsel om 
oppstart av planarbeidet. Høringsfristen er på 6 uker.  
 
Kommunen vil på grunnlag av høringsuttalelsene som mottas fastsette planprogrammet etter at det 
er behandlet i planutvalget. Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelse av 
planforslag med konsekvensutredning og skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, 
herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og /eller beskrives nærmere i planbeskrivelse og 
konsekvensutredning. 
 

2.4 FORMÅL MED PLANARBEIDET 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny flerbrukshall og skole med 
tilhørende fasiliteter, uteoppholdsareal og teknisk infrastruktur.  

 

2.5 LOKALISERING AV PLANOMRÅDET 

Planområdet ligger på Løkås i Valnesfjord, sør for Rv. 80 og vest for fylkesveien. 
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Figur 1.1: Beliggenhet. Kartutsnitt er hentet fra Fauske kommune sin kartløsning på nett, 

bearbeidet av Norconsult 2014. 

 

2.6 DAGENS SITUASJON 

Eksisterende skoletomt består av en høyde i terrenget, med bratte skåninger mot sør, øst, nord og 
vest. Toppen av høyden er planert til kote 23 - 24, hvor eksisterende skolebygg med tilhørende 
uteareal ligger. Mot øst skrår terrenget ned mot tidligere campingplass, mot vest skrår det ned mot 
idrettsbanen og mot sør skrår terrenget ned mot eksisterende barnehage og noen boliger. Nord for 
skoletomta ligger det en bolig på samme terrenghøyde. 

Den nye tomten øst for idrettsballen består stort sett av skog (i nord og et mindre område i sør) og 
en åpen slette. Skogsområdet i nord ligger på en knaus. Terrenget heller ellers svakt mot vest. 

 «Bussgarasjen» og bussdepotet (i sørøst), kommunal pumpestasjon med atkomst og deler av 
fylkesveien samt kryss/eksisterende atkomster fra fylkesveien (både i nord ved campingplassen og 
sør ved bussdepotet) er også tatt med i planavgrensningen. 
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Figur 1.2: Ortofoto hentet fra Fauske kommune sin kartløsning på nett, bearbeidet av Norconsult 

2014. 

 

 

2.7 GJELDENDE PLANER, NASJONALE FORVENTNINGER, LOVVERK OG 
RETNINGSLINJER 

 

2.7.1 Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til LNF A-område (lys grønn), forretning/industri 
(blå), friområde (grønn), offentlig bygg og anlegg (rød), trafikkformål (grå) og boligformål (gul). På 
den nordlige og østlige delen av planområdet er det lagt en hensynssone (skravert område). 
Skravert område er unntatt fra rettsvirkning fordi tidligere vedtatt plan skal fortsatt gjelde.  
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Figur 1.3: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Hentet fra Fauske kommunes kartløsning på nett, 

bearbeidet av Norconsult 2014. 
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2.7.2 Gjeldene reguleringsplaner 

Planområdet berører 3 gjeldende reguleringsplaner: 
� Reguleringsplan for GS-veg, Ankjellsvingen – Valnesfjord kirke (rv. 80) med plan ID 

2000003 vedtatt 10.02.2000 
� Reguleringsplan Solbakk gård, 56/3 med plan ID 2010004 vedtatt 20.06.2013 
� Løkåsåsen, Valnesfjord med plan ID 1987002 vedtatt 30.07.1987 

 
 

 
Figur 1.4: Oversikt over gjeldene reguleringsplaner i området. Hentet fra Fauske kommunes 

kartløsning, bearbeidet av Norconsult 2014. 

 

I gjeldende planer er deler planområdet regulert til friområde (grønn), «offentlige bygninger» (rød), 
trafikkformål (grå) og industri (lilla). Den sørlige/sørvestre delen av planområdet er uregulert. Trasé 
for høyspentlinje er også regulert inn (jf. skravert område gjennom friområdet nord i planområdet). 

Hele området vest for planområdet mot fylkesveien er nylig regulert til boligformål, jf. plan med plan 
ID 2010004. 
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2.7.3 Fylkesplan 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025 slår fast at målet for arealforvaltningen i Nordland er 
bærekraftige og forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. Arealbruken skal skje etter 
ei avveining mellom nærings- friluftslivs- og miljøinteresser.  

 

2.7.4 Rikspolitiske retningslinjer 

RPR universell utforming 

Noen av kravene som skal etterstrebes i henhold til RPR for universell utforming er: 

• Byggeområder skal planlegges utformet med tilfredsstillende atkomst til alle bygninger, og med 
veier og gangveier som gir god fremkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.  

• Utearealer, herunder felles utearealer i tilknytning til boligbygning, utearealer for skoler og 
barnehager, fellesområder, offentlige områder m.m., planlegges utformet med tilfredsstillende 
atkomst for alle, og slik at områdene er brukbare og gir aktivitetsmuligheter for alle. 

 

RPR barn og unges interesser i planleggingen 

Noen av kravene som skal etterstrebes i henhold til RPR for universell utforming er: 

• Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare. 

 
RPR samordnet areal- og transportplanlegging 

Målet med retningslinjen er blant annet at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 
fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 
langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Noen aktuelle retningslinjer er: 

• Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i 
byggesonene i by- og tettstedsområder. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare 
grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder.  

• Sykkel som transportform skal tillegges vekt der det ligger til rette for det. 

• Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal tillegges vekt i planleggingen. 

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

Retningslinjen skal legges til grunn ved planlegging av blant annet ny arealbruk i støysoner rundt 
eksisterende og ny virksomhet.  
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3 Tiltaket 
3.1 PLANAVGRENSNING 

Figur nedenfor viser planavgrensningen som avgrenser arealet det meldes oppstart av (området 
innenfor stiplet linje).  

 
Figur 2.1: Varslet planområde, Norconsult 2014. 

 
Planområdet er på ca. 102 daa omfatter hele eller deler av gnr 56 bnr 3, 5, 10, 11, 13, 23, 37, 38, 
52, 54, 56, 57 og gnr 121 bnr 1. 

 

 



 Oppdragsnr.: 5143945 

 Dokument nr.: 1 

Detaljreguleringsplan for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord                    

Plan - ID 2014004 

       :  

 

26 

 

  

3.2 ØNSKET UTNYTTELSE 

Det planlegges en kombinert barne- og ungdomsskole med klassetrinn 1. – 10. trinn og med 
elevtall på ca. 200. 

Foreløpig arealfordeling er som følger: 

Flerbrukshall  1500 m2 44x34 m i 1 etasje, inkl. garderober mv. 

Skole   2500 m2 63x20 m i 2 etasjer 

Sum   4000 m2 

 

Parkering  2125 m2 100 biler (0,2 plasser pr. person i idrettsanlegg, 0,5 plass pr. 
ansatt) 

Uteareal skole 10000 m2 (anbefalt uteareal for middels store skoler med 100 – 300) 

 

3.3 ALTERNATIVE LOKALISERINGER SOM ER VURDERT  

Følgende alternativer inngår i planarbeidet: 

3.3.1 Bygge ny skole med flerbrukshall på eksisterende tomt (alternativ 1), jf. 

tomteanalysen 

Med dette alternativet kan selve skolebygget plasseres på samme terrengshøyde som 
eksisterende skole. Flerbrukshallen derimot må plasseres i skråningen mot sør og vil kunne 
medføre store terrenginngrep. Interne høydeforskjell vil vanskeliggjøre sambruk av lokaler og 
funksjoner i skole og flerbrukshall.  

 
Eksisterende skole kan opprettholdes til ny skole står ferdig. Forstyrrelser og ekstra sikkerhetstiltak 
må derimot påregnes i anleggsperioden.  

 
Etter at eksisterende skolebygninger er revet vil det være mulighet for stort og variert uteareal for 
ny skole. 

 
Med dette alternativet tenkes parkeringsplass til flerbrukshallen plassert i sør hvor det allerede er 
opparbeidet en parkeringsplass. Parkeringsplass til skolen tenkes plassert i nordenden av 
skoletomta. Utvidelse av eksisterende parkeringsplass vil kunne medføre store terrenginngrep.  

 
Eksisterende atkomstvei fra fylkesvei (til barnehagen og idrettsbanen) og opp til eksisterende 
parkering nord for barnehagen kan benyttes men det vil være behov for å oppgradere 
atkomstveien og eksisterende kryss. For å nå den nye parkeringsplassen i nordenden av 
skoletomta vil det være hensiktsmessig å benytte eksisterende atkomstvei fra fylkesvei forbi den 
tidligere campingplassen. 

  
Tilrettelegging for snuplass vil kunne ta mye areal og kreve forholdsvis store terrenginngrep. 

 
 
 



 Oppdragsnr.: 5143945 

 Dokument nr.: 1 

Detaljreguleringsplan for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord                    

Plan - ID 2014004 

       :  

 

27 

 

Utbygging av flerbrukshallen og utvidelse av eksisterende parkeringsplass vil kreve omregulering da 
det vil berøre områder regulert til friområde i gjeldende reguleringsplan.  
 
Oppgradering/utvidelse av eksisterende atkomstveier vil berøre privat grunn og vil kreve erverv av 
grunn. 

 

                                     
Figur 2.2: Alternativ 1 (ny skole på eksisterende tomt), jf. tomteanalysen 

 

 

3.3.2  Bygge ny skole med flerbrukshall på ny tomt (alternativ 2),                                  

jf. tomteanalysen 

 
Med dette alternativet blir flerbrukshallen plassert nærmest idrettsbanen, for å få til en enkel 
sambruk. Skolen tenkes plassert sør for flerbrukshallen. Begge bygg kan plasseres i samme 
terrenghøydehøyde, noe som gjør sambruk av lokaler og funksjoner mye enklere. 

 
Dette alternativet vil medføre mindre forstyrrelser for eksisterende skole i anleggsperioden. 

 
Det vil være mulighet for stort og variert uteareal for ny skole. 

 
Parkeringsplassen tenkes plassert sørøst for skolen, evt. enda lenger sør.  

 
Hovedatkomsten vil være via eksisterende atkomstvei fra fylkesveien. Det vil være behov for å 
oppgradere atkomstveien og eksisterende kryss. Med dette alternativet er det mye enklere å få til 
en snuplass og alternativet krever i summen mindre terrenginngrep. 
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Utbygging av skolen, flerbrukshall og tilhørende parkeringsplass vil kreve erverv av grunn 
og omregulering da det vil berøre områder avsatt til LNF A-område i gjeldende 
kommuneplan.  

 

                                
Figur 2.3: Alternativ 2 (ny skole på ny tomt), jf. tomteanalysen 

 

Det vil være hensiktsmessig at planutvalget allerede i forbindelse med fastsettelse av 
planprogrammet gir signaler om hvilket alternativ som bør legges til grunn i den videre 
planlegging. 
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4 Planprosess og medvirkning 
Nedenfor fremgår forenklet flytskjema for planprosess med konsekvensutredning. 
 

 
Figur 3.1: Flytskjema planprosess med konsekvensutredning 

 
I forhold til flytskjemaet er man nå i den fasen hvor forslag til planprogrammet fremmes for 
behandling i politisk utvalg. Planvarsel med forslag til planprogram ble annonsert i Salten posten og 
tilsendt berørte offentlige og private instanser, grunneiere og andre berørte parter.  
 
Endelig forslag til planprogram vil bli tatt opp til behandling i planutvalget som fastsetter 
planprogrammet. Vedtatt planprogram vil danne grunnlag for det videre planarbeidet.  
 
Neste steg vil være å utarbeide selve planforslaget (plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse 
med KU-rapporter). Planforslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. Det vil da 
være anledning til å komme med uttalelser. Endelig planforslag vil bli tatt opp til politisk behandling 
før kommunestyret fatter et endelig vedtak.  

 
Det ble avholdt et åpnet møte onsdag den 22.10.2014 på Valnesfjord skole i Fauske. Det var godt 
oppmøte og stort engasjement med ca. 60 oppmøtte. Følgende hovedmomenter ble kommentert: 

� Forhold i anleggsfasen, spesielt ift. trafikk. Det ble uttrykt bekymring ift. alt 1 hvor 
ulempene i anleggsfasen både for skolen og barnehagen vil være størst.  
Kommentar: kommunens administrasjon deler bekymringen. 

� Sikring og utforming av areal for uteaktivitet. Det ble nevnt at området som tenkes bygd i 
alt. 2 er lite brukt som rekreasjon og at bebyggelsen evt. kan trekkes tilbake fra 
strandsonen. Derimot ble det nevnt at skråningen som tenkes utnyttet i alt 1 er i aktiv bruk 
som uteområde for barnehagen. 
Kommentar: Friluftsliv og nærmiljø er et av temaene som skal konsekvensutredes. I den 
forbindelse er det viktig med opplysninger fra brukere dvs. skole, barnehage og nærmiljø 
om bruken av planområdet. 

� Å bygge ny skole på eksisterende tomt syns å være en dårligere løsning når det kommer til 
universell utforming på grunn av høydeforskjell. 
Kommentar: kommunens administrasjon er enig.  

� Selv om alt. 2 syns å være den beste løsningen, må det synligjøres at det innebærer 
omregulering av et LNF-område, noe som kan bli problematisk ift. landbruksmyndighetene. 
Kommentar: Det har kommet inn innspill fra Fylkesmannen. Dette er kommentert, jf. kap. 1 
nedenfor.  
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� Det stilles spørsmål ved om man har tatt tilstrekkelig hensyn til framtidig økning i elevtall 
Kommentar: det er planer om å bygge klasserommene større enn det det pleier å være for 
å ta høyde for økt antall elever. 

� Grunneier ønsker å opprettholde eksisterende næringsvirksomhet sør i planområdet. 
Kommentar: tas til etterretning. Kontakten med grunneier forutsatt opprettholdt. 

 

Fauske kommunen har allerede vært i kontakt med grunneieren (erverv av ny skoletomt) og vil 
etablere og opprettholde en god dialog med berørte grunneiere. 
 
Tabellen under viser planlagt prosess for arbeidet.  

Tid Aktivitet 

Uke 40 - 46 Varsel om planoppstart og utlegging av planforslag ut til offentlig 
ettersyn 

Uke 48 Fastsetting av planprogrammet 

Uke 48 – uke 5 Utarbeidelse av planforslaget med konsekvensutredning 

Februar Politisk behandling og offentlig ettersyn av planforslaget med 
konsekvensutredning 

Mars Bearbeiding av planforslaget  

April - mai Endelig vedtak av planforslaget i kommunestyret 
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5 Konsekvensutredning 
5.1 UTREDNINGSTEMA  

Det foreslås at følgende tema utredes: 

Tema Nærmere beskrivelse og utredning 

Nærmiljø og friluftsliv Begge utbyggingsalternativene berører områder registrert som «svært 
viktig friluftsområde» (kategori A). Alternativ 1 innebærer omregulering 
av arealer avsatt/regulert til friområde. Berørte arealer brukes som 
uteareal til skole i dag (alternativ 1). Alternativ 2 berører et tettbevokst 
skogområde som ser ut til å være mindre benyttet til friluftsliv.  
Konsekvensene knyttet til arealbeslag og tiltakets endring av 
bruksmuligheter og barrierevirkninger for nærmiljø og friluftsliv skal 
utredes. 
 

Trafikk  Planlagt utbygging vil føre til økning i trafikk. Dagens forhold, spesielt 
når det gjelder hensyn til myke trafikanter, er ikke ideelt. Planlagt 
utbygging må redegjøre for konsekvensene økt trafikkbelastning vil få for 
området og for omkringliggende veinett, også i anleggsfasen. 
Trafikksikkerhet vil være et viktig moment. Det blir også gjort rede for 
atkomstmuligheter, areal for parkering og levering og henting. 
 

 

5.1.1 Metode 

I utredningen vil det tas utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser, 
Direktoratet for Naturforvaltning sin håndbok 18 (friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og 
bygningsloven) og Direktoratet for naturforvaltning sin håndbok 25 (kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder).  

Grunnlaget for sammenligning vil være dagens situasjon (0-alternativet). Dagens situasjon omfatter 
også dagens planstatus. 

 

5.1.2 Forslag til avbøtende tiltak 

Dersom det kommer fram negative konsekvenser ved gjennomføringen av planlagt tiltak, skal det 
beskrives hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres. Avbøtende tiltak skal innarbeides i 
planforslaget. 
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5.2 VIKTIGE TEMA SOM SKAL OMTALES SPESIELT I PLANBESKRIVELSEN 

I tabellen nedenfor fremgår andre tema som vurderes som spesielt viktig for planarbeidet og skal 
omtales særskilt i planbeskrivelsen.  

Tema Nærmere beskrivelse 

Landbruk Planforslaget (alternativ 2) medfører omregulering fra LNF A-
formål til utbyggingsformål, men i realiteten vil planlagt 
utbygging i liten grad berøre dyrket mark (oransje). Først og 
fremst tenkes ny skole og flerbrukshall med tilhørende parkering 
plassert i området sør for idrettsbanen (skogsområde), jf. stiplet 
linje (sort) nedenfor. 

 
Hvilke konsekvenser planforslaget vil få for landbruket skal 
gjøres rede for i planbeskrivelsen. 

Landskap På grunn av topografien og vegetasjonsdekket (tett skog) er 
innsynet til planområdet begrenset.  

Hvilke konsekvenser planforslaget vil få for landskapet skal 
gjøres rede for i planbeskrivelsen. 

Grunnforhold  Det er blitt gjort grunnundersøkelse innenfor den stiplede linjen 
(sort), jf. figur ovenfor. Grunnforhold skal gjøres rede for i 
planbeskrivelsen. 

Beredskap og 
ulykkesrisiko, herunder 
risiko ved havstigning 

Planområdet grenser til sjøen i vest. Risiko- og 
sårbarhetsanalysen skal være en del av planbeskrivelsen. 
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Biologisk 
mangfold/naturverdi 

Så langt man kjenner til er det ikke registrert hverken viktig 
naturtype eller arter i planområdet. Forholdet til biologisk 
mangfold skal gjøres rede for i planbeskrivelsen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


