
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 27.02.2018 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, Kommuestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Orienteringer fra rådmann. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2018 
Sak nr. Sakstittel  
002/18 Godkjenning av møtebok  
003/18 Delegerte saker i perioden  
004/18 Referatsaker i perioden  
005/18 Revisjon av kommuneplanens arealdel for Fauske kommune 

2018 - 2030 - Sluttbehandling 
 

006/18 Nytt Erikstad Silanlegg  
007/18 Vedtak planprogram - Fauske Tower Hotel og kulturhus  
008/18 Vedtak planprogram - Revidering av Klima- og energiplan  
009/18 Detaljregulering for Kirkeveien 13  
010/18 Forslag til detaljregulering for Myrveien 13 og 15  
011/18 Forslag til detaljregulering Havnegården  
012/18 Planforslag til høring - Løkåsåsen reguleringsplan  
013/18 Rullering av trafikksikkehetsplanen - Planprogram  
014/18 Forskrift - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg  
015/18 Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, privet, tette 

tanker, minirenseanlegg mv. 
 

016/18 Delegasjon av fullmakt for å legge ut planforslag til  
kommunedelplan for kulturminner i Sulitjelma til  høring 

 

017/18 93/29 - Ketil Jensen - Svar på søknad om tilatelse til tiltak 
oppføring av fritidsbolig, samt dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser Kommuneplanens arealdel.  Lakså 
27, Valnesfjord 

 

018/18 117/2 Merete Almo - Klage - søknad om fradeling etter  
jordloven 

 

019/18 76/66 Renee Susanne Normann søknad om fradeling - Ny 
behandling 

 

020/18 Kjøp av kommunal grunn - gnr. 103, bnr. 503  
021/18 3N Eiendom Bodø AS - Søknad om kjøp av kommunal tomt 

gnr. 103, bnr. 11 - Søbbesva Industriområde. 
 

022/18 Isabell Olsen - Søknad om kjøp av tilleggstomt fra Fauske 
kommunes eiendom gnr 83, bnr 8 til 11 

 

023/18 Forslag til merking i sneskuterløyper og skilting av Dajaveien  
024/18 Cato Jensen - Søknad om dispensasjon for bruk av  



motorkjøretøy i utmark - Gravemaskin 
025/18 Cato Jensen - Søknad om dispensasjon for bruk av 

motorkjøretøy i utmark - Helikopter 
 

026/18 Grytvikmoen/Langvannet Hytteforening - Søknad om å kjøre 
opp skispor med snøskuter 

 

027/18 Kirsti Langaard - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

028/18 Kjell Egil Mattson - Søknad om landing og parkering av 
mikrosjøfly på Langvatnet og Kjelvatnet i Sulitjelma 

 

029/18 Mads Hjørnevik - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

030/18 Mads Hjørnevik, Bodø - Klage på vedtak i sak 121/17  
031/18 Mai Lis Mikalsen - søknad om dispensajon for bruk av 

motorkjøretøy i utmark 
 

032/18 Sulitjelma Skytterlag - Søknad om å få benytte snøscooter 
ved idrettsarrangement 

 

033/18 Sulitjelma Snøscooterklubb - Søknad om dispensasjon for 
bruk av motorkjøretøy i utmark 

 

034/18 Tom Halgeir Midtsund - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

035/18 Tove Elise Magerøy - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

036/18 Sulitjelma Turistsenter - Søknad om dispensasjon for 
turistkjøring med snøskuter 

 

 
 
 
Fauske, 20.02.18 
 
 
Kjetil Sørbotten 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/63     
 Arkiv sakID.: 18/19 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
002/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 9/2017 og 1/2018 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
02.02.2018 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 02.02.2018 1372265 

18.12.2017 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 14.12.2017 1368310 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
 
Møtedato: 02.02.2018 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 1/2018 Til kl. 12:15 Møtested: Telefonmøte - Administrasjonen 

sitter på adm.bygget, møterom 2 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Janne B. Hatlebrekke AP 
Kjetil Sørbotten FL 
Håvar Olsen R 
Svein Roger Bådsvik V 
 
Varamedlemmer Parti 
Sverre Hagen FL 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 20.02.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr           den 
 
 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/18 Barhald og Pedersen trafikkskole AS - Søknad om tillatelse 

til bruk av snøskuter i forbindelse med snøskuteropplæring 
 

 
 
  



Side 3 
 

001/18: Barhald og Pedersen trafikkskole AS - Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter i 
forbindelse med snøskuteropplæring 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag § 6 gis følgende tillatelse: 
 
Barkhald og Pedersen Trafikkskole as, Fauske, gis tillatelse til å drive 
obligatorisk opplæring i klasse S (snøskuter) i området på/ved skytebanen i 
Daja, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 
All kjøring skal starte fra parkeringsplassen v/Sulitjelma Turistsenter i Daja. 
 
Dispensasjon gjelder kun i opplæringsøyemed og eventuelt tilsyn, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 
 
Dispensasjon etter § 6 gjelder for dagene: 

· 5.   og   6. februar 2018 
· 12. og 13. februar 2018  
· 19. og 20. februar 2018  
· 26. og 27. februar 2018 

 
·   5. og  6.  mars 2018 
· 12. og 13. mars 2018 
· 19. og 20. mars 2018 
· 26. og 27. mars 2018 

 
·  3.  og   4. april  2018 
·  9.  og  10. april  2018 
· 16. og 17 april 2018 
· 23. og 24. april 2018 

 
Det kan benyttes inntil 20 stk snøskutere og kursingen må gjennomføres 
mellom kl 08:00 og kl 18:00. 
 
Tillatelse fra grunneier/bruker av skytebanen må innhentes av søker. 
 
For kjøring i forbindelse med opplæring i turistløypa og i 
Kjelvassløypa/Rørgata fra Daja til Skihytta/Kjelvasskrysset, trengs ingen 
dispensasjon så lenge disse løypene er åpen for offentlig ferdsel. 
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Plan- og utviklingsutvalg 02.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 001/18 Vedtak: 
Vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag § 6 gis følgende tillatelse: 
 
Barkhald og Pedersen Trafikkskole as, Fauske, gis tillatelse til å drive 
obligatorisk opplæring i klasse S (snøskuter) i området på/ved skytebanen i 
Daja, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 
All kjøring skal starte fra parkeringsplassen v/Sulitjelma Turistsenter i Daja. 
 
Dispensasjon gjelder kun i opplæringsøyemed og eventuelt tilsyn, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 
 
Dispensasjon etter § 6 gjelder for dagene: 

· 5.   og   6. februar 2018 
· 12. og 13. februar 2018  
· 19. og 20. februar 2018  
· 26. og 27. februar 2018 

 
·   5. og  6.  mars 2018 
· 12. og 13. mars 2018 
· 19. og 20. mars 2018 
· 26. og 27. mars 2018 

 
·  3.  og   4. april  2018 
·  9.  og  10. april  2018 
· 16. og 17 april 2018 
· 23. og 24. april 2018 

 
Det kan benyttes inntil 20 stk snøskutere og kursingen må gjennomføres 
mellom kl 08:00 og kl 18:00. 
 
Tillatelse fra grunneier/bruker av skytebanen må innhentes av søker. 
 
For kjøring i forbindelse med opplæring i turistløypa og i 
Kjelvassløypa/Rørgata fra Daja til Skihytta/Kjelvasskrysset, trengs ingen 
dispensasjon så lenge disse løypene er åpen for offentlig ferdsel. 

 

 
 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
 
Møtedato: 14.12.2017 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 9/2017 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, 

kommunestyresalen (kantina) 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Janne B. Hatlebrekke AP 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Håvar Olsen R 
Svein Roger Bådsvik V 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 
 
 
 
Inhabil Sak Varamedlem Merknad 
Kjetil Sørbotten 129/17  Kjetil Sørbotten stilte spørsmål 

med egen habilitet. Er nabo til 
søker og har mottatt nabovarsel. 
Sørbotten ble enstemmig 
erklært inhabil. Rådmannen bes 
sjekke habilitetsspørsmålet. 

 
 
Møtenotater: 
Merknader til innkalling: 
Det gjøres oppmerksom på at rådmannen ikke har vurdert utsendte innspill etter høringsfristen. 

Merknader til dagsorden: 

Janne Hatlebrekke (AP): 

· Ber om tilbakemelding på politivedtekter - strøing/brøyting til neste møte 
 

Dagsorden ble enstemmig vedtatt 
 

 
 
 
 
 
 



Side 2 
 

UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 20.02.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr           den 
 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
126/17 Godkjenning av møtebok  
127/17 Delegerte saker i perioden  
128/17 Referatsaker i perioden  
129/17 76/66 Renee Susanne Normann søknad om fradeling  
130/17 Revisjon av felles renovasjonsforskrifter for kommunene i 

Salten 
 

131/17 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i 
Fauske kommune - Rørgata - 2. gangs behandling 
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126/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 8/2017 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 126/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 8/2017 godkjennes. 

 
 
 
127/17: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 127/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
128/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 128/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
129/17: 76/66 Renee Susanne Normann søknad om fradeling 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordloven § 12 innvilges søknad om 
fradeling fra eiendommen g.nr. 76 b.nr. 66 med ca 14,3 daa. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 innvilges 
søknad om fradeling fra eiendommen g.nr. 76 b.nr. 66 med ca 14,3 daa. 
 
Tillatelse til fradeling gis på følgende vilkår: 
 

· Fradeling skogteig avhendes som tilleggsareal til og sammenføyes med 76/121. 
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Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017: 
 
Inhabil Varamedlem Merknad 
Kjetil Sørbotten  Kjetil Sørbotten stilte spørsmål med egen 

habilitet. Er nabo til søker og har mottatt 
nabovarsel. 
Sørbotten ble enstemmig erklært inhabil. 
Rådmannen bes sjekke 
habilitetsspørsmålet. 

 
Behandling: 
Janne Hatlebrekke (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. Det bes om at saken utredes av en annen kommune. 

AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 129/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. Det bes om at saken utredes av en annen kommune. 

 
 
 
130/17: Revisjon av felles renovasjonsforskrifter for kommunene i Salten 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre vedtar ny forskrift for renovasjon i Salten som vedlagt. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 130/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar ny forskrift for renovasjon i Salten som vedlagt. 
 
 
 
131/17: Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Rørgata - 2. gangs behandling 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rørgata tas ikke inn som trase for kjøring med snøskuter for allmennheten. Dette på  
grunn av støy for hytter og friluftsliv i hytteområdet som løypa går gjennom. 

 
Vedtak vedr forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
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opprettholdes slik som tidligere vedtatt i K-sak 14/17. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende forslag: 

1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel.  
 

1. Rådmannen sender vedtaket med begrunnelse vedlagt Plutsak 119/17 samt 
endring i forskrift til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I tillegg innspill fra hytteeiere 
og næringsdrivende. Rørgata samt endring i forskrift er viktige avbøtende tiltak til 
Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken.  
 

1. Tillegg /endringer i forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter i Fauske 
kommune: 

· Tillegg under § 3 a):  Rørgata åpnes tidligst 2. januar og 
stenges 5. mai (under forutsetning av snødekt mark) 

· Tillegg under § 3 c):   I Rørgata er det kjøreforbud mellom kl 
22:00 – 08:00  

· Tillegg under § 3 f):    I Rørgata er motorferdsel ikke tillatt i 
tidsrommet fra og med 6. mai til og med 1. januar 

· § 4 c) erstattes av nytt pkt: I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t 
i hele løypetrasèen. I Kjelvassløypa er fartsgrensen 20 km/t i 
hele løypetrasèen. Redusert hastighet skiltes.  

· § 7 c): Rørgata: Max 6 m 
· § 8 f): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt 

 
Begrunnelse for vedtak i Plutsak 119/17 medtas, med følgende tilleggsvurderinger: 
Vurdering av konsekvenser for bebyggelse som ligger mellom Kjelvassløypa og 
Rørgata: 
Ved en bruk av Rørgata vil det bli mindre støy for de 2 hyttene som ligger nærmest 
løypetrasèene. Hyttene ligger nær parkeringsplassen i Kjelvasskrysset og er i dag utsatt 
for noe støy fra biler og scootertrafikk i Kjelvassløypa. Ved å benytte Rørgata vil utfart 
mellom Skihytta og Daja gå naturlig fra Skihytta via Rørgata. Trasèen i Rørgata ligger i 
en dal og skjermet i terrenget slik at støybelastning blir minimal og svært redusert.  
For hytte i rød støysone i Kjelvassløypa, vil åpning av Rørgata redusere trafikken forbi 
denne, og støybelastningen reduseres tilsvarende. Rørgata er et svært viktig avbøtende 
tiltak for å minimere støy for hyttene. Det vises til uttalelse fra hytteeier som ligger i rød 
støysone i Kjelvassløypa. 
Kjelvassløypa via Naustbukta er samme trasè som hytteeiere som har dispensasjon for 
å kjøre til sine hytter bruker. Denne scootertrasèen har vært der siden de første 
snøscooterne ankom Sulitjelma for vel 50 år siden og er godt innarbeidet. Det vil derfor 
alltid være snøscootertrafikk i nærheten av hyttene i området ved Skihytta – 
Kjelvasskrysset – Rørgata.  
Dagens trasé benyttes i dag av alle som ferdes fra Kjellvasskrysset og opp mot 
hytteområdene, enten de er kjørende eller går på ski/til fots. Det er en stor forbedring 
dersom Rørgata kommer som alternativ trasé, for da skiller man kjørende fra de gående. 
Det er ikke naturlig at gående vil benytte Rørgatetrasèen.    
 
Hensyn til hytteområder: 
Ved en åpning av Rørgata vil det bli mindre støybelastning for alle nærliggende hytter og 
totalt i influensområdet.  Dette pga løypas beliggenhet i et dalføre der terreng og 
snøforhold vil dempe støy. Rørgata har vært benyttet i tidligere år som scooterløype, og 
hytteeiere i området gir tilbakemelding om at de ikke merker støy fra snøscooter i denne 
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trasèen.  
Som avbøtende tiltak for hyttebebyggelsen er fartsgrense 20 km/t i hele løypa. Det er 
forbudt å raste og parkere i løypa. Trasèen er 1 km og løypa har ingen utfordringer for å 
kunne overholde max 20 km/t.  
Åpningstid endres til 2. januar med åpning i tidsrommet kl 08:00-22:00.  
Støybelastningen vil dermed reduseres for hyttebebyggelsen.  
Ved en åpning av Rørgata vil en spre scootertrafikken over et større område, men pga 
løypas beliggenhet vil det totalt sett blir mindre støy for hytter i influensområdet.  
Det ligger 2 hytter ca 55 meter fra løypetrasèen. 1 hytte ligger ca 75 meter fra løypa, 1 
hytte ligger ca 90 meter fra løypa og 2 hytter ligger ca 120 meter fra løypa. Hyttene 
ligger på en annen høyde enn løypa. De vil derfor ikke merke støy på samme måte som 
om hyttene og løypa var på samme nivå.  
Det henvises til uttalelse fra hytteeiere i nærheten av Rørgata som blir berørt av en 
åpning av løypa.  
 
Friluftslivet 
Løypetrasèen via Rørgata er 1 km lang. Det vil ikke være konflikt mellom skiløyper og 
annet friluftsliv i Rørgata. Rørgata opprettes som ei scooterløype og skiltes iht lovverk.  
Løypa  legges i et dalføre som isolerer for støy.  Som tidligere begrunnet er det store 
områder for friluftsliv i Sulitjelma uten scootertrafikk.  
Scootertrafikk skal foregå på snødekt mark slik at planter og mark ikke vil bli 
skadelidende.  
Reindriftsnæringa ved Balvatn reinbeitedistrikt har vært involvert i prosessen rundt nye 
snøscooterløyper og har ingen innsigelser til at Rørgata kan åpnes. Kommunen er 
opptatt av god dialog og medvirkning fra reindriftsnæringen. Balvatn reinbeitedistrikt er 
ivaretatt i forskriftens §3 e) som lyder at «kommunen skal stenge hele-, deler av 
løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om det av hensyn til reindrifta». 
Det henvises for øvrig til konsekvensutredningen for Kjelvassløypa, der Rørgata var en 
del av utredningen.  
 
Sikkerhet for de som kjører og andre 
Sikkerheten for de som kjører vurderes som god. Det er en enkel løypetrasè med 
fartsgrense 20 km/t. Det er ingen skredfare i området. Dersom det oppstår uforutsette 
hendelser slik at løypetrasèen bør stenges, har kommunen hjemmel for dette iht 
forskriften. SKS vil også gjøre tiltak og varsle kommunen dersom det skulle oppstå 
forhold som tilsier at løypetrasèen bør stenges. Det vises til uttalelse fra SKS.  
Løypetrasèen stakes og skiltes av kommunen. Trasèen blir ikke åpnet for allmenn 
ferdsel før sikkerheten er ivaretatt og løypa er preparert og merket. Kommunen har 
ansvar for å følge med at sikkerheten i løypa ivaretas.  
Sikkerheten for andre: trasèen vil bli åpnet kun for snøscootere. Det vil ikke bli anlagt 
skiløype. Det er mange oppkjørte skiløyper andre steder i Sulitjelma. Skulle det likevel 
være andre i løypa, er den oversiktlig, merket og med fartsgrense 20 km/t. Det vurderes 
slik at sikkerheten for andre er god og tilfredsstillende.  
 
Konklusjon, generelt for Rørgata: 
Rørgata er en del av et helhetlig løypenett til næringslivet i Daja og til Sverige og er et 
viktig avbøtende tiltak for å ta hensyn til hyttebebyggelsen. Dette begrunnes med løypas 
beliggenhet i et dalføre som demper støy naturlig for hyttene.  
Dersom kommunen vurderer at løypa ikke benyttes til det formålet den er ment, eller at 
den blir en belastning for hyttebebyggelsen og friluftslivet, kan kommunen stenge løypa 
jf forskriftens §3 d). 
Det vil ikke være noe som skulle tilsi at en åpning av løypa på 1 km vil generere mer 
scootertrafikk. En del av trafikken vil sluses via denne løypa som betyr mindre støy for 
hyttebebyggelsen og støy / konflikt for friluftslivet i influensområdet.  
Lav hastighet, med max fartsgrense på 20 km/t, redusert åpningstid med 1mnd, samt 
redusert åpningstid i tidsrommet kl 08:00-22:00 vil være viktige avbøtende tiltak for 
hyttebebyggelsen og friluftslivet.  
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Det vurderes slik at det vil være uheldig dersom det ikke blir åpne, regulerte løyper 
mellom Daja og Kjelvasskrysset /Skihytta via Rørgata.  Erfaringer fra Politi og andre 
myndigheter er at det er mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte løypenett er 
anlagt. Samme tilbakemeldinger er fra hytteeiere i området før og etter forsøksordningen 
gjennom 16 år i Kjelvassløypa i Fauske kommune 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde og det satses på turisme og næringsutvikling, 
spesielt vinterturisme. Rørgata og Kjelvassløypa bidrar til næringsutvikling for 
eksisterende næringsdrivende i Daja, samt gir muligheter for utvidelse og/eller nye 
næringsaktører i området.   Det vises til innspill fra etablerte næringsaktører. 
Dersom hytteeierne som naturlig har scootere parkert ved Skihytta og Kjelvasskrysset,  
ønsker å kjøre en tur fra Daja til Sverige, uten at tilførselsløyper er åpne, må de 
transportere scooter på henger. Dette vil medføre mer støy og miljøbelastning. I tillegg 
kan man få et parkeringsproblem i forhold til hengere ved Skihytta og Kjelvasskrysset, 
samt at næringen i Daja vil få reduserte inntekter pga færre som benytter seg av 
tilbudene deres. Fauske kommune har som mål å utvikle vinterturismen i Sulitjelma. 
Løypenettet er en del av kommunens strategi for å tilrettelegge for økt turisme og 
næringsutvikling i kommunen. Rørgata er en del av et helhetlig løypenett.  
Åpning av Rørgata er et viktig avbøtende tiltak for å holde Kjelvassløypa åpen for 
allmenn ferdsel, både mht støy for hyttebebyggelse i nærheten av løypene, men også for 
skiløpere og øvrig friluftsliv. Endring i forskrift og begrunnelse for vedtak sendes 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, da en åpning av Rørgata har betydning for klagesaken 
for Kjelvassløypa.  

 
4. Informasjon om åpning av Rørgata samt endring i forskrift synliggjøres på kommunens 

hjemmeside, Facebook samt lokalavis.  

 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 131/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel.  
 

1. Rådmannen sender vedtaket med begrunnelse vedlagt Plutsak 119/17 samt 
endring i forskrift til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I tillegg innspill fra hytteeiere 
og næringsdrivende. Rørgata samt endring i forskrift er viktige avbøtende tiltak til 
Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken.  
 

1. Tillegg /endringer i forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter i Fauske 
kommune: 

· Tillegg under § 3 a):  Rørgata åpnes tidligst 2. januar og 
stenges 5. mai (under forutsetning av snødekt mark) 

· Tillegg under § 3 c):   I Rørgata er det kjøreforbud mellom kl 
22:00 – 08:00  

· Tillegg under § 3 f):    I Rørgata er motorferdsel ikke tillatt i 
tidsrommet fra og med 6. mai til og med 1. januar 

· § 4 c) erstattes av nytt pkt: I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t 
i hele løypetrasèen. I Kjelvassløypa er fartsgrensen 20 km/t i 
hele løypetrasèen. Redusert hastighet skiltes.  

· § 7 c): Rørgata: Max 6 m 
· § 8 f): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt 

 
Begrunnelse for vedtak i Plutsak 119/17 medtas, med følgende tilleggsvurderinger: 
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Vurdering av konsekvenser for bebyggelse som ligger mellom Kjelvassløypa og 
Rørgata: 
Ved en bruk av Rørgata vil det bli mindre støy for de 2 hyttene som ligger nærmest 
løypetrasèene. Hyttene ligger nær parkeringsplassen i Kjelvasskrysset og er i dag utsatt 
for noe støy fra biler og scootertrafikk i Kjelvassløypa. Ved å benytte Rørgata vil utfart 
mellom Skihytta og Daja gå naturlig fra Skihytta via Rørgata. Trasèen i Rørgata ligger i 
en dal og skjermet i terrenget slik at støybelastning blir minimal og svært redusert.  
For hytte i rød støysone i Kjelvassløypa, vil åpning av Rørgata redusere trafikken forbi 
denne, og støybelastningen reduseres tilsvarende. Rørgata er et svært viktig avbøtende 
tiltak for å minimere støy for hyttene. Det vises til uttalelse fra hytteeier som ligger i rød 
støysone i Kjelvassløypa. 
Kjelvassløypa via Naustbukta er samme trasè som hytteeiere som har dispensasjon for 
å kjøre til sine hytter bruker. Denne scootertrasèen har vært der siden de første 
snøscooterne ankom Sulitjelma for vel 50 år siden og er godt innarbeidet. Det vil derfor 
alltid være snøscootertrafikk i nærheten av hyttene i området ved Skihytta – 
Kjelvasskrysset – Rørgata.  
Dagens trasé benyttes i dag av alle som ferdes fra Kjellvasskrysset og opp mot 
hytteområdene, enten de er kjørende eller går på ski/til fots. Det er en stor forbedring 
dersom Rørgata kommer som alternativ trasé, for da skiller man kjørende fra de gående. 
Det er ikke naturlig at gående vil benytte Rørgatetrasèen.    
 
Hensyn til hytteområder: 
Ved en åpning av Rørgata vil det bli mindre støybelastning for alle nærliggende hytter og 
totalt i influensområdet.  Dette pga løypas beliggenhet i et dalføre der terreng og 
snøforhold vil dempe støy. Rørgata har vært benyttet i tidligere år som scooterløype, og 
hytteeiere i området gir tilbakemelding om at de ikke merker støy fra snøscooter i denne 
trasèen.  
Som avbøtende tiltak for hyttebebyggelsen er fartsgrense 20 km/t i hele løypa. Det er 
forbudt å raste og parkere i løypa. Trasèen er 1 km og løypa har ingen utfordringer for å 
kunne overholde max 20 km/t.  
Åpningstid endres til 2. januar med åpning i tidsrommet kl 08:00-22:00.  
Støybelastningen vil dermed reduseres for hyttebebyggelsen.  
Ved en åpning av Rørgata vil en spre scootertrafikken over et større område, men pga 
løypas beliggenhet vil det totalt sett blir mindre støy for hytter i influensområdet.  
Det ligger 2 hytter ca 55 meter fra løypetrasèen. 1 hytte ligger ca 75 meter fra løypa, 1 
hytte ligger ca 90 meter fra løypa og 2 hytter ligger ca 120 meter fra løypa. Hyttene 
ligger på en annen høyde enn løypa. De vil derfor ikke merke støy på samme måte som 
om hyttene og løypa var på samme nivå.  
Det henvises til uttalelse fra hytteeiere i nærheten av Rørgata som blir berørt av en 
åpning av løypa.  
 
Friluftslivet 
Løypetrasèen via Rørgata er 1 km lang. Det vil ikke være konflikt mellom skiløyper og 
annet friluftsliv i Rørgata. Rørgata opprettes som ei scooterløype og skiltes iht lovverk.  
Løypa  legges i et dalføre som isolerer for støy.  Som tidligere begrunnet er det store 
områder for friluftsliv i Sulitjelma uten scootertrafikk.  
Scootertrafikk skal foregå på snødekt mark slik at planter og mark ikke vil bli 
skadelidende.  
Reindriftsnæringa ved Balvatn reinbeitedistrikt har vært involvert i prosessen rundt nye 
snøscooterløyper og har ingen innsigelser til at Rørgata kan åpnes. Kommunen er 
opptatt av god dialog og medvirkning fra reindriftsnæringen. Balvatn reinbeitedistrikt er 
ivaretatt i forskriftens §3 e) som lyder at «kommunen skal stenge hele-, deler av 
løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om det av hensyn til reindrifta». 
Det henvises for øvrig til konsekvensutredningen for Kjelvassløypa, der Rørgata var en 
del av utredningen.  
 
Sikkerhet for de som kjører og andre 
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Sikkerheten for de som kjører vurderes som god. Det er en enkel løypetrasè med 
fartsgrense 20 km/t. Det er ingen skredfare i området. Dersom det oppstår uforutsette 
hendelser slik at løypetrasèen bør stenges, har kommunen hjemmel for dette iht 
forskriften. SKS vil også gjøre tiltak og varsle kommunen dersom det skulle oppstå 
forhold som tilsier at løypetrasèen bør stenges. Det vises til uttalelse fra SKS.  
Løypetrasèen stakes og skiltes av kommunen. Trasèen blir ikke åpnet for allmenn 
ferdsel før sikkerheten er ivaretatt og løypa er preparert og merket. Kommunen har 
ansvar for å følge med at sikkerheten i løypa ivaretas.  
Sikkerheten for andre: trasèen vil bli åpnet kun for snøscootere. Det vil ikke bli anlagt 
skiløype. Det er mange oppkjørte skiløyper andre steder i Sulitjelma. Skulle det likevel 
være andre i løypa, er den oversiktlig, merket og med fartsgrense 20 km/t. Det vurderes 
slik at sikkerheten for andre er god og tilfredsstillende.  
 
Konklusjon, generelt for Rørgata: 
Rørgata er en del av et helhetlig løypenett til næringslivet i Daja og til Sverige og er et 
viktig avbøtende tiltak for å ta hensyn til hyttebebyggelsen. Dette begrunnes med løypas 
beliggenhet i et dalføre som demper støy naturlig for hyttene.  
Dersom kommunen vurderer at løypa ikke benyttes til det formålet den er ment, eller at 
den blir en belastning for hyttebebyggelsen og friluftslivet, kan kommunen stenge løypa 
jf forskriftens §3 d). 
Det vil ikke være noe som skulle tilsi at en åpning av løypa på 1 km vil generere mer 
scootertrafikk. En del av trafikken vil sluses via denne løypa som betyr mindre støy for 
hyttebebyggelsen og støy / konflikt for friluftslivet i influensområdet.  
Lav hastighet, med max fartsgrense på 20 km/t, redusert åpningstid med 1mnd, samt 
redusert åpningstid i tidsrommet kl 08:00-22:00 vil være viktige avbøtende tiltak for 
hyttebebyggelsen og friluftslivet.  
Det vurderes slik at det vil være uheldig dersom det ikke blir åpne, regulerte løyper 
mellom Daja og Kjelvasskrysset /Skihytta via Rørgata.  Erfaringer fra Politi og andre 
myndigheter er at det er mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte løypenett er 
anlagt. Samme tilbakemeldinger er fra hytteeiere i området før og etter forsøksordningen 
gjennom 16 år i Kjelvassløypa i Fauske kommune 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde og det satses på turisme og næringsutvikling, 
spesielt vinterturisme. Rørgata og Kjelvassløypa bidrar til næringsutvikling for 
eksisterende næringsdrivende i Daja, samt gir muligheter for utvidelse og/eller nye 
næringsaktører i området.   Det vises til innspill fra etablerte næringsaktører. 
Dersom hytteeierne som naturlig har scootere parkert ved Skihytta og Kjelvasskrysset,  
ønsker å kjøre en tur fra Daja til Sverige, uten at tilførselsløyper er åpne, må de 
transportere scooter på henger. Dette vil medføre mer støy og miljøbelastning. I tillegg 
kan man få et parkeringsproblem i forhold til hengere ved Skihytta og Kjelvasskrysset, 
samt at næringen i Daja vil få reduserte inntekter pga færre som benytter seg av 
tilbudene deres. Fauske kommune har som mål å utvikle vinterturismen i Sulitjelma. 
Løypenettet er en del av kommunens strategi for å tilrettelegge for økt turisme og 
næringsutvikling i kommunen. Rørgata er en del av et helhetlig løypenett.  
Åpning av Rørgata er et viktig avbøtende tiltak for å holde Kjelvassløypa åpen for 
allmenn ferdsel, både mht støy for hyttebebyggelse i nærheten av løypene, men også for 
skiløpere og øvrig friluftsliv. Endring i forskrift og begrunnelse for vedtak sendes 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, da en åpning av Rørgata har betydning for klagesaken 
for Kjelvassløypa.  

 
4. Informasjon om åpning av Rørgata samt endring i forskrift synliggjøres på kommunens 

hjemmeside, Facebook samt lokalavis.  
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Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
  
309/17, Svar på  søknad om dispensasjon for motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Hege Sandslett, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/37. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 11. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 



 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

          Denne tillatelse gjelder kun sammen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 
308/17, Svar på  søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Vidar Os, Rakkestad,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte i Daja, gnr 119/1/175.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen (snøskuterparkeringa) 
i Daja, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 11. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
310/17, Svar på  søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 



Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Per Gunnar Johansen, Sulitjelma,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saaki, gnr 119/1/263.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 11. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 

 
311/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Mai Lis Mikalsen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte på Øvre Fjell, gnr 90/16.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen på 
Tverråmoen, jfr. kartutsnitt.   



 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 11. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 

 
313/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Tom Halgeir Midtsund, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 91/16. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen på Tverråmoen, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 



1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 11. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 

 

 
314/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav e gis følgende tillatelse: 

 

 

Petter Pettersen, Bodø, gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Stordalen, Sulitjelma, til 
Storsletta, jfr . kartutsnitt. Det kan kjøres inntil 4 dager tilsammen. 

 

Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav e gjelder tom 30.04.2018. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 



mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort. 

 

 

 
315/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Marit Elvik, Bodø,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte i Saltdal kommune.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 12. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 



Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 

 
316/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Ivar Johnny Hansen, Bodø,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saaki, gnr 119/1/204.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 12. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 



 

 
317/17, Svar på søknad om dispensajon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Klara og Wiggo Johansen, Fauske,   gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte v/Kjelvatnet, gnr 119/398.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Kjelvasskrysset el Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 12. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Det kan ikke innvilges dispensasjon for kjøring fra hytte til snøskuterløyper som er åpen for 
offentlig ferdsel. 

 

 

 



333/17, 103/1601 - Mesterbygg Fauske AS - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse for 
oppføring av 6-mannsbolig i 2 et med BRA: 393 m2, fordelt likt på alle boenhetene, i 
Holtanveien 6, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av 6-mannsbolig i 2 
etasjer i Holtanveien 6, G.nr. 103 B.nr. 1601, som omsøkt. 

 

Avfallsplan må innsendes, samt sluttrapport etter endt tiltak, jvf. TEK10 § 9-6. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: Mesterbygg Fauske AS, Murmester Sigurd 
Tverå AS, Fauske Rør AS og Brødr. Palmesen ANS. 
 

 
318/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Vigdis og Magne Steigen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/2/4.   Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 12. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 



 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse er kun gyldig sammen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
320/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Arnt Einar Krogstad, Fauske gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Tverrelva, gnr 91/18.  Kjøringa skal foregå fra på Tverråmoen, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 12. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
321/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 



VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Per Gjermund Risvoll Godø og Camilla Godø Risvoll, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje 
og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen hytte v/Kjelvatnet,  gnr 119/1/411.  Kjøringa skal 
foregå fra parkeringsplassen v/Kjelvasskrysset/Skihytta jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 12. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
322/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Rolf Adolfsen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/6.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, 
jfr. kartutsnitt.   



 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 12. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

Tillatelsen gjenlder kun sammen med tillatelse fra Saltdal kommune. 

 

 

 
323/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Svein Jensen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte v/Svartvatn, på gnr 86/13.  Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 



1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 13. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
324/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Terje Blekastad, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/118.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 13. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 



 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammen med tillatelse fra Saltdal kommune. 

 

 
326/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Torny Pedersen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saaki, gnr 119/1/347.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 13. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 



Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
327/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Trond Storjord, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte i Saaki, gnr 119/1/198.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 13. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
328/17, Svar på søknad om tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for tilsyn av jervebås 
Vedtak:  

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5b gis 
følgende tillatelse: 



 

Jaktlaget til Raymond Osbakk/Kjell Larsen, Fauske, innvilges dispensasjon til kjøring med snøskuter i 
forbindelse med røkting/tilsyn med jervbåse i Risedalen, Saltdal kommune. Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta til kommunegrensen, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   

Denne dispensasjonen gjelder kun røkting/tilsyn med jervbåse, all annen kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

· Dispensasjon etter § 5b gjelder i 2 perioder, i 2017/18 og 2018/19 fra 1. november (under 
forutsetning av vinterføre)  til og med 16. februar, inntil 2 turer pr dag. 

· Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
· All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 

· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet 
og mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt fra Fauske og Saltdal kommune, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
329/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Arnt Kato Johansen, Straumen,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/sørenden av Kjelvatnet, gnr 119/1/243.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 



Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 13. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
330/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Bjørn Thomas Johansen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Elidavatn, gnr 91/13. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen på 
Tverråmoen, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 13. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 



4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
331/17, Søknad om søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Sissel Rognsaa, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Kjelvasskrysset,  gnr 119/1/445.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 14. desember 2017  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 



 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
334/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark fra Bjørnar Hansen, Tverlandet, 
avslås.  Begrunnelsen er at avstanden fra nærmeste brøyta vei til hytta er under 2,5 km, jfr. 
kartutsnitt: 

 

 
335/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark fra Gry-Janne Rugås, Fauske, avslås.  
Begrunnelsen er at avstanden fra nærmeste brøyta vei til hytta er under 2,5 km, jfr. kartutsnitt: 

 

 

 

 
336/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark fra Tore Øhlund, Sulitjelma,  avslås.  
Begrunnelsen er at avstanden fra nærmeste brøyta vei til hytta er under 2,5 km, jfr. kartutsnitt: 

 

 

 

 
337/17, 117/2 - Merete Almo - Søknad om deling/justering av grunneiendom til bolighus 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i jordloven § 12 innvilges ikke søknad 
om fradeling av eiendommen g.nr. 117 b.nr. 2,  Klungset i Fauske kommune. 

 

Formålet i jordloven synes ikke å bli ivaretatt på en tilstrekkelig god måte sett i et langsiktig perspektiv. 



Behovet for ivaretakelse av landbruksmessige hensyn til vern av arealressurser og driftsmessige gode 
løsninger er vurdert klart større enn fordelene ved å innvilge fradeling. 

 
 

 
005/18, 103/364 - Svar angående søknad om rammetillatelse - Oppgradering / nyanlegg - 
Tekniske anlegg - Fauske Rådhus, torggata 11, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan og bygningslovens §20-1 f) meddeles rammetillatelse for nyanlegg for 
varmeanlegg, SD-anlegg, nødlys og brannvarslingsanlegg samt ventilasjonsanlegg for Fauske 
rådhus i torggata 11, Fauske. Gnr. 103. bnr. 364.  

 

Firma som har erklært ansvarsrett er Cowi AS.  

 

Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før igangsettingstillatelse kan gis jf. plan –og 
bygningsloven §21-5 og SAK10 §6-2.   
 

 
006/18, 115/19 og 115/31 - Stein Ove Tolstadløkken og Inger Malene Rød - Søknad om 
konsesjon på erverv av fast eiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Konsesjonsloven av 
28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Inger Malene Rød og Stein Ove Tolstadløkken konsesjon 
ved erverv av eiendommen gnr. 115/19,31 i Fauske kommune. 

 

Det settes som betingelse for konsesjon at eiendommen skal bebos i minst 5 år i sammenheng fra 
overtakelsesdato. 
 

 
007/18, 90/3 -  Marianne Skogstad Bjørnmyr - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Konsesjonsloven av 
28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Marianne Skogstad Bjørnmyr konsesjon ved erverv av 
eiendommen gnr. 90/3 i Fauske kommune. 

 
 

 
009/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 



VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav e gis følgende tillatelse: 

 

Aksel Nilssen, Fauske,  gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Hauan, til nærmeste brøyta vei i 
Hauan, jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil   5 dager tilsammen. 

 

Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.4.2018. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort. 

 

 

 
010/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav e gis følgende tillatelse: 

 

Ketil Laxå, Sulitjelma,  gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt øst for Kjelvatnet til egen hytte, 
beliggende øst for Kjelvatnet  gnr. 119/1/303,  jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 4 dager tilsammen. 

 



Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.04.2018. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort. 

 

 

 
011/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

 

Kjell Thorvald Mathisen, Mo i Rana,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte i Saaki , gnr 119/1/336.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 9. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  



3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
013/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Johanne Nilsen, 8230 Sulitjelma,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte, gnr 91/19 og til familiehytte i Skoffedalen, gnr 119/1/166. Kjøringa skal 
foregå fra parkeringsplassen på Tverråmoen, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 9. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 



oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
014/18, 76/76 - Einar Herman Hestekker - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Konsesjonsloven av 
28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Einar Herman Hestekker konsesjon ved erverv av 
eiendommen gnr. 76/76 i Fauske kommune. 

 

 

 

 
015/18, Svar på søknad  om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Hilde Pedersen, Sulitjelma,  innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/131 .  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 11. januar 2018 (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 



 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
016/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Tom Erik Lund, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saaki , gnr 119/1/298.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 11. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 



Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
017/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - Svartvatn 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Øystein Vedal, Røsvik,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte v/Svartvatn,  gnr 86/32.  Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 11. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
019/18, Gnr. 83/1,4,12,13,56 og 65 og gnr. 84/21,47, 51 og 83 - Karl Gunnar Strøm og Jeanette 
Aronsen - Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Konsesjonsloven av 
28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Jeanette Aronsen og Karl Gunnar Strøm konsesjon ved 



erverv av eiendommen gnr. 83/1,4,12,13,56 og 65 og gnr. 84/21,47,51 og 83 i Fauske kommune. 

 

Det settes som betingelse for konsesjon at eiendommen skal bebos i minst 5 år i sammenheng fra 
overtakelsesdato. 
 

 
021/18, 103/1366 - Trond Johansen og Anne-Grete Nibe Leier - Innvilget søknad om oppføring 
av enebolig i to plan med bileilighet - hovedleilighet BRA 134 m2, bileilighet BRA 79 m2 og 
carport BRA 27 m2 i Oppigårdsveien 5, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av enebolig i to 
plan med bileilighet og carport i Oppigårdsveien 5, Fauske gnr.103 bnr.1366 som omsøkt. 

 

Grunnarbeidene på eiendommen må utføres som beskrevet i geoteknisk rapport, datert 15.11.17, 
utarbeidet av Talus AS. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Dahl-Bygg AS, Dahl Maskin AS, Ebbe Rørservice AS, Talus 
AS og Multiservice Fauske AS. 

 

Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales kommunen (Regning vil bli tilsendt). 
 

 
022/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Hilde Holtan, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte i Korsågdalen, gnr 108/86  Kjøringa skal foregå fra Holtanveien, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 



tom 8. mai 2022. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
023/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Bjørn Magne Olsen, Sulitjelma gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Kjelvatnet,  gnr 119/1/195.  Kjøringa skal foregå fra Kjelvasskrysset, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 



mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
024/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Wenche Helgesen, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Kjelvatnet, gnr 119/1/83.  Kjøringa skal foregå fra Kjelvasskrysset, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 



 

 
026/18, Fauske kommune - revidert forslag til  områdeplanen Terminalveien øst  -  høring 
VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag til 
revidert områderegulering for Terminalveien øst ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

 
 

 
027/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Per-Arne Rubbås, Valnesfjord gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Halsvatn. Kjøringa skal foregå fra Neverhaug, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 19. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 



 
028/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Rune Stien, Fauske gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Kjelvatn, gnr 119/1/121.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 19. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
029/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Tor Dragland, Fauske,   gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte v/søndre Kjelvatn, gnr 119/1/208.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 



v/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 19. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
030/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Tord Valla, Straumen, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte v/søndre Kjelvatn, gnr 119/1/337.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Kjelvasskrysset el v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 



1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 19. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
031/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Anna Nordal Nymo, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Nordalen, gnr 94/9.  Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 19. januar 2018   (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 



Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
032/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Karl-Martin Braseth, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Langvann. Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 19. januar 2018   (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Med hjemmel i ovennevnte forskrift §  gis tillatelse til transport av ved fra gnr 84/3  til hytte på gnr 
84/109 med inntil 6 dager pr sesong, dvs 3 favner.  Det skal føres kjørebok, se vedlegg. Trase for 



vedkjøring er tegnet inn i samme kart som kjøring til hytta. 

  

 

 
033/18, 103/1610, 1611 - Nedre Hauan Vest borettslag 1 og 2 - Mottatt melding om endret 
ansvarsrett i sak om oppføring av to frittliggende carport-rekker i Tistelveien 1 og 2, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 20-2 og 20-3 godkjennes melding om endring av 
ansvarsrett og fasade i byggesak 117/77, i Tistelveien 1 og 2, Fauske. 

   

Murmester Sigurd Tverå AS har erklært ansvarsrett i saken. 

 

Tidligere erklæring om ansvarsrett for PRO/UTF fra Mesterbygg Fauske AS, i sak 177/17, opphører. 
 

 
034/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Ruth Arntsen, Bodø gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Veltskarvatn, gnr. 45/58. Kjøringa skal foregå fra Granli, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 22. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 



 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
035/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Tor Karlsen, Bodø,   gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Kjelvatnet,  gnr 119/540.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 22. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 



036/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Sigurd Tverå, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte v/Tjallanes, gnr 119/1/344.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 22. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
037/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Gunnar Rabben, Valnesfjord,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Stengvatnet i Valnesfjord, gnr 61/4/1.  Kjøringa skal foregå fra Skogvold 
på Nystad, jfr. kartutsnitt.   



 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 23. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
038/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Liv Sivertsen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte i Tjåres, gnr 90/14.  Kjøringa skal foregå fra Avilon, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 23. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 



2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
039/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Erik Testad, Rognan gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Kjelvatnet, gnr 119/1/282.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 23. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 



oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
041/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav e gis følgende tillatelse: 

 

Willy Rudborg, Bodø, gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Stordalen, Sulitjelma til Fagerlia, 
gnr. 119/154,  jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 4 dager tilsammen. 

 

Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.04.2018 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort. 

 

 

 
042/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 



bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Silvana Nordeng, Valnesfjord,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Knubbtjønna.  Kjøringa skal foregå fra Nordeng, gnr 61/8, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 23. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
044/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Lars Arve Jacobsen, Bodø ,gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/sørenden av Kjelvatnet,  gnr 119/1/261.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta el Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 



Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 23. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
045/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Morten Grotnes Valla, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Kjelvatnet, gnr 119/404.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta el Kjelvaskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 24. januar 2018 (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 



4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
046/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Astrid Marie Sørensen, Mo i Rana gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Tjåres,  gnr 119/1/550.  Kjøringa skal foregå fra Grønli/Avilon, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder 24. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) tom 
8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 



 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
047/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Brit Iren Sletten Johansen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte i Skofferdalen, gnr 119/485.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
på Tverråmoen, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 24. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
048/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 



bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Cato Lund, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte på Furuhaugen, gnr 119/510.  Kjøringa skal foregå fra Avilon, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 24. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
049/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Stian Mosand Wangen, Rognan, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Rådebukta, gnr 119/1/388.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 



 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 25. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
050/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Lillian Klette, Bodø gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte i Saaki, gnr 119/479.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta el 
Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 25. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 



6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 
mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
051/18, 58/12 - Kim Rune Rones - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg i to plan 
BRA 110 m2 til enebolig totalt BRA med tilbygg blir 281 m2 - Kosmovassveien 49, Valnesfjord 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles igangsettingstillatelse for oppføring av 
tilbygg i to plan til enebolig i Kosmovassveien 49, Valnesfjord gnr.58 bnr.12 som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett i saken: Norgesbygg AS, Fyri AS, Casa Consulting AS og 
Wolden Maskin AS. 
 

 
052/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Bengt Slettmyr, Fauske gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte i Saaki, gnr 119/1/207.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 29. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 



4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
053/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav e gis følgende tillatelse: 

 

Asbjørn Lind, Fauske,  gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt på Leivsethøgda til vei, (Krytja) gnr. 
84/111,  jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 4 dager tilsammen. 

 

Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.04.2018 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 



Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort. 

 

 

 
054/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Eiril Texmo Limstrand, Bodø, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/56.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta/Kjelvasskrysset, jfr. vedlagte kartutsnitt.  

  

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  29. januar 2018  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 



 
055/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Bjørn-Erik Solvang, Valnesfjord, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til hytte v/Olånsodalsvatnet, gnr 72/1.  Kjøringa skal foregå fra Limyran i Bringslimark, 
jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 29. januar 2018 (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
056/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Mary Oseng, Rognan, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 



egen hytte i Saaki, gnr 119/1/280.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 29. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
057/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 

VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Mathias Edvardsen, Fauske, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/2/5.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.  

  

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 



Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  29. januar 2018  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 
058/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Isa-Lill Mathisen, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saaki, gnr 119/517  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, 
jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 30. januar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 



5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
059/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav e gis følgende tillatelse: 

 

Oddvar Reppe, Fauske gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt øst for Kjelvatn til egen hytte, 
beliggende v/Kjelvatn, gnr. 119/519,  jfr. kartutsnitt.  Tilkjøring av snøskuter skal skje fra Kjelvasskrysset. 
Det kan kjøres inntil 4 dager tilsammen. 

 

Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.04.2018. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort. 



 

 

 
060/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Svein Erik Hansen, Narvik, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/6.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

 

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  30. januar 2018  (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
061/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 



VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Christian Pettersen, Fiskarstrand,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Grovatn, gnr 119/1/553.  Kjøringa skal foregå fra Grønli (Avilon), jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 30. januar 2018   (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
062/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c innvilges følgende dispensasjon: 

 

Åge Jørgensen, Fauske,  innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til eget naust v/Balvatnet i Saltdal kommune, 1 tur pr sesong. 

 



Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til naustet, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  30. januar 2018 (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
063/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Tore Stensland, Røsvik, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/46.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.  

  

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 



kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  30. januar 2018 (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
064/18, 57/16 - Stiftelsen Fossum-Kollektivet - Innvilget rammetillatelse for oppføring av uthus 
med garasje BRA 79 m2 ved Solvikgården i Tjeldnesveien 5, Valnesfjord 
VEDTAK: 

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a) meddeles rammetillatelse for oppføring av uthus 
med garasje i Tjeldnesveien 5, Valnesfjord gnr.57 bnr.16 som omsøkt. 

 

Firma som har erklært ansvarsrett er Fyri AS. 

 

Tiltaket må tilpasses eksisterende bolig med hensyn til taktekking, bordkledning og farge. 

 
065/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 



ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Vidar Os, Rakkestad,  innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til eget naust v/Balvatnet i Saltdal kommune, 1 tur pr sesong. 

 

Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til naustet, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  31. januar 2018 (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
066/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 



ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Olav E. Brandt, Fauske, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1 .  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

 

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 31. januar 2018 (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
067/18, 102/7 - Opplysningsvesenets fond - søknad om fradeling av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 
areal ca 7 500 m2 som vist i kart, fra eiendommen g.nr. 102/7  i Fauske kommune. 

 



 

 
 

 
068/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Bjarne og Therese Aronsen, Fauske,  innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/125 .  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

 

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 



Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  1. februar 2018 (forutsetter snødekt 
mark) tom 8. mai 2022. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
069/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Evy Haldorsen, Sulitjelma,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Kjelvatnet, gnr 119/1/461. (NB! Nytt festenr.) Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta el Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 1. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  



3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 
070/18, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav e gis følgende tillatelse: 

 

Bård Johan Furnes, Bodø,  gis tillatelse til transport av ved fra skogsteiger på gnr 76/9 i Valnesfjord og til 
nærmeste brøyta vei,  jfr. kartutsnitt over teiger. Det kan kjøres inntil 20 dager til sammen pr sesong. 

 

Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.4.2020. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 



Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort. 

 

 

 
072/18, 103/711,712 - Fauske kommune - Innvilget rammetillatelse for oppføring av nytt 
sykehjem i en etasje med en 2.etasje over del av bygningen BYA 1280 m2 i Buen 5 og 7 - 
Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a) meddeles rammetillatelse for oppføring av 
sykehjem i Buen 5 og 7, Fauske, gnr.103 bnr.711,712 som omsøkt. 

 

Firma som har erklært ansvarsrett er Fauskebygg AS. 

 

Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før igangsettingstillatelse kan gis. 

 

Høringsuttalelse fra «Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede» og «Eldrerådet» må 
fremlegges ved søknad om igangsettingstillatelse. 

  

 
073/18, 103/1617 - Dahl-Bygg AS - Innvilget søknad om oppføring av støyskjerm mot E6 i 
Vollgata 44 Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse for oppføring av 
støyskjerm mot E6 i Vollgata 44, Fauske, gnr.103 bnr.1617 som omsøkt. 

 

Utforming av støyskjermen må være i henhold til krav fra Statens vegvesen datert 7.april 2017. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett i saken: Dahl-Bygg AS og Dahl Maskin AS. 
 

 
074/18, 103/531 - Circle K Norge AS - Innvilgelse av søknad om oppsetting av reklameskilt på 
bensinstasjonen i Storgaten 88, Fauske. 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 i) meddeles tillatelse til plassering av reklameskilt på 



Circle K stasjonen i Storgaten 88, G.nr. 103 B.nr. 531, som omsøkt. 

Tiltaket fritas fra krav om nabovarsling, jvf PBL § 21-3 andre ledd, som omsøkt. 

 

Elektrovakuum AS har erklært ansvarsrett for funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og 
utførende foretak. 
 

 
075/18, 102/683 - Katrin Kosmo og Peter Skau - Innvilget søknad om oppføring av enebolig i to 
plan BRA 182,5 m2 i Greplyngveien 16 - Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av enebolig i to 
plan i Greplyngveien 16, Fauske gnr.102 bnr.683 som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Snekkern AS, Rusånes Fabrikker AS, Fauske Rør AS, 
Kristensen Maskin AS, Systemair AS og Multiservice Fauske AS. 

 

Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales kommunen (Regning vil bli tilsendt). 
 

 
076/18, Gnr 84/17 - Geir Pettersen og Frøya Strøksnes - Søknad om konsesjon på erverv av 
fast eiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Konsesjonsloven av 
28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Frøya Strøksnes og Geir Pettersen konsesjon ved erverv av 
eiendommen gnr. 84/17 som tilleggsareal til gnr. 84/9, 58 og 59 i Fauske kommune. 
 

 
078/18, 76/66 - Renee Normann - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - piperehabilitering i 
enebolig i Bringsliveien 78, Valnesfjord 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 f) meddeles tillatelse til innsetting av stålpipe i 
boligen i Bringsliveien 78, Valnesfjord g.nr. 76 b.nr. 66, som omsøkt. 

 

Alucon AS har erklært ansvarsrett for alle funksjonene i tiltaket. 
 

 
079/18, 103/4 - Søknad om deling/justering av grunneiendom 



VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse som omsøkt til fradeling 
av ca. 94 m2  fra g.nr. 103 b.nr. 4 i Fauske kommune.  

 

Arealet er tilleggsareal til g.nr. 103 b.nr. 434 

 

 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Svein Jensen 
Solvikveien 19 
8211 FAUSKE 
 

 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
323/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 
 
 
Saksutredning: 
 
Svein Jensen, Fauske,  søker om en flerårig tillatelse for transport til egen hytte etter § 5 
første ledd bokstav c i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  
Søknaden gjelder fra Solvika til egen hytte v/Svartvatn, på gnr 86/13. 
 
Etter forskriftenes § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse til hytteeier for transport av 
bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei. 
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier.  Begrepet hytteeier må her ansees å omfatte også 
eierens nærmeste familie – ektefelle/samboer, barn og foreldre. Andre enn disse, også 
slektninger, må i tilfelle søke om tillatelse etter forskriftenes § 6. 
  
I området det her søkes tillatelse, er avstanden fra brøytet bilvei til hytte over 2,5 km. 
 
For å få transportert ut bagasje og utstyr, er det behov for å bruke snøskuter. Omfanget av 
kjøringen vil både i tid og avstand være begrenset. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i 
henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom 
forstyrrelse, slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset 
tidsrom, vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på 
ferdselen både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som 
er satt vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil 
medføre for stor belastning på området. 



 
 

 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til transport av bagasje og utstyr i dette 
området å være i strid med formålet, og tillatelse kan gis. 
 
 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
5 første ledd bokstav c gis følgende tillatelse: 
 
Svein Jensen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte v/Svartvatn, på gnr 86/13.  Kjøringa skal foregå fra Solvika, 
jfr. kartutsnitt.   
 
Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 
 
Vilkår for tillatelsen: 
1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 13. desember 2017  

(forutsetter snødekt mark) tom 8. mai 2022. 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i 

mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat 

grunn. 
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 
 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av 
offentlig oppsyn/tilsynstjeneste: 
 
Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 
 
 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes, stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes 
Fauske kommune, Plan/utvikling, Pb. 93, 8201 Fauske. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Med vennlig hilsen 

 

 

Rune Reisænen      Lise Gunn Hansen   
Enhetsleder Plan/Utvikling        Konsulent 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Vedlegg: 
S Jensen til Svartvatn  
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SAKSPAPIR 
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 Arkiv sakID.: 18/19 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
004/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Motorisert ferdsel i verneområder i forbindelse med skadefelling - utredning av vedtak i ST 
32/2017 
 
 
2, Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2019 
 
 
3, Invitasjon til å søke om å delta i forsøk med kommunale beltebilløyper for catskiing - 
Søknadsfrist 280218 
 
 
4, Manglende snørydding og strøing av fortau i Fauske sentrum 
 
 
5, Presiseringer vedrørende motorferdsel i utmark - nødvendig transport i forbindelse med 
gjeting, tilsyn og sanking av husdyr 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
Nasjonalpark Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Láhko, Sjunkhatten og Rago 
Naturreservat Blakkådalen, Storlia, Dypen, Semska-Stødi, Langvassdalen-Ruffedalen, Stor-Graddis og  Junkerdalsura 
Landskapsvernområde Saltfjellet og Gåsvatnan  
  

Postadresse 
c/o Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405  
8002 Bodø 

Besøksadresse 
Storjord 
8255 Røkland 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 75 53 15 00 
Direkte:  +47  
fmnopost@fylkesmannen.no 
www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland 

Kommunale skadefellingslag  

Saksbehandler Inge Sollund Ingvaldsen Vår ref. 2017/3183  Deres ref. «REF» Dato 22.12.2017 

 

Motorisert ferdsel i verneområder i forbindelse med 
skadefelling - utredning av vedtak i ST 32/2017 

 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker ikke å være en treghet i systemet i saker der 
Fylkesmannen i Nordland gir kommunene dispensasjon til skadefellingsuttak og de 
kommunale skadefellingslagene må benytte seg av motoriserte kjøretøy i verneområder 
innenfor det avgrensete skadefellingsområdet.  
 
Styret definerer forvaltningspraksis og kriterier for muntlig enkeltvedtak noe som gjør at 
behandlingstida vil reduseres hvis tapssituasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig:   
 
Der tapssituasjonen er så prekær at Fylkesmannen i Nordland gir tillatelse til 
skadefellingsuttak i et eller flere verneområder innenfor Midtre Nordland nasjonalparkstyrets 
virkeområde, bør også Midtre Nordland nasjonalparkstyre kunne gi dispensasjon til 
motorisert ferdsel i forbindelse med uttaket. Dispensasjon gis av nasjonalparkforvalterne på 
delegert myndighet. 
 
Nasjonalparkforvalterne kan sette vilkår som begrenser kjøring i områder som kan være 
spesielt sårbare for forstyrrelser. Hilokaliteter for fjellrev og reirlokaliteter for rovfugler er 
forekomster som kan sette begrensninger for kjøringa. Dette skal vurderes opp mot når på 
året kjøring finner sted.  
 
Det skal settes vilkår om hvilke traseer som gjelder inn til et gitt område for å begrense 
utstrekninga av motorisert ferdsel. Kjøretraseene er allerede bestemt basert på tidligere 
dispensasjoner til motorisert ferdsel uavhengig av formål for kjøringa.  
 
Det kan gis muntlig tillatelse etter § 23 i forvaltningsloven. Skriftlig dispensasjon utformes 
samme / neste virkedag.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Sollund Ingvaldsen 
seniorrådgiver 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Kopi til: 
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 
Fylkesmannen i Nordland v. Øyvind Skogstad Moloveien 10 8002 BODØ 

 
 

Mottakerliste: 
Beiarn kommune  8110 Moldjord 
Saltfjellet reinbeitedistrikt v/ Per Ole Oskal Lønsdal 8255 RØKLAND 
Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Pavall Holtanveien 620 8219 FAUSKE 
Balvatn reinbeitedistrikt v/ Per Olof Blind Ørnflogveien 17 8230 SULITJELMA 
Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske 
Hestmannen / Strandtindene reinbeitedistrikt v/ 
Kjell Gaup 

Heiryggen 40 8614 MO I RANA 

Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2017/3183-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 27.06.2017 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 59/2017 19.12.2017 

 

Motorisert ferdsel i verneområder i forbindelse med 
skadefelling - utredning av vedtak i ST 32/2017 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår Siv Mossleth sitt forslag til vedtak i ST 32/2017 da 
dette ansees som ugyldig jfr. forvaltningsloven § 2b og c.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker ikke å være en treghet i systemet i saker der 
Fylkesmannen i Nordland gir kommunene dispensasjon til skadefellingsuttak og de 
kommunale skadefellingslagene må benytte seg av motoriserte kjøretøy i verneområder 
innenfor det avgrensete skadefellingsområdet.  
 
Styret definerer forvaltningspraksis og kriterier for muntlig enkeltvedtak noe som gjør at 
behandlingstida vil reduseres hvis tapssituasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig.   
 
Der tapssituasjonen er så prekær at Fylkesmannen i Nordland gir tillatelse til 
skadefellingsuttak i et eller flere verneområder innenfor Midtre Nordland nasjonalparkstyrets 
virkeområde, bør også Midtre Nordland nasjonalparkstyre kunne gi dispensasjon til 
motorisert ferdsel i forbindelse med uttaket. Dispensasjon gis av nasjonalparkforvalterne på 
delegert myndighet. 
 
Nasjonalparkforvalterne kan sette vilkår som begrenser kjøring i områder som kan være 
spesielt sårbare for forstyrrelser. Hilokaliteter for fjellrev og reirlokaliteter for rovfugler er 
forekomster som kan sette begrensninger for kjøringa. Dette skal vurderes opp mot når på 
året kjøring finner sted.  
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Det skal settes vilkår om hvilke traseer som gjelder inn til et gitt område for å begrense 
utstrekninga av motorisert ferdsel. Kjøretraseene er allerede bestemt basert på tidligere 
dispensasjoner til motorisert ferdsel uavhengig av formål for kjøringa.  
 
Det kan gis muntlig tillatelse etter § 23 i forvaltningsloven. Skriftlig dispensasjon utformes 
samme / neste virkedag.  
 
 
 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.12.2017  
 
Styrets behandling: 
 
To første setninger i forslag til vedtak tas ut og erstattes med: Det vises til omforent vedtak 
om utsettelse av sak 32/2017 for å få forslag til vedtak utredet. 
  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Det vises til omforent vedtak om utsettelse av sak 32/2017 for å få forslag til vedtak utredet. 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker ikke å være en treghet i systemet i saker der 
Fylkesmannen i Nordland gir kommunene dispensasjon til skadefellingsuttak og de 
kommunale skadefellingslagene må benytte seg av motoriserte kjøretøy i verneområder 
innenfor det avgrensete skadefellingsområdet.  
 
Styret definerer forvaltningspraksis og kriterier for muntlig enkeltvedtak noe som gjør at 
behandlingstida vil reduseres hvis tapssituasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig.   
 
Der tapssituasjonen er så prekær at Fylkesmannen i Nordland gir tillatelse til 
skadefellingsuttak i et eller flere verneområder innenfor Midtre Nordland nasjonalparkstyrets 
virkeområde, bør også Midtre Nordland nasjonalparkstyre kunne gi dispensasjon til 
motorisert ferdsel i forbindelse med uttaket. Dispensasjon gis av nasjonalparkforvalterne på 
delegert myndighet. 
 
Nasjonalparkforvalterne kan sette vilkår som begrenser kjøring i områder som kan være 
spesielt sårbare for forstyrrelser. Hilokaliteter for fjellrev og reirlokaliteter for rovfugler er 
forekomster som kan sette begrensninger for kjøringa. Dette skal vurderes opp mot når på 
året kjøring finner sted.  
 
Det skal settes vilkår om hvilke traseer som gjelder inn til et gitt område for å begrense 
utstrekninga av motorisert ferdsel. Kjøretraseene er allerede bestemt basert på tidligere 
dispensasjoner til motorisert ferdsel uavhengig av formål for kjøringa.  
 
Det kan gis muntlig tillatelse etter § 23 i forvaltningsloven. Skriftlig dispensasjon utformes 
samme / neste virkedag.  
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Bakgrunn 
I styresak 32/2017 vurderte Midtre Nordland nasjonalparkstyre ulike muligheter for å 
effektivisere saksbehandlingsrutinene i saker hvor Fylkesmannen i Nordland gir tillatelse til 
skadefellingsuttak på rovvilt, der det kommunale skadefellingslaget ønsker å benytte seg av 
motoriserte kjøretøy inn i områdene hvor uttaket skal gjennomføres.  
 
Sekretariatet innstilte på et vedtak i samsvar med et møte med Øyvind Skogstad i forkant av 
styremøtet:  
 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har i dialog med Fylkesmannen i Nordland kommet 
frem til tre punkter som kan forenkle og effektivisere saksbehandlingstiden i saker som 
omhandler motorferdsel i forbindelse med skadefellingsuttak:  

 
1. Tettere samarbeid mellom MNNPS og rovviltansvarlig hos Fylkesmannen i Nordland. 

Ett ukentlig telefonmøte bør etterstrebes, slik at sekretariatet er oppdatert på 
tapssituasjonen i Midtre Nordland nasjonalparkstyrets områder. 

2. Kriterier: Lage kriterier for hva som må være oppfylt for at en muntlig dispensasjon 
skal kunne gis over telefon. Forslag til kriterier presenteres på styremøtet i 
september.  

3. Delegering: For at sekretariatet skal kunne gi slike muntlige tillatelser må vi også ha 
delegert myndighet til å fatte vedtak. Dersom styret definerer ST 44/2014 som en 
etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av styret, kan sekretariatet behandle 
fremtidige søknader på delegert myndighet.  

Siv Mossleth fremmet et alternativt forslag til vedtak:   
 

Dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med skadefelling i Midtre Nordland 
nasjonalparkstyrets områder gis på snødekt mark i tidsrommet 2017 – 2019. 
Dispensasjon utløses når skadefelling gis fra Fylkesmannen i Nordland, for samme 
periode som skadefellingsperioden. Dispensasjon gis til samme aktør som har fått 
skadefellingstillatelse. 
 
Dispensasjon gjelder for frakt av jegere inn og ut i terrenget, samt avsporing i 
området hvor skadefelling er gitt.  
 
Dispensasjon gis fra kap. IV pkt. 4.1 i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark og kap. IV pkt. 7 i verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde 
med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.  

 
Dispensasjon gis på følgende vilkår:  

- Motorferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt 
- Reindrifta skal varsles og all motorferdsel skal skje i forståelse med reindrifta 
-  All motorferdsel skal skje i samsvar med skadefellingsleders instrukser 
- Områder som unntas? 
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- Dispensasjon er gyldig i det tidsrommet hvor det fra Fylkesmannen er gitt gyldig 
skadefellingstillatelse 

- Etter endt dispensasjonsperiode skal det gis melding til Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre om når og hvor mange tilfeller dispensasjoner er benytta 

- Dispensasjon gjelder kun for transport av personell som deltar på 
skadefellingslaget 

- Det gis tillatelse for bruk av inntil … snøskutere 
- Før dispensasjon nyttes skal det gis melding til Fjelltjenesten som er ansvarlig for 

oppsynet i disse områdene.  
 

Forslaget til Siv Mossleth ble fremmet med følgende begrunnelse: 
 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å forenkle og effektivisere saksbehandling 
om motorferdsel i forbindelse med skadefelling av rovvilt. Som hovedprinsipp ønsker 
styret å gi dispensasjon til å bruke skuter på snødekt mark når skadefellingsvedtak 
foreligger. Da er vurderingen om at forsøk på skadefelling er nødvendig allerede 
gjort, og en dispensasjon til bruk av motorferdsel vil øke sjansene til å lykkes. 

 
På vinteren gjelder skadefelling tap av rein. Reindrifta har allerede hjemmel til 
motorferdsel direkte i forskrift, og øker gjerne aktiviteten i et område hvor det er stort 
potensiale for tap, både for økt tilsyn og skadedokumentasjon. Slik skadefelling gis 
forholdsvis sjeldent, og kjøreomfanget antas ikke å bli stort. Derfor vil denne 
begrensede motorferdselen ikke påvirke verneverdiene.  

 
Styret tok forslaget til Siv til orientering, og det ble fremmet et nytt, omforent forslag: 
 
«Saken utsettes til neste styremøte. Siv Mossleth sitt forslag til vedtak utredes og 
legges frem for styret på førstkommende styremøte» 
 
 
Vurdering  
I saker der Fylkesmannen i Nordland gir kommunene tillatelse til skadefellingsuttak i regi av 
de kommunale skadefellingslagene, er det allerede gjort mange vurderinger i henhold til 
naturlovgivninga. En dispensasjon for uttak av jerv / gaupe / bjørn bør ha en høyere terskel 
enn for å kjøre med snøskuter inn i et verneområde på snøføre. Derfor er det lite ønskelig at 
verneområdeforvaltninga skal bli en treghet i et forvaltningssystem der også Fylkesmann og 
kommunene må gi sine tillatelser. Saltdal kommune skriver i sin rapport om 
skadefellingsuttak ved Viskis at det er svært nyttig for skadefellingslaget å ha tillatelse til bruk 
av snøskuter under fellingsforsøk på vinterføre, og at skadefellingslaget bør ha kjapp 
responstid for å fort kunne avspore store områder. Sekretariatet la frem et forslag til hvordan 
saksbehandlinga burde kunne gjennomføres for å få ned saksbehandlingstida på ST 
32/2017. Siv Mossleth la frem et alternativ forslag for styret.  
 
Forslaget som Siv Mossleth la frem vil ikke kunne regnes som et enkeltvedtak etter 
forvaltningslovens § 2b. Derimot må dette karakteriseres som ny forskrift/forskriftsendring i 
samme lovverk § 2c. Et enkeltvedtak defineres som et vedtak som gjelder rettigheter eller 
plikter til en eller flere bestemte personer, mens forskrift er et vedtak som gjelder rettigheter 
eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.  
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En dispensasjon etter forvaltningsloven skal gis som et enkeltvedtak. Hver enkelt sak skal 
vurderes konkret i hvert tilfelle og skal vurderes spesielt grundig i saker hvor det gis 
dispensasjon med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven. Hvert enkeltvedtak skal ha en 
begrunnelse for utfallet i saken.  
 
Dersom man skal se på mulighetene for å gi en rammetillatelse, så må det konkretiseres ned 
til hvem som skal få tillatelsen, hvilke områder den skal gjelde for, både for hvilke 
verneområder men også hvilke områder innad i et verneområde, hvilke tidspunkt på året og 
hvilke år. I en slik sak må det tas mange forbehold, noe som kan gjøre jakta mer komplisert 
enn et enkeltvedtak på delegert myndighet. Da kan man gjøre en nøye vurdering i det 
aktuelle tilfellet, og er det ingen fare for verneverdier kan det gis en relativt romslig 
dispensasjon med få vilkår, mens en rammetillatelse må ha strenge vilkår for å innfri 
forbeholdene. Det må settes forbehold om årlige variasjoner, om sesongmessige variasjoner 
og uønskede områder med spesielle verneverdier.  
 
Forvaltningsloven § 23 åpner opp for at det kan fattes et muntlig vedtak. Et muntlig vedtak 
kan gis relativt kjapt etter at søknaden kommer inn til forvaltningsmyndigheten, og vil ha kort 
saksbehandlingstid. Det bør settes et kriterium om at det skal gis svar i løpet av én time. 
Dette bør være tilstrekkelig for å kunne innhente den viktigste kunnskapen i 
saksbehandlinga, uten at det går på bekostning av et eventuelt skadefellingsuttak. I slike 
tilfeller må det skrives et skriftlig vedtak, med begrunnelse for utfallet i saken etter at muntlig 
tillatelse er gitt. Helst samme dag eller neste virkedag. Det skriftlige dokumentet vil da 
primært være et dokument som informerer om klagemuligheter og det juridiske rundt det 
vedtaket som ble gitt muntlig.  
 
Ved å sette noen kriterier for hva som må til for at «det av praktiske grunner vil være særlig 
byrdefullt for forvaltningsansvaret § 23» kan sekretariatet for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre, i likhet med Fylkesmannen i Nordland, kunne fatte et muntlig vedtak. Når 
kriteriene er bestemt på forhånd gir det også en forventning til kommunene som søker om 
skadefellingsuttak.  
 
I stort sett alle tilfeller der Fylkesmannen i Nordland har gitt en skadefellingstillatelse, vil det 
gis en dispensasjon til motorisert ferdsel i de aktuelle verneområdene. Likevel kan det oppstå 
situasjoner som gjør at man ikke ønsker denne typen aktivitet inn i deler av området. Da kan 
det settes vilkår om at disse unngås i den perioden man ikke ønsker motorisert aktivitet. 
Slike vilkår kan være vanskelig å forutse, men vil bli fanget opp i begrunnelsen for et 
enkeltvedtak.  
 
I tilfeller der Fylkesmannen i Nordland har gitt en avgrenset skadefellingstillatelse langt fra 
vei vil det være hensiktsmessig for verneområdeforvaltninga å definere kjøretraseer inn til 
områdene. Kjøretraseene må være forhåndsbestemt, slik at disse kan gis muntlig. For 
nasjonalparkene i Midtre Nordland er det mange kjøretraseer, og det vil ikke være ekstra 
belastende for skadefellingslagene om de kun får kjøre på bestemte traseer inn i områdene 
hvor det skal foretas et skadefellingsuttak.  
 
 
Konklusjon 
Det skisserte forslaget til vedtak fra Siv Mossleth ansees som ugyldig.  
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Ved å definere en ønsket forvaltningspraksis for behandling av denne type motorferdselsaker 
kan nasjonalparkforvalterne behandle de på delegert myndighet. Settes det også kriterier for 
muntlig behandling av disse sakene kan nasjonalparkforvalterne behandle disse muntlig på 
delegert myndighet. Det er vanskelig å se hvordan saksbehandlinga skal kunne gjøres mer 
effektivt innenfor dagens verneforskrifter og øvrig lovverk.  
 



Fra: Ingvaldsen, Inge Sollund <fmnoiin@fylkesmannen.no> 
Sendt: 22. desember 2017 10:24 
Til: duokta@gmail.com; Postmottak; Saltdal kommune; gaup66@online.no; 

balvatn@gmail.com; saltfjellet.rbd@gmail.com; Beiarn kommune; Marianne 
Hoff; Mads Forsell; Ørjan Alm 

Kopi: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland; Skogstad, Øyvind; Mossleth Siv 
Emne: Motorisert ferdsel i verneområder i forbindelse med skadefelling - utredning 

av vedtak i ST 32/2017 
Vedlegg: Motorisert ferdsel i verneområder i forbindelse med skadefelling - utredning 

av vedtak i ST 32 2017.PDF 
 
Hei! 

 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker ikke å være en treghet i systemet i saker der 
Fylkesmannen i Nordland gir kommunene dispensasjon til skadefellingsuttak og de kommunale 
skadefellingslagene må benytte seg av motoriserte kjøretøy i verneområder innenfor det 
avgrensete skadefellingsområdet.  
 
Styret definerer forvaltningspraksis og kriterier for muntlig enkeltvedtak noe som gjør at 
behandlingstida vil reduseres hvis tapssituasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig:  
 
Der tapssituasjonen er så prekær at Fylkesmannen i Nordland gir tillatelse til skadefellingsuttak i 
et eller flere verneområder innenfor Midtre Nordland nasjonalparkstyrets virkeområde, bør også 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre kunne gi dispensasjon til motorisert ferdsel i forbindelse med 
uttaket. Dispensasjon gis av nasjonalparkforvalterne på delegert myndighet.  
Nasjonalparkforvalterne kan sette vilkår som begrenser kjøring i områder som kan være spesielt 
sårbare for forstyrrelser. Hilokaliteter for fjellrev og reirlokaliteter for rovfugler er forekomster som 
kan sette begrensninger for kjøringa. Dette skal vurderes opp mot når på året kjøring finner sted.  
 
Det skal settes vilkår om hvilke traseer som gjelder inn til et gitt område for å begrense 
utstrekninga av motorisert ferdsel. Kjøretraseene er allerede bestemt basert på tidligere 
dispensasjoner til motorisert ferdsel uavhengig av formål for kjøringa.  
 
Det kan gis muntlig tillatelse etter § 23 i forvaltningsloven. Skriftlig dispensasjon utformes 
samme / neste virkedag. 

 
Med vennlig hilsen 

Inge Sollund Ingvaldsen  

Nasjonalparkforvalter  

 
 



Telefon: 75 54 79 81 
www.nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland/ 

 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1eSJYU-0002Ei-4G&i=57e1b682&c=liIRLq962f4piokqVnWP0tNbdPVGq0fIXjYSTLnjewwykJs81WZeOgj3o8nJxmA0gt-p1LBiWPFp0346Cu-GyeJrfv_3K3PXo-zxF0GOXY4dKk1F4Gubbv4Nvdawa4tFyfYDKNf66lNqMcTQKS57XuE_mQg0weO-z8nsfoxXzIS9K6ORew6IZYUnTNwvwXoM4JGWp0Ehh_OzW6gO3Zc5cbZBoSeB2RZo2qUwSDocidMmJg9xawjzIgt-Z3AWF57pqWGJVevp_mH-qt1Xn7K3kw


 

 

Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2019 - Kunngjøring 

 

Med forbehold av fylkestingets bevilgning for 2019 kunngjøres med dette ledige midler til 

kommunale trafikksikkerhetstiltak/fysiske tiltak for gjennomføring i 2019. 

Tilskuddsordningen forvaltes av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) med Statens 

vegvesen som sekretariat.  

 

Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler vedtatt av fylkestinget i 

sak 12/2017 punkt 4 (vedlagt) gir en grundig innføring i omfanget av tilskudd kommunene 

kan søke på. Samtidig gis det retningslinjer som beskriver hva som er nødvendig for at en 

søknad skal vurderes, og hvilke plikter kommunene som får tilsagn om tilskudd har. 

Sekretariatet anbefaler at kommunene som ønsker å søke leser instruksen nøye. 

 

Tilskuddet skal primært nyttes til fysiske tiltak langs skoleveger eller andre områder hvor barn 

ferdes, f.eks. idrettsanlegg. Midlene kan anvendes til tiltak langs kommunale- eller 

fylkeskommunale veger, men også langs riksveger i spesielle tilfeller. En forutsetning for å 

kunne søke om tilskudd er at kommunen har gyldig trafikksikkerhetsplan det året tiltaket skal 

gjennomføres. Dersom prosjektet det søkes tilskudd til avviker fra prioriteringene i 

trafikksikkerhetsplanen må dette begrunnes i søknaden.  

 

Det kan maksimalt søkes om 80 % av prosjektets/tiltakets kostnadsoverslag begrenset oppad 

til 3 mill.kr per tiltak. De resterende 20 % og eventuelle overskridelser må dekkes av 

kommunen. Det kan også søkes om tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan og/eller 

byggeplan i henhold til vegvesenets håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Satsene her er inntil kr 

500 000,- /maks 80 % for utarbeidelse av reguleringsplan og inntil kr 300 000,-/maks 80 % 

for utarbeidelse av byggeplan. Når godkjent plan foreligger kan det så søkes om tilskudd til 

bygging/gjennomføring. Tilskudd til planarbeid forutsetter at prosjektet anslås å være av en 

slik størrelse at det kan realiseres med tilskudd fra NFTU. Kostnader, finansieringsplan og 

framdriftsplan skal være realistiske i forhold til at fristen for gjennomførelse er ett år. 

Prosjektet/tiltaket bør ikke være større enn at kommunale midler utgjør maksimalt 50% av 

totalprosenten av total kostnad. 

 

Søknaden skal inneholde: 

- Faglig beskrivelse av prosjektet, og en vurdering av forventet effekt av tiltaket 

- Oversiktskart som viser prosjektets plassering i forhold til skoler e.l. 

- Realistisk kostnadsoverslag basert på byggeplan, og en bekreftelse på at en egenandel 

på minimum 20 % vil bli (foreslått) innvilget. Blir egenandelen ikke budsjettert senest 

det budsjettåret tiltaket skal gjennomføres bortfaller tilskuddet. 



- Hvis kommunen søker om bygging skal byggeplan godkjent av Statens vegvesen 

vedlegges søknaden. Ved de aller fleste søknadene om tilskudd til fysiske tiltak inngår 

vegbelysning som en del av tiltaket. Dette gjelder ikke minst ved bygging av 

gang/sykkelveger og busslommer. Fylkestinget har i sak 23/2001 og 23/2010 vedtatt 

at vegnormalenes krav til vegbelysning også gjøres gjeldende langs fylkesvegene. Ved 

utarbeidelse av byggeplan skal derfor drift og vedlikehold av veglysanlegg være avklart 

før søknad innsendes. I de tilfeller der det gis tilskudd til vegbelysning langs 

fylkesvegene som ikke innfrir vegnormalens krav skal det presiseres at den enkelte 

kommune skal stå ansvarlig for drift og vedlikehold av veglysene, og at oppsetting av 

veglyset må godkjennes av Statens vegvesen. 

- Bekreftelse på avklart grunneierforhold 

 

For å komme i betraktning ved tildeling av tilskudd for 2019 må alle punktene i vedlagte 

søknadsskjema utfylles, og alle nevnte vedlegg følge søknadsskjemaet. Mangelfullt utfylt 

skjema eller manglende vedlegg kan medføre at søknaden ikke blir behandlet. 

 

Vår målsetning er at den enkelte kommune skal være underrettet om utfallet av søknaden 

senest i månedsskifte oktober/november i år slik at den kommunale egenandelen kan 

innarbeides i kommunens budsjett for 2019. Frist for fullføring av prosjektene og innlevering 

av dokumentasjon vil bli satt til 1.11.2019. Dokumentasjonen som kreves omfatter 

revisorgodkjent regnskap (regnskap leveres uten Merverdiavgift da staten tilbakebetaler dette 

til kommunene), godkjenning fra Statens vegvesen og anmodning om utbetaling fra 

kommunen. I spesielle tilfeller kan det for prosjekt som er oppstartet søkes om ett års 

utsettelse, etter dette trekkes tilsagnet tilbake.  

 

For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med trafikksikkerhetsutvalgets sekretariatsleder 

Silje Fisktjønmo, silje.fisktjonmo@vegvesen.no tlf. 476 45 802.   

For spørsmål om spesifikke søknader kontakt saksbehandlerne: 

Nord-fylket: katrine.kvanli@vegvesen.no 

Salten: toril.barthel@vegvesen.no 

Helgeland: ivar.heggli@vegvesen.no 

 

Frist for innsendelse av søknad om tilskudd settes til 01.07.2018, byggeplan må sendes inn 

senest 01.05.18 til godkjenning hvis kommunen søker om tilskudd til bygging. Dersom 

byggeplan ikke foreligger innen 1.mai, kan kommunen søke om midler til å utarbeide en slik 

plan, og deretter søke om midler til bygging året etter. Søknaden sendes til:  

Statens vegvesen/NFTU, Postboks 1403, 8002 Bodø eller firmapost-nord@vegvesen.no. 

 

For Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg 

 

Med vennlig hilsen 

Svein Eggesvik       Silje Fisktjønmo 

Fylkesråd for Samferdsel/Leder NFTU     Sekretariatsleder NFTU 
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Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 
 

Vedtatt av fylkestinget i sak 12/2017 
Denne instruksen erstatter Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler, 

vedtatt av fylkesrådet i sak 260/2012. Den nye instruksen er gjeldende fra 27.02.17. 

 

1. Formål med og målgruppe for ordningen 
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, heretter benevnt NFTU, disponerer midler til 

fylkeskommunale tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i tråd med Budsjett og økonomiplan. Det 

tas forbehold i tilsagn til fysiske tiltak om fylkestingets endelige budsjettbehandling. 

  

Midlene skal benyttes til følgende formål:

 Fysiske trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende kommunale- eller fylkeskommunale 

veger.

I spesielle tilfeller kan midlene også brukes langs riksveg (i små kommuner) dersom 

kommunene selv ønsker det 

 Planlegging av trafikksikkerhetstiltak inklusiv utarbeiding (ikke revisjon) av 

kommunale trafikksikkerhetsplaner, reguleringsplaner og byggeplaner. 

 Trafikksikkerhetsarbeid av holdningsskapende, forebyggende og kontrollerende 

karakter.  

 

Inntil 20 % av midlene som disponeres kan nyttes til ikke-fysiske tiltak, benevnt 

«Prosjektmidler». Retningslinjer for anvendelse av Prosjektmidler vedlegges denne instruks. 

 

Det gis ikke tilskudd til prosjekt som er startet opp eller fullført uten å være godkjent av NFTU 

før oppstart. 

 

Prioriterte målgrupper er: 

 Barn i nærmiljøet 

 Skolebarn langs skoleveg 

 Ungdom/unge  

 Trafikanter med annen trafikkforståelse og trafikkultur 

 Voksne rollemodeller 

 Yrkessjåfører 

 Gående/syklende langs mye trafikkerte veger 

 Eldre i nærmiljøet 

 

2. Ansvar for å forvalte tilskuddsordningen 
NFTU forvalter midlene på vegne av fylkeskommunen. Statens vegvesen v/regionvegkontoret 

i Region nord er sekretariat for NFTU og forestår den praktiske administrasjonen av 



tilskuddsmidlene. Midlene tildeles etter søknad til konkrete prosjekter/tiltak i den enkelte 

kommune eller i fylket. Den endelige prosjekt-/ tiltakslisten for tilskudd til fysiske 

trafikksikkerhetstiltak skal behandles av NFTU. 

 

3. Om tilskudd til holdningsskapende tiltak m.v. 
3.1 Informasjon om ordningen 

Midlene kunngjøres gjennom annonsering til fylkets kommuner to ganger årlig, i februar og 

august. Midlene kan søkes av lag, foreninger, skoler/FAU og andre som ønsker å gjennomføre 

tiltak for å bedre trafikksikkerheten på hjemstedet. Kommunene oppfordres til å gjøre dem 

orientert om muligheten. 

 

Det kan søkes om inntil 100 % av tiltakets/prosjektets kostnadsoverslag. 

 

3.2 Regler for behandling av søknadene 

Regionvegkontoret gjennomgår søknadene sammen med Trygg Trafikk og fylkesråd for 

samferdsel beslutter hvilke som får tilsagn om tilskudd basert på tilrådning fra 

regionvegkontoret og Trygg Trafikk. Gjennomgang av tildelte midler blir tatt opp som 

orienteringssak i NFTU i etterkant.   

 

3.3 Tilbakemelding til søkere som får tildelt tilskudd – innhold i tilsagnsbrevene 

Regionvegkontoret sender brev om tilsagn om tilskudd til de aktuelle søkerne. 

Fylkeskommunens rolle skal fremkomme. Midlene til holdningsskapende tiltak er ikke 

overførbare og må derfor være forbrukt i tildelingsåret. 

 

3.4 Informasjon til søkere som ikke får tilskudd 

Regionvegkontoret sender brev til de søkere som ikke får tildelt tilskudd. Av brevet skal det 

framgå hvorfor tilskudd ikke er innvilget. Fylkeskommunens rolle skal fremkomme. 

Begrunnelsen skal også fremgå i orienteringssaken fremlagt i NFTU. 

 

3.5 Utbetaling av tilskudd 

Tilskudd utbetales normalt i sin helhet først når tiltaket er gjennomført. Det skal framlegges 

dokumentasjon på utgiftene. Frist satt i tilsagnsbrevet må opprettholdes, midlene trekkes tilbake 

av sekretariatet etter den satte dato. 

 

3.6 Regionvegkontorets oppfølging og rapportering 

Regionvegkontoret skal føre oversikt over gitte tilsagn og foretatte utbetalinger. 

 

4. Om tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak 

 
4.1 Informasjon om ordningen 

Regionvegkontoret sender brev til samtlige kommuner i fylket og orienterer om ordningen 

senest innen 1. mars året forut for tildelingsåret. Brevet til kommunene skal angi: 

 

a) Målet for ordningen 

b) Hvilke tiltak/prosjekter/utgifter som kan få tilskudd 

c) At søknad skal sendes til regionvegkontoret 

d) Søknadsfrist. Søknad skal sendes senest innen 1. juli året forut for tildelingsåret, 

godkjent byggeplan må sendes inn senest 1.mai til godkjenning hvis kommunen søker 



om tilskudd til bygging. Dersom byggeplan ikke foreligger innen 1.mai, kan kommunen 

søke om midler til å utarbeide en slik plan, og søke om midler til bygging året etter. 

e) Krav til egenandel og dekning av overskridelser. 

f) Krav til faglig og økonomisk beskrivelse av prosjektet (se kap.4.2). 

 

Det kan maksimalt søkes om 80 % av prosjektets/tiltakets kostnadsoverslag begrenset oppad til 

3 mill.kr per tiltak. De resterende 20 % og evt overskridelser må dekkes av kommunen. Det kan 

også søkes om tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan og/eller byggeplan i henhold til 

vegvesenets håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Satsene her er inntil kr 500 000,- /maks 80 % 

for utarbeidelse av reguleringsplan og inntil kr 300 000,-/maks 80 % for utarbeidelse av 

byggeplan. Hvilke type tegninger skal avklares med vegvesenet i hvert enkelt tilfelle. Når 

godkjent plan foreligger kan det så søkes om tilskudd til bygging/gjennomføring. Tilskudd til 

planarbeid forutsetter at prosjektet anslås å være av en slik størrelse at det kan realiseres med 

tilskudd fra NFTU. 

 

4.2 Nærmere om krav til søknadens innhold 

Søknaden skal inneholde: 

 

a) Hvilken kommune som søker om midler. Bank-/postgirokonto som eventuelt tilskudd 

kan overføres til skal oppgis 

b) Faglig beskrivelse. Eget søknadsskjema skal nyttes ved søknad om midler 

c) Søknaden skal inneholde en bekreftelse på at en egenandel på minimum 20 % vil bli 

foreslått innvilget. Blir egenandelen ikke budsjettert senest det budsjettåret tiltaket skal 

gjennomføres bortfaller tilskuddet. 

d) Byggeplan godkjent av Statens vegvesen, skal vedlegges søknaden. Ved de aller 

fleste søknadene om tilskudd til fysiske tiltak inngår vegbelysning som en del av tiltaket. 

Dette gjelder ikke minst ved bygging av gang/sykkelveger og busslommer. Fylkestinget 

har i sak 23/2001 og 23/2010 vedtatt at vegnormalenes krav til vegbelysning også gjøres 

gjeldende langs fylkesvegene. Ved utarbeidelse av byggeplan skal derfor drift og 

vedlikehold av veglysanlegg være avklart før søknad innsendes. I de tilfeller der det gis 

tilskudd til vegbelysning langs fylkesvegene som ikke innfrir vegnormalens krav skal 

det presiseres at den enkelte kommune skal stå ansvarlig for drift og vedlikehold av 

veglysene, og at oppsetting av veglyset må godkjennes av Statens vegvesen. 

e) En forutsetning for å kunne søke om tilskudd er at kommunen har gyldig 

trafikksikkerhetsplan for tildelingsåret. Kommunens trafikksikkerhetsplan skal 

vedlegges – evt. gi henvisning til kommunens nettsted hvor planen finnes. Dersom 

prosjektet det søkes om tilskudd til avviker fra prioriteringene i trafikksikkerhetsplanen 

begrunnes dette i søknaden. Søknaden må også vise til kommunens oppfølging av 

holdningsskapende tiltak. 

 

Kommunen kan søke om midler til tiltak/prosjekter på kommunalt – og fylkeskommunalt 

vegnettet, i spesielle tilfeller også riksvegnettet. Ved søknad om midler til flere tiltak/prosjekter 

fra en kommune, må kommunen prioritere mellom tiltakene/prosjektene. 

 
4.3 Regler for behandling av søknadene 
Regionvegkontoret gjennomgår de innkomne søknadene fra kommunene og vurderer: 

 

a) Om alle kravene i orienteringsbrevet og til søknaden er innfridd. Dersom dette ikke 

er tilfellet, kan søkeren tilskrives med anmodning om å revidere eller supplere søknaden 

innen en angitt frist 



b) Om kostnader, finansieringsplan og framdriftsplan er realistiske i forhold til at fristen 

for gjennomførelse er ett år. Prosjektet/tiltaket bør ikke være større enn at kommunale 

midler utgjør maksimalt 50% av totalprosenten av total kostnad. 

c) Faglig vurdering av søknadene 

 

Regionvegkontoret gjennomgår søknadene og utarbeider et forslag til prioritering av prosjekter 

og tiltak i samråd med fylkesråden for samferdsel. Fylkesråden for samferdsel fremmer saken 

for politisk behandling i NFTU senest innen 20. november i året forut for tildelingsåret. 

 

4.4 Tilbakemelding til søkere som får tildelt tilskudd – innhold i tilsagnsbrevene 

Regionvegkontoret sender på bakgrunn av vedtak i NFTU brev om tilsagn om tilskudd til de 

kommuner som vil få tilskudd. Fylkeskommunens rolle skal fremkomme. Tilsagnsbrevet skal 

inneholde følgende: 

 

a) Angivelse av prosjektet/tiltaket som får tilskudd. Dersom det er knyttet spesielle 

faglige eller tekniske krav til gjennomføringen av prosjektet skal dette presiseres. 

b) Plikt til tilskuddsmottaker om å underrette regionvegkontoret dersom noen av 

forutsetningene for gjennomføring teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig 

ikke lar seg gjennomføre. 

c) Plikt for tilskuddsmottaker om å underrette Statens vegvesen ved oppstart av 

byggeprosjektet, samt når prosjektet er avsluttet for befaring og endelig godkjenning. 

d) Tilskuddets størrelse og krav til egenandel. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for 

overskridelser på prosjektet/tiltaket utover kostnadsoverslaget i inngått avtale. Ved 

eventuell kostnadsreduksjon blir tilskuddet 80 % av de reelle kostnadene. 

e) Angivelse av tilsagnets varighet og frist satt 01.11 det året tilskuddet er gitt. 

Hovedregelen er at tilskuddet bortfaller dersom prosjektet/tiltaket ikke ferdigstilles det 

året tilsagnet er gitt for. Hvis ikke prosjektet ferdigstilles, må det søkes på nytt året etter. 

For større byggeprosjekter/tiltak (over ca. 0,5 mill. kr) kan tilskuddsmottakere søke om 

overføring av midler til året etter dersom prosjektet er startet opp. For regulerings- og 

byggeplan er det forventet gjennomføring innen fristen, ved søknad om utsatt frist kan 

det maksimalt gis ett års utsettelse. Dersom slike planer/prosjekt/tiltak heller ikke 

ferdigstilles i det etterfølgende året, trekkes tilskuddet automatisk av regionvegkontoret.  

f) Tidspunkt for utbetaling av tilskudd (se kap.4.7). Dersom bekreftelse på egenandel 

ikke er tilstrekkelig avklart gjennom søknaden skal dette avklares før utbetaling skjer. 

g) Eventuell frist for søker til å melde tilbake til regionvegkontoret om vilkårene for 

tilskuddet aksepteres. 

h) Krav til rapportering og revisorbekreftelse (se kap.4.8).  

i) Forbehold om at regionvegkontoret og fylkesrevisjonen kan iverksette kontroll med 

at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene.   

j) Reaksjonsformer dersom tilskuddsmottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker 

tilskuddet i samsvar med betingelsene (se kap.4.10). 

 

4.5 Informasjon til søkere som ikke får tilskudd 

Regionvegkontoret sender brev til de søkere som ikke får tildelt tilskudd. Av brevet skal det 

framgå hvorfor tilskudd ikke er innvilget. Fylkeskommunens rolle skal fremkomme. Vanligvis 

vil dette framgå av den saken som fremmes for behandling i NFTU når midlene tildeles. 

 

Ved avslag skal det opplyses om at kommunen har klagerett i henhold til Forvaltningsloven § 

28. En evt. klage skal være fremmet til NFTU senest innen tre uker etter at kommunen har 

mottatt brev om avslag. 



 

4.6 Utbetaling og regnskapsføring av tilskudd samt rekvirering av egenandel 

Følgende utbetalingsplan skal legges til grunn: 

 

a) Tilskudd til kommuner skal normalt i sin helhet først utbetales når prosjektet eller 

tiltaket er ferdigstilt, jf. kap. 4.4. For større prosjekter kan utbetaling skje i takt med 

framdrift hvis kommunen ber om dette. Tilskudd til planarbeid skal først utbetales når 

dokumentasjon på at regulerings- eller byggeplan foreligger, samt fremdriftsplan for 

politisk behandling. 

b) 20 % av tilskuddet skal uansett holdes tilbake til prosjektet er ferdigstilt og godkjent 

av regionvegkontoret 

c) For prosjekter der Statens vegvesen er byggherre stilles midlene til disposisjon i takt 

med prosjektets framdrift 

 

4.7 Krav til rapportering 

Det stilles krav om følgende: 

 

a) Sluttrapport og avsluttet regnskap for prosjektet/tiltaket fra kommunen. Regnskap 

skal settes opp på samme måte som budsjettet og budsjettoppstillingen skal alltid settes 

opp sammen med regnskap for å lette sammenligningen 

b) Revisorbekreftet regnskap over prosjektet/tiltaket dersom tilskuddet er på kr 100.000 

eller mer 

c) Tidsfrist for levering av ovennevnte 

 

4.8 Regionvegkontorets oppfølging og rapportering 

Regionvegkontoret skal føre oversikt over gitte tilsagn og foretatte utbetalinger. 

 

4.9 Kontroll 

Det skal tas forbehold overfor tilskuddsmottaker om adgang til å iverksette kontroll med at 

tilskuddet er nyttet etter forutsetningene. Eventuell kontroll må tilpasses etter størrelsen på 

tilskuddet. Statens vegvesens kontroll med tilskudd til kommunene skal ta utgangspunkt i 

følgende: 

 

a) Befaring av og godkjenning av anlegget. Prosjektet/tiltaket skal også kunne 

kontrolleres underveis 

b) Vurderinger av om rapporter og regnskap virker realistiske. Det skal undersøkes om 

tildelingskriteriene og kravene i tilsagnsbrevet er oppfylt 

 

Dersom en finner grunn til å tvile på opplysningene i rapporter og regnskap bør 

tilskuddsmottaker tilskrives og bes om en nærmere utdyping av forholdet. Det må settes en frist 

for tilskuddsmottaker til å besvare henvendelsen. Dersom det viser seg at tilskuddsmottaker gir 

uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med forutsetningene, vil tilskuddet 

kreves tilbakebetalt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vedlegg til instruks for forvaltning av fylkeskommunale tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 

Vedtatt av fylkesrådet i sak 365/2017 

 

Prosjektmidler 

Støtte til lokale trafikksikkerhetsprosjekt 

 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å stimulere til et økt engasjement rundt 

trafikksikkerhet, gjennom prosjektrelatert arbeid. NFTU avsetter årlig prosjektmidler, og alle 

aktører har mulighet til å søke. 

 

Det er ingen søknadsfrist på prosjektmidlene og behandlingstiden vil være ca. 14 dager. 

 

Tildeling av prosjektmidler vil være avhengig av om det er tilgjengelige midler. Hvis årets 

budsjett er brukt opp på søknadstidspunktet vil det være mulig å overføre prosjektsøknaden til 

neste år. 

 

Det gis støtte til ikke-fysiske prosjekter som på en god måte fremmer utviklingen av det lokale 

og regionale trafikksikkerhetsarbeidet. Midlene kan kun brukes på prosjekter innenfor det som 

er definert som nasjonale og fylkeskommunale satsingsområder (ikke-fysiske tiltak). 

 

Følgende prosjekttyper vil bli prioritert: 

 Integrering av trafikkopplæring i grunnskolen 

 Sykkelopplæring på mellomtrinnet 

 Trafikkopplæring i videregående skole 

 Trafikksikkerhet integrert i internkontroll-forskriftene i barnehagen og skolen 

 Utarbeidelse av reisepolicy/transportpolicy i kommunen 

 Aktive skolebarn, kartlegging av barns skolevei samt tiltak for å stimulere til økt fysisk 

aktivitet 

 Tverretatlig involvering i trafikksikkerhetsarbeidet 

 Prosjekt som er relatert til trafikksikker kommune/fylkeskommune 

 Trafikkopplæring av utsatte grupper som høyrisikotrafikanter, eldre, trafikanter med 

annen trafikkforståelse og trafikkultur, samt uoppmerksomme trafikanter. 

 Universelt utformede tiltak 

 

Støtte kan gis til prosjekter som har en tidsramme på inntil 12 mnd. Prosjekter tuftet på 

tverretatlig samarbeid vil bli prioritert. Det gis ikke støtte til finansiering av fysiske tiltak, til 

kjøp av utstyr og programvare eller til oppgaver som tilhører ordinær drift. 

 



Søknadsskjema som skal benyttes ved søknad om fylkeskommunale 

trafikksikkerhetsmidler.  

Søker/kommune:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prosjektets navn:………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Type tiltak (planmidler eller bygging) …………………………………………………………………………………………. 

Kommunens prioritet nr ……………………………………………………. 

Fylkesveg nr …………..     Kommunal veg ………         Riksveg/Europaveg ……………   Privat veg ……… 

Totale kostnader kr ……………………………………. Søknadsbeløp kr ………………………………………………….. 

Kommunal egenandel bevilget?  Ja/nei 

Foreligger det vedtatt reguleringsplan for området?   Ja/nei    (dersom ja skal denne vedlegges) 

Bekreftelse på avklart grunneierforhold?  Ja/nei  (dersom ja skal dette vedlegges) 

Trenger søknaden ytterligere kommunal behandling? …………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Har kommunen gyldig trafikksikkerhetsplan for kommende år?   Ja/nei 

- Dersom ja, nettsted hvor denne er lagt ut ……………………………………………………………………. 

 

Kontaktperson i kommunen er …………………………………………………………………………………………………. 

e-postadr …………………………………………………………………………………… Tlf ……………………………………… 

Dato og underskrift ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Søknadsskjema skal vedlegges: Prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag, kart, byggeplan godkjent av 

Statens vegvesen samt evt reguleringsplan. 

Søknaden sendes Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, Postboks 1403, 8002 

Bodø innen 1. juni i inneværende år. 

 

 

Alle punkter i søknaden skal utfylles. Dersom dette ikke er gjort kan søknaden retuneres. 

 



 

 

 



Fra: Fisktjønmo Silje <silje.fisktjonmo@vegvesen.no> 
Sendt: fredag 9. februar 2018 09.36 
Til: Alstahaug kommune; Andøy kommune; Ballangen kommune; Beiarn 

kommune; Bindal kommune; Bodø kommune; Brønnøy kommune; Bø kommune; 
Dønna kommune; Evenes kommune; Postmottak; Flakstad kommune; Gildeskål 
kommune; Grane kommune; Hadsel kommune; Hamarøy kommune; Hattfjelldal 
kommune; Hemnes kommune; Herøy kommune; Leirfjord kommmune; Lurøy 
kommune; Lødingen kommune; Meløy kommune; Moskenes kommune; Narvik 
kommune; Nesna kommune; Rana kommune; Rødøy kommune; Røst kommune; 
Saltdal kommune; Sortland kommune; Steigen kommune; Sømna kommune; Sørfold; 
Tjeldsund kommune; Træna kommune; Tysfjord kommune; Vefsn kommune; Vega 
kommune; Vestvågøy; Vevelstad kommune; Værøy kommune; Vågan kommune; 
Øksnes kommune 

Emne: Kunngjøring av fysiske trafikksikkerhetsmidler 2019 
Vedlegg: Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2019 - kunngjøring.pdf; Instruks for 

forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler med vedlegg om 
Prosjektmidler.pdf; Søknadskjema fysiske midler.docx 

 

Nordland fylkeskommune kunngjør trafikksikkerhetsmidler for 2019 til fysiske tiltak. Vedlagt 

ligger kunngjøringen 2019, «Instruks for forvaltning av fylkeskommunale 

trafikksikkerhetsmidler» vedtatt av fylkestinget i sak 12/2017 og søknadskjema. 

 

Frist for innsendelse av byggeplan for godkjenning er 01.05.18, og fullstendig søknad 

01.07.18. Les mer om ordningen her: https://www.nfk.no/om-nordland-

fylkeskommune/tilskudd/kommuner/trafikksikkerhet-fysiske-tiltak.749602.aspx 

 

Del gjerne kunngjøringen på deres hjemmesider! 

 

Med ønske om en fin dag! 

 
For Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) 
 
Med vennlig hilsen 
Silje Fisktjønmo 
 
Avdeling: Vegavdeling Nordland 
Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ 
Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 3.etg., BODØ 
Telefon: +47 75552314  Mobil: +47 47645802  e-post/Lync: silje.fisktjonmo@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-nord@vegvesen.no 

 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1ek4An-0002yl-5C&i=57e1b682&c=ZhUr0jOpsdoZyz4mzC15WBlCwE5w6MHgGlAYDKGw_091oj92c4Z136Q7kwIR-L-n2wQvw5PX6AyVGOYNhlztIPBXgriNFL7g_MsTDG0d344XqIiS2Fzd-7LFZIvf6xyAH3Bi__qeW_9-67Nk5LK114Qmhk4Gmo2kbJ5uQLV7MGFK3zgToVTbZ6uDxWvQYWMHHb-weqdHGeEjdgncH_MpQzWO0xQRzCMgiWBKEhUaRF_HIw63n0a2AsekWjlG0RlONQfI4qncNB1fpULki4FTrx8hH3a0cO4W-uPXFBelOFLqiLXz7jzFG4BRMBQFDDnSyhPNtTpFs_DPk0SD8_nFIA
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1ek4An-0002yl-5C&i=57e1b682&c=ZhUr0jOpsdoZyz4mzC15WBlCwE5w6MHgGlAYDKGw_091oj92c4Z136Q7kwIR-L-n2wQvw5PX6AyVGOYNhlztIPBXgriNFL7g_MsTDG0d344XqIiS2Fzd-7LFZIvf6xyAH3Bi__qeW_9-67Nk5LK114Qmhk4Gmo2kbJ5uQLV7MGFK3zgToVTbZ6uDxWvQYWMHHb-weqdHGeEjdgncH_MpQzWO0xQRzCMgiWBKEhUaRF_HIw63n0a2AsekWjlG0RlONQfI4qncNB1fpULki4FTrx8hH3a0cO4W-uPXFBelOFLqiLXz7jzFG4BRMBQFDDnSyhPNtTpFs_DPk0SD8_nFIA
mailto:silje.fisktjonmo@vegvesen.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1ek4An-0002yl-5C&i=57e1b682&c=ZZwdpAFlpTxJZs0xTO4jIqsxnY8ERClKSdHtRuGWIQsYDhag_qKAA_JrvGAHZtelXUZhfTLY_sqSL5F7swag1aXC0poatPz56yzud4s-cnJWySFq_oOLzxBEN-0HYBzZDITVGCh4_GDlj1zScK8HehlX2NZX7tzQEPn_XxV95oA58YjI31q7GQJ6DHynyJUpwNrfNAggiciiP7sICqt1g9I815ukLgstJ-UDJJbygTo
mailto:firmapost-nord@vegvesen.no


Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|  
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
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Invitasjon til å søke om å delta i forsøk med kommunale 
beltebilløyper for catskiing 

Miljødirektoratet inviterer kommuner som er interessert i å delta i forsøk med kommunale 
beltebilløyper for catskiing til å søke om dette.  
 
Med catskiing menes transport av skikjørere opp på fjelltopper med tråkkemaskin eller liknende 
tyngre beltekjøretøy for alpin skikjøring utenfor preparerte bakker. Catskiing er en aktivitet som 
per i dag omfattes av det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark gitt i Lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag, jf. § 3.  
 
Stortinget har vedtatt at det kan gjennomføres et forsøk med kommunale beltebilløyper for 
catskiing i inntil 6 kommuner i 6 år innenfor gitte rammer. Mer informasjon om rammene for 
forsøket følger av dette brevet.  
 
Rammene for forsøket 
Kommuner som blir valgt til å delta i forsøket vil kunne etablere kommunale løyper for catskiing. 
Med løyper menes her traseer for tråkkemaskiner eller beltebiler som skal brukes for å transportere 
skikjørere for alpin skikjøring. Slike beltebilløyper vil kunne fastsettes innenfor rammene av reglene 
gitt i motorferdselloven § 4a. tredje til femte ledd og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark 
og på islagte vassdrag § 4b. Miljødirektoratet oppfordrer kommuner som vil søke om å delta i 
forsøket om å sette seg godt inn i rammene og saksbehandlingsreglene som framkommer av disse 
bestemmelsene. Sentrale rammer for ordningen: 
 

 Forsøket er begrenset i tid og i antall kommuner. Stortinget har vedtatt at det kan 
gjennomføres et forsøk med inntil 6 kommuner i inntil 6 år. 

 Adgangen gjelder persontransport i faste beltebilløyper. Ordningen åpner ikke for å åpne 
områder for kjøring med beltebiler eller tråkkemaskiner utenfor slike fastsatte løyper. 

 Ordningen avgrenser bruk av beltebilløypene til å gjelde tyngre beltekjøretøy. Med tyngre 
beltekjøretøy menes tråkkemaskiner, beltevogner e.l. Tyngre beltekjøretøy er kjøretøy med 
egenvekt over 400 kg, jf. skillet mellom beltebil og beltemotorsykkel i kjøretøyforskriften 
§2-5. Bruken av ordet "beltekjøretøy" innebærer at også beltegående motorvogner med 

Alle kommuner  
 
Trondheim, 16.01.2018 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2017/13182 

Saksbehandler: 
Marit Johanne Birkeland 



2

konstruktiv hastighet på 30 km/t eller mindre omfattes. Snøskutere eller ATV med belter vil 
ikke komme inn under definisjonen. 

 Beltebilløyper kan kun fastsettes med utgangspunkt i eksisterende alpinanlegg. Dette 
innebærer at løypene bare kan fastsettes som en forlengelse av skiheis, og ikke som en 
forlengelse av preparert alpinløype, og heller ikke opp på fjelltopper nær skisenteret, men 
hvor det ikke går skiheiser, jf. merknader til bestemmelser gitt i Prop. 83 L. Med 
eksisterende alpinanlegg legger vi til grunn at anlegget har konsesjon og nødvendige 
tillatelser for drift av heisanlegg.    

 Det gjelder de samme rammer og de samme krav til prosess som for fastsetting av 
snøskuterløyper, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
4a tredje til åttende ledd. Dette innebærer:  

o Kommunen kan ikke legge beltebilløyper i verneområder, foreslåtte verneområder 
eller nasjonale villreinområder. Løypene skal heller ikke være til vesentlig skade 
eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. 

o Kommunen skal ved fastsetting av beltebilløyper ta særskilt hensyn til støy og andre 
ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og 
hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som 
kjører og andre.   

o Kommunene skal utrede virkningene beltebilløypene vil ha for friluftsliv og 
naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene 
der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse opp mot øvrig 
friluftslivsområder i kommunen. 

o Kommunen må ha grunneiers samtykke. 

o Forvaltningsloven kap VII gjelder for utarbeidelse og vedtakelse av løypekart og 
bestemmelser med de særregler som følger av forskriften § 4a. tredje ledd. 
Tilsvarende gjelder forvaltningsloven kap VI om klageadgang med de særregler som 
framkommer av § 4a. åttende ledd.   

 
Evaluering 
Det foreligger lite erfaring med catskiing fra andre steder, og det er uvisst hvilket omfang catskiing 
vil få når det lages løyper i en kommune. Catskiing kan gi nye muligheter for lokal næringsutvikling, 
men samtidig også ha uheldige virkninger for reiseliv, friluftsliv, naturmangfold og reindrift. 
Hensikten med forsøket er å høste erfaringer av slik aktivitet, samt å se på virkninger for blant 
annet reiseliv, friluftsliv, naturmangfold og reindrift.  
 
Kunnskapen om virkningene av forsøket vil skje gjennom en løpende følgeevaluering. Kommuner 
som deltar må derfor forplikte seg til å bidra til gjennomføring av evalueringen gjennom utveksling 
av informasjon med videre.   
 
Hvem kan søke og innhold i søknaden 
Alle kommuner som har eksisterende alpinanlegg kan søke om å delta i forsøket.  
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Med bakgrunn i de søknader Miljødirektoratet mottar vil vi velge inntil seks kommuner. Det er 
ønskelig med et bredt erfaringsgrunnlag. I utvelgelsen vil vi derfor vektlegge å få med kommuner 
som på ulike måte kan belyse ulike virkninger med catskiing.  
 
Miljødirektoratet ber om at kommunene i søknaden utarbeider en forenklet prosjektskisse som 
redegjør for: 

 Bakgrunnen for hvorfor kommunen ønsker å delta i ordningen.  

 Hvilke(t) alpinanlegg kommunen ser for seg at beltebilløypene kan ta utgangspunkt i – og 
eventuell beskrivelse av anlegget og bruken av anlegget.  

 Beskrivelse av området der det er aktuelt å legge beltebilløyper, og eventuelle skisser for 
hvor løypene skal lokaliseres.  

 Hvilken framdrift kommunen ser for seg at arbeidet vil ha. 

 Utfordringer og muligheter knyttet til catskiing i kommunen. 

 Aktuelle samarbeidsaktører. 

 Status for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. 

 

Frist for å sende søknad er 28. februar 2018. Søknad sendes til Miljødirektoratet: 
post@miljodir.no.  

 

Miljødirektoratet tar forbehold om å etterspørre mer informasjon ved behov – dersom vi finner det 
nødvendig som en del av prioriteringen mellom søknader. 

Direktoratet vil velge forsøkskommuner raskt etter søknadsfristen. Vi vil ved oppstart invitere valgte 
kommuner til et orienteringsmøte der forsøket og regelverket vil presenteres nærmere. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Terje Qvam Marit Johanne Birkeland 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
Kopi: 
Fylkesmennene 
Klima- og miljødepartementet

http://www.norge.no/


Fra: Postmottak Miljødirektoratet <post@miljodir.no> 
Sendt: onsdag 17. januar 2018 15.33 
Til: adm@samnanger.kommune.no; epost@holtalen.kommune.no; e-

post@kautokeino.kommune.no; epost@odda.kommune.no; 
epost@sola.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; 
epost@vennesla.kommune.no; fellespost@mandal.kommune.no; 
firmapost@etne.kommune.no; fitjar@fitjar.kommune.no; 
info@audnedal.kommune.no; info@nissedal.kommune.no; 
kommunepost@drammen.kommune.no; 
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; 
Miljoenheten.Postmottak@trondheim.kommune.no; nak@nord-
aurdal.kommune.no; post@alstahaug.kommune.no; 
post@aremark.kommune.no; post@as.kommune.no; 
post@aseral.kommune.no; post@asker.kommune.no; 
post@asnes.kommune.no; post@aukra.kommune.no; 
post@aurland.kommune.no; post@austrheim.kommune.no; 
post@averoy.kommune.no; post@baerum.kommune.no; 
post@ballangen.kommune.no; post@balsfjord.kommune.no; 
post@beiarn.kommune.no; post@boe.kommune.no; 
post@bokn.kommune.no; post@bremanger.kommune.no; 
post@bygland.kommune.no; post@donna.kommune.no; post@e-
h.kommune.no; post@eid.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no; 
post@eigersund.kommune.no; post@farsund.kommune.no; 
post@finnoy.kommune.no; post@flekkefjord.kommune.no; 
post@forsand.kommune.no; post@froland.kommune.no; 
post@giske.kommune.no; post@gjemnes.kommune.no; 
post@gloppen.kommune.no; post@grane.kommune.no; 
post@grue.kommune.no; post@ha.kommune.no; post@halsa.kommune.no; 
post@hattfjelldal.kommune.no; post@hattfjelldal-kommune.no; 
post@heroy-no.kommune.no; post@hobol.kommune.no; 
post@jondal.kommune.no; post@kafjord.kommune.no; 
post@kragero.kommune.no; post@kvanangen.kommune.no; 
post@kvinesdal.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no; 
post@kviteseid.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no; 
post@laerdal.kommune.no; post@leka.kommune.no; 
post@leksvik.kommune.no; post@lom.kommune.no; 
post@loten.kommune.no; post@lunner.kommune.no; 
post@lyngdal.kommune.no; post@lyngen.kommune.no; 
post@marker.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no; 
post@moss.kommune.no; post@nedre-eiker.kommune.no; 
post@norddal.kommune.no; post@nord-fron.kommune.no; 
post@oppdal.kommune.no; post@orskog.kommune.no; 
post@osteroy.kommune.no; post@ovre-eiker.kommune.no; post@oystre-
slidre.kommune.no; post@randaberg.kommune.no; 
post@rauma.kommune.no; post@rennesoy.kommune.no; 
post@rindal.kommune.no; post@ringebu.kommune.no; 
post@roan.kommune.no; post@sandoy.kommune.no; 
post@sauda.kommune.no; post@selje.kommune.no; 



post@seljord.kommune.no; post@sigdal.kommune.no; 
post@siljan.kommune.no; post@sirdal.kommune.no; 
post@skanland.kommune.no; post@skjaak.kommune.no; 
post@skjervoy.kommune.no; post@solund.kommune.no; 
post@somna.kommune.no; post@sorfold.kommune.no; 
post@spydeberg.kommune.no; post@stange.kommune.no; 
post@stord.kommune.no; post@storfjord.kommune.no; 
post@stranda.kommune.no; post@sula.kommune.no; 
post@sunndal.kommune.no; post@surnadal.kommune.no; 
post@time.kommune.no; post@tinn.kommune.no; 
post@tjeldsund.kommune.no; post@tjome.kommune.no; 
post@trana.kommune.no; post@tysnes.kommune.no; 
post@tysver.kommune.no; post@utsira.kommune.no; 
post@vagsoy.kommune.no; post@vaksdal.kommune.no; 
post@valle.kommune.no; post@vang.kommune.no; 
post@vefsn.kommune.no; Post@vegarshei.kommune.no; 
post@vestby.kommune.no; post@vestre-slidre.kommune.no; post@vestre-
toten.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; post@vik.kommune.no; 
postkasse@fusa.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no; 
postkasse@vega.kommune.no; postkasse@verran.kommune.no; 
postmottak.fjaler@fjaler.kommune.no; 
postmottak.hyllestad@hyllestad.kommune.no; 
postmottak@aal.kommune.no; postmottak@afjord.kommune.no; 
postmottak@agdenes.kommune.no; postmottak@ahk.no; 
postmottak@alesund.kommune.no; postmottak@alta.kommune.no; 
postmottak@alvdal.kommune.no; postmottak@amli.kommune.no; 
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Fauske Gårdeierforening 
Sjøgata 74 
8200 FAUSKE 
 
 
 
 

Manglende snørydding og strøing av fortau i Fauske sentrum 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 006/18, har i møte 05.02.2018 
fattet følgende vedtak i saken: 

  

Manglende snørydding og strøing av fortau i Fauske sentrum 
Følgende ble enstemmig vedtatt:  

Vinteren 2017/18 har nok en gang bidratt til delvis ufremkommelige fortau i Fauske sentrum.  

Fauske Kommunale råd for likestilling av funskjonshemmede har fått tilbakemeldinger om at enkelte av 
gårdeierne ikke ivaretar sine plikter på området godt nok.  

Det vises til tidligere vedtak i saken, 13/16:  

"FUN har gjentatte ganger påpekt manglende brøyting og strøing av fortauene i Fauske sentrum, 
jfr. sak 6/14 og 4/15. 
 
FUN ber på nytt Fauske kommune iverksette nødvendige tiltak slik at gårdeierne i sentrum skal 
oppfylle sine plikter til snørydding og strøing av fortauene, jfr. Politivedtektene § 15, 16 og 17. 
 
Rådet ber om tilbakemelding i saken." 
 

Sendes til:  
Fauske gårdeierforening  v/Ann Mari Zahl 8200 FAUSKE 
Fauske Næringsforum  Postboks 23 8201 FAUSKE 
Fauske Parkering AS  Boks 73  8201 FAUSKE 
Indre Salten Energi     8201 FAUSKE 
Plan- og utviklingsutvalget    
Politiet - Salten politidistrikt  Postboks 83 8201 FAUSKE 
Rådmann  
Saltenposten v/Sylvia Bredal 
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Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker, 
jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og sendes  (det aktuelle utvalg settes inn her). 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Fra: Sund, Geir Einar <fmnogsu@fylkesmannen.no> 
Sendt: onsdag 20. desember 2017 14.09 
Til: *FMNO - Kommuner i Nordland 
Kopi: post.nordland@politiet.no 
Emne: TIL LANDBRUKSANSVARLIG; Presiseringer vedrørende motorferdsel i utmark - 

nødvendig transport i forbindelse med gjeting, tilsyn og sanking av husdyr. 
Vedlegg: Presiseringer vedrørende motorferdsel i utmark.pdf 
 
I forbindelse med en klagesak på byggetillatelse for landbruksvei ba vi Mdir og Ldir om en presisering. 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sund 
rådgiver || landbruks- og reindriftsavdelinga 
Fylkesmannen i Nordland 
 
tlf: 75 54 78 85 ||  
fmnogsu@fylkesmannen.no 
 
 
www.fmno.no  
www.twitter.com/FMNordland || www.facebook.com/FylkesmannenNO 
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Presiseringer vedrørende motorferdsel i utmark - nødvendig 
transport i forbindelse med gjeting, tilsyn og sanking av 
husdyr

Miljødirektoratet viser til vårt brev av 26.9.2016 og senere henvendelser fra Fylkesmannen 

i Nordland både til Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet, heretter kalt 

direktoratene. På bakgrunn av disse henvendelsene er direktoratene enig om at det er 

behov for et revidert brev som kan bidra til å oppklare eventuelle uklarheter. Dette brevet 

erstatter vårt brev av 26.9.2016. 

I deres brev av 16.6.2015 ba dere om avklaring om hvorvidt motorferdsel på enkel vei iht. 

landbruksveiforskriften i forbindelse med gjeting, tilsyn og sanking av husdyr med mer er 

tillatt eller ikke. Landbruksdirektoratet mottok likelydende brev fra dere.

Om lovgrunnlaget

Etter motorferdsellovens § 2, 3. ledd regnes veg i utmark som ikke er opparbeidet for 

kjøring med bil, som utmark. Traktorveger og enkle landbruksveger er således å betrakte 

som utmark og faller inn under lovens virkeområde. Loven angir et generelt forbud mot 

motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, lovens § 3.

Motorferdselloven § 4 første ledd bokstav c er en unntaksbestemmelse og begrunnes ut fra 

at det skal være mulig å drive landbruksnæring på en rasjonell måte, men adgangen til 

lovlig kjøring i utmark er begrenset i forhold til at kjøringen må være nødvendig.

Transport av letemannskap og utstyr til et startpunkt er tillatt

Miljødirektoratet har tidligere lagt til grunn at nevnte bestemmelse ikke åpner for 

motorferdsel i utmark forbundet med generell gjeting, tilsyn og sanking av husdyr. Med 

generell gjeting menes gjeting, tilsyn og sanking av hver enkelt beitedyr. Det har likevel 

vært åpnet for å transportere letemannskap og utstyr ut til et startpunkt i beiteområdet 

dersom sanking skal skje i et stort område som ikke er tilgjengelig på annen måte. Dette er 

fortsatt tillatt og handler altså om transport av letemannskap og utstyr fram til et naturlig 

utgangspunkt uavhengig av om det finnes en landbruksveg eller ikke.    

Fylkesmannen i Nordland
Moloveien 10
8002 Bodø Trondheim, 27.04.2017

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
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Om motorferdsel i utmark anses nødvendig

Motorisert ferdsel skal begrenses til formål og behov som har en allment akseptert 

nytteverdi, og derved begrense unødvendig kjøring. Regelverket skal balansere flere 

hensyn, herunder primærnæringens behov for motorisert ferdsel, samt også hensynet til 

natur, miljø og friluftsliv.

På den ene siden har primærnæringen behov for motorisert ferdsel i forbindelse med 

gjeting, tilsyn og sanking av husdyr og på den andre siden skal unødvendig motorferdsel 

begrenses med hensyn til natur, miljø og friluftsliv.

Direktoratene er enige om at gjeting, tilsyn og sanking av beitedyr er en nødvendig del av 

primærnæringsutøvelsen. Tilsyn av beitedyr er en lovpålagt oppgave som i henhold til 

forskrift om velferd for småfe § 19 skal skje minst en gang pr. uke. Bruk av motorkjøretøy 

til slikt formål kan være rasjonelt med hensyn til drift. 

Motorferdsel på godkjente veier etter landbruksveiforskriften er tillatt

Direktoratene mener at bruk av motorkjøretøy i forbindelse med generell gjeting, tilsyn og 

sanking på traktorveger (dvs veiklasse 7 og 8 etter veinormalen), samt på enkle 

permanente veger som er godkjent etter landbruksveiforskriften, kan forsvares når dette 

vurderes opp mot de interesser motorferdselloven skal ivareta, og er derfor tillatt. Kjøring 

på enkle veier, kjørespor og lignende som ikke er omsøkt og godkjent etter 

landbruksveiforskriften i forbindelse med generell gjeting, tilsyn og sanking, er å anse som 

kjøring i terreng, og er ikke tillatt.

Motorferdsel tilknyttet sanking, gjeting og tilsyn i reindriftsnæring omfattes ikke av 

presiseringen i dette brevet. Direktoratene vil i tillegg minne om at motorferdselloven ikke 

kommer til anvendelse ved behandling av søknader om bygging av landbruksveger. 
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Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Terje Qvam Elisabeth Mo Berg

seksjonsleder seniorrådgiver

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.  

Kopi til:

Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/5     
 Arkiv sakID.: 16/10334 Saksbehandler: Gunnar Myrstad 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
005/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Revisjon av kommuneplanens arealdel for Fauske kommune 2018 - 2030 - 
Sluttbehandling 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Fauske kommunestyre det fremlagte forslag 
til revidering av kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser/retningslinjer. 
 
Kommuneplanens arealdel består av: 

· Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030(hovedplan) 
· Kommunedelplan for Fauske sentrum 2018 -2030 
· Planbestemmelser og retningslinjer 2018-2030 

 
 
Vedlegg: 
13.02.2018 2015005 Kommuneplan hovedplankart 1373377 

06.02.2018 2015006 Kommunedelplan Sentrum 1372547 

06.02.2018 Bestemmelser - Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Fauske kommune 1372544 

06.02.2018 Planbeskrivelse.  Arealplan Fauske kommune 1372548 

07.02.2018 Konsekvensutredninger- sluttbehandling 1372666 

07.02.2018 Samlet vurdering av samisk næringsutøvelse 1372669 

12.02.2018 Vedlegg Katalog over innkomne innspill 1373093 

07.02.2018 Katalog over høringsutalelse til planen 1372670 

12.02.2018 2016-04-15 Rapport Fauske sentrum -Marmorbyen.docx 1373083 

12.02.2018 Hovednett sykkel Fauske planbeskrivelse 1373086 

12.02.2018 Hovednett sykkel Fauske rute lenke beskrivelse 1373087 

12.02.2018 Hovedvegnett sykkel Fauske - hovedkart 1373088 

12.02.2018 Hovedvegnett sykkel Fauske - kart 1 1373089 

12.02.2018 Hovedvegnett sykkel Fauske - kart 2 1373090 

12.02.2018 Hovedvegnett sykkel Fauske - kart 3 1373092 

12.02.2018 Fauske kommune - Mineralressurskart (2) 1373084 

12.02.2018 ressurskart sand grus pukk  Fauske 1373085 

12.02.2018 annonsen 1373095 

12.02.2018 Vedtak 1 gangsbehandling 19.04.16 1373094 

12.02.2018 2015_01_14 Rapport Handelsanalyse vedl kplan 1373082 

12.02.2018 valnesfjord rapport- vi former Strømsnes 1373096 
 
Sammendrag: 
 
I planprogrammet ble det vedtatt å legge kommunedelplanene Langvatn 1 og 2 inn i hovedplanen. I 
tillegg er Kommunedelplan for Fauske sentrum 2 lagt inn i kommunedelplan Fauske sentrum. 



 
Følgende legges fram til behandling:  

· Plankart for hele kommunen 
· Plankart kommunedelplan for Fauske sentrum 
· Planbestemmelser 
· Planbeskrivelse 
· Konsekvensutredninger   
· Samlet vurdering av samisk kultur 
· To innspillskataloger l og ll  som inneholder behandling av innsigelser, innspill og planfaglig 

mangler/merknader/råd. 
· Strategiplan «Fauske – en bauta i Salten» 
· Temaplan hovednett for sykkel 
· Temaplan ressurskart sand, grus, pukk og steintipper 
· Temaplan mineralressurskart 

 
Plankart og bestemmelser er utarbeidet etter Plan- og bygningsloven av 27.06.2008. Gjeldende plan er 
etter lov av 14.06.1985. Dette har vært et krevende arbeid å tilpasse planen til ny lov. I det reviderte 
forslaget  får  kommunen et oppdatert planverk i kommuneplanens arealdel, som vil gi god 
forutsigbarhet og gi et godt grunnlag for saksbehandlingen. 
 
Føringer i gjeldende samfunnsdel (strategisk del) er retningsgivende i prosessen. 
 
Melding om oppstart av arealplanarbeidet er sendt berørte parter ved eget skriv 7. mai 2014 og 
planstart er kunngjort i avisene den 08.05.2014. 
 
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven av 19. desember 2014, 
§2b, skal nye områder til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel alltid behandles etter forskriften. 
KU-forskriften krever at det utarbeides et forslag til planprogram tidligst mulig i prosessen. 
Planprogrammet har vært ute på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner i 
tidsrommet 6.05.2014 – 20.06.14 og ble fastsatt av kommunestyret 02.10.2014. 
Planprogrammet gir en kort beskrivelse av hvilke tema og områder planen skal omfatte. Deretter følger 
en beskrivelse av hva som skal utredes og planprosess. 
 
Temaer og antatte problemstillinger som er tatt opp i planarbeidet er : 
 
Folkehelse: Folkehelserådgiveren har vært involvert i arbeidet. Temaet er beskrevet i planbeskrivelsen 
og er tatt hensyn til i alle vurderinger hvor dette er aktuelt. Det er utarbeidet egen gang/sykkelplan. 
 
Steds- og næringsutvikling: Her er det utarbeidet egen strategiplan for Fauske sentrum som inneholder; 
hva skjer i Fauske sentrum, avgrensing av sentrum i Fauske, strategier og tiltak for sentrumsutvikling og 
handlingsplan for sentrumsutvikling. Det er opprettet handelsområde som gir mulighet til etablering av 
kjøpesenter over 3000 m2 på Krokdalsmyra med tilhørende trafikk- og handelsanalyse. Det er opprettet 
soner som legger til rette for boligfortetting i sentrum av Fauske og Strømsnes i Valnesfjord. Det er lagt 
ut hensynssoner for etablering av serverfarm/datasenter, utvidelse av næringsområde på Finneid og 
opprettelse av grustak på Moen.  
 
Sjøarealene: Disse er beholdt som i gjeldende plan og er under revidering sammen med Bodø- og Saltdal 
kommune for å få en helhetlig plan for sjøarealene innenfor Saltstraumen. 
 
Boligarealer: I planbeskrivelsen er temaet beskrevet og det er lagt inn en oversikt over arealreservene 
for boliger som er i planen og hvor mye som er bygd av boligenheter siden år 2000. 



Det videreføres også muligheter for spredt boligbygging/fritidsbebyggelse i planen. 
 
Mange nye reguleringsplaner er vedtatt i planperioden og samtlige gjeldende reguleringsplaner er lagt 
inn som hvit felt med mørk skravur og id-nummer. 
 
Planen har vært ute til høring to ganger, dette fordi det kom inn 8 innsigelser ved 1.gangs høring og 
noen planfaglige mangler som medførte at planen måtte legges ut til 2.gangs høring. 

2. gangs høringen er begrenset til de områder som er endret fra 1.gangs høring. 2. gangs 
høringen åpnet ikke for nye innspill. 
 
Innspill og høringsuttalelse til første gangs høring er vurdert og behandlet i 
innspillskatalogene.  
 
Alle nye tiltak er konsekvensutredet og vedlagt i konsekvensutredningen. 

 
Saksopplysninger og vurderinger: 
 I 2. gangs høring har vi mottatt 11 høringsuttalelser fra : 

· Fylkesmannen i Nordland 
· Nordland fylkeskommune 
· Norges vassdrag-  og energidirektorat 
· Direktoratet for mineralforvaltning 
· Bane NOR SF 
· Statens vegvesen 
· Martin Martinsen 
· Eivind Barstrand 
· Ebbeprosjekt AS 
· Forsvarsbygg 
· Sametinget  
· JBS Eiendom Nor as 

 
Høringsuttalelsene er gjengitt i kursiv skrift. 
 
Fylkesmannen i Nordland –samordnet uttalelse 
Fylkesmannen fremmet ved første gangs høring innsigelse til område BIA8_F Pistolskytebane Osbakk av 
hensyn til reindrift og kongeørn, B22_F Lund ut fra statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- 
og transportplanlegging og friluftslivshensyn, og BAB1 Massedeponiområde Jodal ut fra 
reindriftshensyn.  
Samtlige av disse anses nå imøtekommet eller delvis imøtekommet. Se kommentarer til enkeltområdene 
nedenfor.  
 
 Pistolskytebane Osbakk (BIA8_F)  
Pistolskytebanen er tatt ut og området er avsatt som rent LNFR-område, og under forutsetning av 
endelig vedtak om dette ansees innsigelsen på dette punkt som imøtekommet. Det samme gjelder 
innsigelsen begrunnet av hensyn til reindrift. 
 
Massedeponi i Jodal  
Fylkesmannen fremmet til første gangs høring innsigelse til forslag om å ta inn et område for 
massedeponi i Jodal i Valnesfjord, av hensyn til flyttlei for rein. Fylkesmannen var på befaring av området 
sammen med kommunen og Duokta reinbeitedistrikt i juni 2017. Det ble da enighet om at området 
avgrenses til hensynssonen som fremkommer i tidligere reguleringsplanforslag, jf. figur under.(se 



fylkesmannens brev) 
 
Kommunen har før 2. gangs høring ved en feiltakelse bare redusert deler av området. Vi har fra Fauske 
kommune fått bekreftet at arealet vil bli ytterligere redusert i tråd med enighet under befaring. Dersom 
kommunen reduserer arealet som avtalt, vil Fylkesmannen anse innsigelsen som imøtekommet.  
 
Lund (B22_F)  
Når det gjelder byggeområde for boliger på Lund (B22_F), er området i siste planutkast tatt ut og avsatt 
som rent LNFR-område. Fylkesmannen registrerer imidlertid at man i den administrative vurderingen av 
innsigelser og høringsuttalelser uttaler følgende om det her aktuelle byggeområdet:  
«Området tas ikke med i denne høringen men utredes i saksbehandlingen til  
kommunestyrets behandling av kommuneplanens arealdel».  
Fylkesmannen er usikker på hvordan dette nøyaktig skal forstås. Vi finner derfor grunn til å understreke 
at innsigelsen til det her aktuelle området på Lund ikke er trukket og at den derfor fortsatt står ved lag. 
Dersom kommunen i sluttbehandlingen velger å ta inn området igjen, vil innsigelsen medføre at 
kommunens planvedtak ikke blir rettslig bindende. 
 
Saksbehandlers vurdering  
Pistolskytebanen Osbakk er tatt ut av planforslaget og innsigelsen ansees som imøtekommet. 
 
Området til massedeponi Jodal reduseres fram til hensynssonen som framkommer i et forslag til 
reguleringsplan. Denne reduseringen gjør at Fylkesmannen anser innsigelsen imøtekommet. 
 
Boligområde Lund (B22_F) er tatt ut av planen. Tiltaket ble tatt med i denne revideringen av 
kommuneplan fordi dette ble sett på som en mulighet da tiltaket ikke ble tatt med i forrige revidering i 
2011. Fylkesmannen og fylkeskommunen fremmet innsigelse til tiltaket da planen var ute til 1.gangs 
høring.  
 
Innsigelsen som kom fra Fylkesmannen vedrørende Boligfelt Lund (B22_F) da planen var ute til 1.gangs 
høring: 
Innsigelse til område B22_F Lund 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslaget om å ta inn B22_F Lund som boligområde av hensyn til 
fastsatt i statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging. I tillegg vises det 
til at området er et viktig nærturterreng til Fauske, og bl.a. et viktig hekke- og leveområde for 
hønsehauk. 
 
Nærmere begrunnelse  
Det er her foreslått lagt ut et mindre boligområde. Det er i statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-areal og transportplanlegging(SPR-SBAT) tydelig uttrykt mål om at utbyggingsmønster og 
transportsystem bør «fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og 
legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer». I stortingsmeldingen om Nasjonal 
transportplan 2014- 2023(NTP) trekkes også behovet for redusert privatbilbruk særskilt fram for å nå 
nasjonale målsettinger på klimaområdet. 
 
Etter Fylkesmannens vurdering vil den her foreslåtte arealbruken vanskelig oppfylle denne målsetningen. 
En eventuell utbygging av B22_F vil ikke styrke sykkel og gange som transportform. Videre vil en slik 
utbygging være utfordrende med tanke på bærekraftige transportløsninger. 
 
De forannevnte forhold taler mot avsetting av byggeområde for boliger her. Videre er denne delen av 
Øyneshalvøya besår av kalkspatmarmor, og en forventer rik jordsmonn og frodig og krevende vegetasjon 
her. Det er videre kjent at halvøya, og da særskilt området rundt Veten, er et viktig hekke- og 
leveområde for hønsehauk. Også jordugla benytter denne halvøya i forbindelse med næringssøk. 



 
Øynes har også en viktig funksjon som nærturterreng til Fauske. Området er et mye brukt friluftsområde, 
og avstanden fra fauske sentrum er ca. fire kilometer. Fylkesmannen er enig i kommunens vurderinger i 
konsekvensutredningen om at selv om det aktuelle området ikke er det mest  benyttede arealet i 
friluftsutøvelsen, vil utbygging være negativ for halvøya som helhet. Avsettelse av byggeområde for 
boliger her vil så måte «punktere» et område som hittil har vært forbeholdt LNFR-interessene, og vil 
lettere kunne danne grunnlaget for senere videreutvikling av utbyggingsinteressene her og forårsake 
utbyggingspress på omkringliggende LNFR-arealer. 
 
Det foreligger også landbruksfaglige og reindriftsfaglige hensyn som taler mot å ta Lundhalvøya i bruk 
som utbyggingsformål. Området er registrert som «dyrkbar jord», det vil si at grunnforholdene er dype 
nok til å kunne dyrkes opp til fulldyrka jord. Det dyrkbare arealet er her ganske stort, og streker seg ned 
mot Knurrvika. Kommunen skal også dyrkbare arealer, særlig der de er av en viss størrelse og ligger 
inntil/nær dyrka arealer, da disse utgjør en viktig framtidig produksjonsressurs, jf. Nasjonale og regional 
jordvernmål. I SPR SBATs utgangspunkt om fortetting ligger også en forutsetning om at utviklingen ikke 
bør gå på bekostning av god matjord. En åpning av boligbygging her vil forventelig genere et større 
utbyggingspress på landbruksområdene på halvøya, og da særskilt dyrka marka mellom Erikstad og 
Lund. 
 
Øynes er del av Duokta reinbeitedistrikt og har primært vært benyttet til vinterbeiter so mer 
minimumsfaktor for reinbeitedistrikt og har primært vært benyttet til vinterbeiter som er 
minimumsfaktor for reinbeitedistriktet. Øynes har blitt vanskelig tilgjengelig for reindrifta etter at diverse 
inngrep nord for Fauske har gjort flyttleia til Øynes vanskelig å bruke. Øynes utgjør i midlertidig et større 
utmarksareal, og med mange inngrep i reinbeiteområder, er det stadig viktigere å ivareta de arealene 
som gjenstår. Åpnes det for et boligfelt som foreslått vil store deler av beitearealene på Øynes bli mindre 
attraktive. I tillegg vil det kunne bli enda vanskeligere å flytte til og fra Øynes med rein. 
 
Det vil samlet sett være fornuftig å bevare denne delen av Lund-halvøya som LNFR-formål. Ut fra 
forannevnte, og da særskilt hensynet til SPR-SBAT, og at det etter kommunens opplysninger er avsatt 
tilstrekkelig med boligreserver i og rundt Fauske by, fremmer Fylkesmannen innsigelse ti boligområde 
B22_F. 
 
Saksbehandlers vurdring. 
Ovenstående innsigelse med begrunnelse fra Fylkesmannen gjør at tiltaket må ut av planen hvis 
kommuneplanen skal bli godkjent.  
Innsigelsen omfatter bl.a.  jordbruk. Arealet til foreslått boligområde er ikke klassifisert som dyrkbar 
jord. Arealet er definert som uproduktiv skog (Kilde: Skog og landskap). Men innsigelsen har flere 
begrunnelser som etablering av boligfeltet bryter med de statlige planretningslinjer for samordnet bolig, 
areal- og transportplanlegging. I tillegg vises det til at området er en del av et viktig nærturterreng til 
Fauske, og bl.a. et viktig hekke- og leveområde for hønsehauk. Det er flyttlei for rein til Øynes og dette 
inngår da som reinbeiteområde som vil bli mindre attraktivt ved etablering av boligfelt. Fylkesmannen 
gjentar i uttalelsen til 2.gangs høringen at dersom kommunen i sluttbehandlingen velger å ta inn 
området igjen, vil innsigelsen medføre at kommunens planvedtak ikke blir rettslig bindende. 
Dette gjør at tiltaket ikke tas med i sluttbehandlingen.  
 
Norges vassdrag-  og energidirektorat 
NVE hadde følgende innsigelse i 1.gangs høringen:  
NVE mener at faren for skred ikke er tilstrekkelig ivaretatt i plandokumentene og har innsigelse til 
planen, jfr. plan- og bygningsloven § 5-4, inntil dette er ivaretatt. 
Fauske kommune har gjort tilføyelser i bestemmelse som  ivaretar tilstrekkelig sikkerhet med tanke på 
fare for kvikkleireskred. Dette har medført at begrunnelsen for innsigelsen er ivaretatt.  
 



 NVE oppsummerer i sin høringsuttalelse: 
NVE mener Fauske kommune viser god forståelse for naturfarer og vi synes det er positivt at tidligere 
gitte innsigelse og planfaglige råd er tatt hensyn til og innarbeidet i nytt planforslag. Vi har derfor ikke 
innsigelse eller merknader til 2. gangs offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Fauske 
kommune 2017 – 2029. 
 
Saksbehandlers vurdering  
Som det framgår av uttalelsen mener NVE at Fauske kommune viser god forståelse for naturfare og at 
begrunnelsen for innsigelsen er ivaretatt. Kommunen har mange utfordringer innen naturfare og vi 
synes det er meget positivt at NVE oppfatter oss som en kommune som tar dette på alvor og viser god 
forståelse for utfordringene. 
  
Bane NOR  
Bane NOR hadde  5 innsigelser  til 1.gangs høringen  og har gjort følgende uttalelse til 2.gangs høring: 
#H1 Bestemmelsesområde handel 
Ved 1. gangs høring av kommuneplanen lå bestemmelsesområdet handel #H1 delvis over arealer som i 
dag er eksisterende terminalområde ved godsterminal. I mottatt planforslag er handelsområdet #H1 tatt 
ut av planen og Bane NOR anser vår innsigelse som imøtekommet 
2. Avglemt areal i plankartet 
Ved 1. gangs høring manglet det et lite område som skulle vært avsatt til jernbaneformål vest for 
godsterminalområdet. I mottatt plankart er dette korrigert og vi anser vår innsigelse som imøtekommet. 
3. Jernbaneareal vist som grønnstruktur 
I mottatt plankart er formålet grønnstruktur o_GGR_F vest for terminalområdet tatt ut av planen og 
erstattet med o_SBT1_F fremtidig kryssingsspor. Bane NOR anser vår innsigelse som imøtekommet. 
4. Kombinert formål BKB3_F 
I forrige planforslag var det på Kistrand foreslått endret formål fra fritidsbebyggelse til kombinert fritids- 
og boligbebyggelse BKB3_F. I vår uttalelse påpekte vi at hensynet til jernbanen ved endring av formålet 
ikke var tilstrekkelig ivaretatt. Videre krevde vi at det måtte tas inn en generell bestemmelse som 
ivaretar hensynet til jernbanen på reguleringsplannivå. Kommunen har tatt inn en bestemmelse som 
ivaretar dette under en ny bestemmelse § 3.13. Videre er formålet BKB3 _F erstattet med BKB08_F, hvor 
det ikke tillates oppføring av nye boliger, samt at planfri overgang ved jernbanen må være etablert før 
utbygging av fritidsboliger. BaneNOR anser med disse endringene at innsigelsen vår er imøtekommet. 
5. Turveg inne på jernbanens område 
Ved 1. gangs høring oppdelte en turveg et areal avsatt til baneformål, vest for terminalområdet. I vår 
uttalelse ba vi om at turvegen ble flyttet til å følge eiendomsgrensen slik den gjør i gjeldende 
kommunedelplan. I mottatt plankart er turvegen flyttet slik at den følger eiendomsgrensen. Bane NOR 
anser at innsigelsen vår er imøtekommet. 
 
 
Konklusjon 
Dersom planforslaget blir vedtatt slik det nå fremstår har Bane NOR ingen innsigelse til planforslaget. 
Forøvrig viser vi til generelle merknader og planfaglige råd i Jernbaneverkets uttalelse av 17.6.2016. 
 
Saksbehandlers vurdering 
Som det framkommer av den ovenstående uttalelse anser BaneNOR  at de 5 innsigelsene til 1.gangs 
høring er imøtekommet i planforslaget som har vært til 2.gangs høring. 
 
 
O_SBT5_F - dobbeltspor Valnesfjord 
Flyttleier har et særlig vern etter lov om reindrift § 22, og det er ikke lov å iverksette tiltak som hindrer 
bruk av flyttleiene. Fylkesmannen mener derfor at kommunen må knytte bestemmelse til det avsatte 
området om at arbeidet med reguleringsplanen må sikre at ikke flyttleia blir stengt. Vi foreslår følgende 



planbestemmelse til området:  
Det er ikke lov å iverksette tiltak som hindrer bruk av reindriftas flyttlei, og nærmere avklaringer om 
tilpasning og avbøtende tiltak skal avklares med reinbeitedistriktet og redegjøres for i reguleringsplan.  
 
Vi har fått bekreftet fra Fauske kommune at en slik bestemmelse vil bli lagt inn før endelig vedtak av 
kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen vil understreke at vi vil følge opp at hensynet til reindriftas 
flyttlei i en eventuell fremtidig reguleringsplan blir tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Lagt inn egen bestemmelse under §4.2.2  O_SBT5_F - dobbeltspor Valnesfjord som ivaretar reindrifta. 
 
GF09_F Dressurområde for hund i Fagerlia i Sulitjelma 
Kommunen ønsker å avsette et stort område på 838 daa til Friområde – dressur for hund. I 
konsekvensutredningen påpekes det at det er flyttlei i nærheten, men at området ikke berører denne. På 
reindriftskartene vises det imidlertidig at det er trekklei gjennom området, og hele området er reinbeiter 
for Balvatn reinbeitedistrikt.  
Vi forutsetter at reglene om båndtvang og dialog med reinbeitedistriktet angående hundeprøve uten 
hundebånd opprettholdes som tidligere. Vi forutsetter også at det ikke settes opp gjerder som hindrer 
bruken av trekkleia 
 
Saksbehandlers vurdering  
Støy  
Fylkesmannen har ettersendt støyfaglige merknader som er datert 2.11.2018. 2 dager etter 
høringsfristen. Denne inneholder påpeking av planfaglig mangel vedrørende støy og vi hensyntar dette. 
Merknadene inneholder følgende: 
 
Forsalg til bestemmelser § 1.5 om støy fastslår at T-1442 (nåværende versjon T-1442/2016) gjelder 
innenfor hele kommunen. For støyfølsom bebyggelse langs sterkt trafikkerte veger kreves det støyfaglig 
rapport som dokumenterer at støykrav er oppfylt. Hvilke veger som omfattes skal avklares i den enkelte 
plan, men i utgangspunktet gjelder dette EV6, RV80 og større gater i Fauske sentrum. Det bør settes krav 
om at støyfaglig rapport skal utarbeides og legges til grunn som planpremiss ved utarbeidelse av 
reguleringsplan. Vi gjør også oppmerksom på at enkle overslagsberegninger viser at ved en ÅDT på 
2000, 30 km/t fartsgrense, tungtrafikkandel på 4 % vil inngangen til gul sone ligge ca. 15 m fra midten av 
vegen.  
I bestemmelsens om rød sone fremkommer at det innenfor sentrumssone A (jf. § 1.15) kan tillates 
utbygging av ny boligbebyggelse dersom det kan dokumenteres i reguleringsplan at både utendørs og 
innendørs støykrav oppfylles. I planen er sone A definert som bykjernen, og er etter det vi kan se 
sammenfallende med SSBs definisjon av sentrumssonen for Fauske. I planbeskrivelsen under nasjonale 
føringer nevnes SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Vi kan imidlertid ikke se at ikke 
se at temaet er utdypet i planbeskrivelsen som grunnlag for å tillate oppføring av ny bebyggelse med 
støyfølsom bebyggelse i støysonene, jf. T-1442/2016 pkt. 3.2.1 om avvik fra anbefalingene.  
I forslag til § 1.5 er det også gitt bestemmelse om gul sone. Avvik fra T-1442/2016 i gul sone må 
håndteres på tilsvarende måte som for rød sone. Dette innebærer at støysonen er en viktig planpremiss 
for plassering av bygninger og uteoppholdsareal, samt valg av planløsning for å ivareta stille side. Det 
bør settes krav om at støyfaglig rapport skal utarbeides og legges til grunn som planpremiss ved 
utarbeidelse av reguleringsplaner også i gul sone. Krav for å tillate oppføring av bygning med støyfølsom 
bruk i støysonene bør tas inn i bestemmelsene, jf. T-1442/2016 pk1 3.2.1. Slike krav bør omfatte:  

1. Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille side.  
2. Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot stille 

side. Herunder skal minimum ett soverom ligge mot stille side.  
3. Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt.  
4. Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål kun har vinduer mot støyutsatt 



side må ha balansert mekanisk ventilasjon.  
5. Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig 

solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes.  
6. Det bør også tas inn en bestemmelse om krav til støy i bygge- og anleggsfasen som sikrer at 

kravene i T-1442/2016 kap. 4 Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet gjelder i kommunen.  

7. Innglassing av balkonger  

For sone A er det foreslått en bestemmelse om at «det tillates innglassing av privat og felles 
uteoppholdsareal dersom det et nødvendigtiltak for å oppnå tilfredsstillende støynivåer utendørs 

8. Innglasset balkong skal kunne åpnes og skal ha rikelig med tilgang på lys og luft. Dette skal 
dokumenteres i reguleringsplan.»  

9. Fylkesmannen vil i denne sammenheng påpeke at uteoppholdsareal i henhold til byggteknisk 
forskrift § 5-6 er «de deler av tomten som er egnet til formålet og som ikke er bebygd eller avsatt 
til kjøring og parkering. Kommunen kan bestemme at hele eller deler av ikke overbygd del av 
terrasser og takterrasser kan regnes som uteoppholdsareal». Det er altså i henhold til forskriften 
ikke adgang til å inkludere innglasset areal i uteoppholdsarealet. Bare «ikke overbygde» deler av 
terrasser og balkonger kan regnes som uteoppholdsareal.  

10. Det er ikke adgang til å fravike byggteknisk forskrift i plan, og det innebærer en planfaglig mangel 
dersom kommuneplanens arealdel åpner for å beregne innglasset areal som uteoppholdsareal. 
Fylkesmannen forutsetter at dette korrigeres. Kravene til minste uteoppholdsareal (MUA) må 
vurderes og fastsettes ut fra dette. 

11. Innglasset balkong skal kunne åpnes og skal ha rikelig med tilgang på lys og luft. Dette skal 
dokumenteres i reguleringsplan.»  

12. Fylkesmannen vil i denne sammenheng påpeke at uteoppholdsareal i henhold til byggteknisk 
forskrift § 5-6 er «de deler av tomten som er egnet til formålet og som ikke er bebygd eller avsatt 
til kjøring og parkering. Kommunen kan bestemme at hele eller deler av ikke overbygd del av 
terrasser og takterrasser kan regnes som uteoppholdsareal». Det er altså i henhold til forskriften 
ikke adgang til å inkludere innglasset areal i uteoppholdsarealet. Bare «ikke overbygde» deler av 
terrasser og balkonger kan regnes som uteoppholdsareal.  

13. Det er ikke adgang til å fravike byggteknisk forskrift i plan, og det innebærer en planfaglig mangel 
dersom kommuneplanens arealdel åpner for å beregne innglasset areal som uteoppholdsareal. 
Fylkesmannen forutsetter at dette korrigeres. Kravene til minste uteoppholdsareal (MUA) må 
vurderes og fastsettes ut fra dette. 

14.  

Saksbehandlers vurdering: 
Støy 
I kommuneplanen er det et generelt plankrav ved utbygginger. I betemmelsenes §1.5 Støy har vi satt 
krav om at T-1442 gjelder innenfor hele kommunen og at det kreves støyfaglig rapport som 
dokumenterer at støykravene er oppfylt. Hvilke veier dette omfatter avklares i den enkelte 
reguleringsplan eller byggesak, men vil i hovedsak gjelde langs hovedveger (EV6, RV80) og større gater i 
Fauske sentrum. Dette gjelder rød og gul sone. Vi mener derfor å ha ivaretatt kravene til støy ved 
utbygginger. 
 
Vi tar ut bestemmelsene om at innglasset areal kan tas inn i uteoppholdsarealet 
 
Nordland fylkeskommune  
 
Trekk av innsigelse  
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse har 01.11.2017 fattet følgende vedtak: 



1. Fylkesråden trekker innsigelsen datert 28.06.2016 til kommuneplanens arealdel for Fauske. 
2. Fylkesråden trekker samtidig innsigelse til områdereguleringsplan for Terminalveien øst, datert 

24.februar 2014. Dette under forutsetning at bestemmelsene endres i tråd med det som 
framkommer av kommuneplanens arealdel ved 2.gangs offentlig ettersyn. 

 
Fauske kommune omgår ikke lenger regional politikk knyttet til kjøpesenter og handel. Dette vil begrense 
behovet for bruk av bil til og mellom kjøpesenter utenfor sentrumsavgrensingen. Videre er  det i 
hovedsak lagt til rette for forretning i områder hvor dette eksisterer i dag. Dette er positivt for å 
opprettholde og utvikle videre drift. 
 
Fylkesrådens vurdering er at tilrettelegging for handel ut over 3000m2 BRA i BKB05_F er i tråd med 
anbefalingene i handelsanalysen, og dermed kan aksepteres. Fylkesrådens vurdering er derfor at 
innsigelsen kan trekkes. 
Fylkesråden takker kommunen for godt samarbeid. 
 
Oppfølging av vesentlige planfaglige merknader og planfaglige råd 1. gangs høring og offentlig 
ettersyn 
Konsekvensutredningen 
Utdrag av merknaden  
Ved høring og offentlig ettersyn var konsekvensutredningen mangelfull og lite tilgjenglig utformet. 
Nordland fylkeskommune ser at kommunen i stor grad har fulgt opp merknaden knyttet til konkrete 
områder. Vi kan imidlertid ikke se at BKB09_F, Sulitjelma hotell er inkludert i konsekvensutredningen. Vi 
ber om at dette området utredes før vedtak. 
Konsekvensutredningen framstår fortsatt som uklar, og det er krevende å finne igjen tiltak i kart og 
bestemmelser. 
Nordland fylkeskommune ber kommunen gå gjennom konsekvensutredningen, og sikre at denne er enkel 
å forstå. Det må være samsvar mellom konsekvensutredningen og planens øvrige dokumenter. Vi 
anbefaler å angi tiltak med kode i plankartet(der tiltaket er tatt inn i planen), samt beskrivelse av formål 
og sted. Eventuelle andre uklarheter og uoverensstemmelser i dokumentene må også rettes opp før 
vedtak. 
 
Fremtidig boligområde B22_F på Lund  
Fylkeskommunen vurderte at tilrettelegging for boliger 4 km fra sentrum i et mye brukt 
friluftslivsområde uten kollektivtilbud er i strid med: 

· Kommunens strategi om boligfortetting i sentrumsnære områder 
· Regional poltikk jf. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer, kap 8.2. om By- og 

tettstedsutvikling, Punkt a) 
· Regional plan – klimautfordringer i Nordland 2011-2020, sektormålsetting C. 

 
Kystsonen 
Fylkeskommunen oppfordret kommunen til å kartlegge interessen langs vassdrag og i strandsonen i 
utbyggingsområder gjennom å definere den funksjonelle strandsonen . Dette for å unngå regulering for 
små tiltak og eventuelt søknader om dispensasjon. 
 
Det framgås av kommunens vurdering at Fauske er en kommune med få dispensasjoner i 100- meters 
beltet langs sjø og vassdrag og litekonflikt om bruk av strandsonen. Av planbeskrivelsen går det frem at 
funksjonell strandsonen ikke kartlegges i forbindelse med utarbeiding av interkommunal kystsoneplan 
for Skjerstad fjorden. Vi ber om at  spørsmålet tas opp igjen  ved utarbeiding av planstrategi. 
 



Fortetting med kvalitet (utdrag av uttalelsen) 
Fylkeskommunen  er positiv til at kommunen ønsker å fortette, og i hovedsak legger nye boligområder til 
sentrum , Straumsnes i Valnesfjord  og Sulitjelma. Ved 1.gangs høring og offentlig ettersyn savnet vi 
imidlertidig bestemmelser som ivaretar  fortetting med kvalitet og gode boligområder på en god måte. 
Fylkeskommunen ser at retningslinjer  knyttet til sentrums- og tettstedsutvikling er utviklet med større 
vekt på gode bomiljø. Dette er positivt. Det er også satt bestemmelser og retningslinjer for å  ivareta  
barn og unges interesser, gang- og sykkelveier, støy, uteoppholdsareal og universell utforming, samt 
krav til reguleringsplan i områder avsatt til  sentrumsformål. Ved god og aktiv bruk av forslåtte 
bestemmelser og retningslinjer vurderer fylkeskommunen at fortetting kan ivaretas med kvaliteten ved 
utarbeiding av reguleringsplaner. 
 
Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer for By- og tettstedsutvikling, kap.8.2: 
b) Fortetting skal skje med kvalitet . Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for god 
funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns legemligheter og stedets karakter . 
d) By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, 
 stedets karakter og identitet. 
 
Automatiske fredete kulturminner (utdrag av uttalelsen) 
Fylkeskommunen har ikke grunnlagsmateriale for å kunne vurdere hvorvidt den foreslåtte 
arealdisponeringen for Fauske kommune innebærer konflikt med automatiske fredete kulturminner. De 
kjente kulturminnene utgjør sannsynligvis bare en liten del av den totale kulturminnebestanden. 
Fylkeskommune reiser imidlertidig ikke innsigelse til planen. Dette innebærer ikke at fylkeskommunen 
har sagt seg enig i arealbruken etter kulturminneloven §8 fjerde ledd, andre punkt. Dette gjelder særlig 
områder som er lagt ut til bebyggelse  og anlegg samt samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
Fylkeskommunen må som tidligere får tilsendt planlagte tiltak til kulturminnefaglig vurdering og 
uttalelsene.  
 
Saksbehandlers vurdering  
Fylkeskommunen ved Fylkesråden viser i det ovenstående at innsigelsene til kommuneplanens 
arealdel  
trekkes. Dette gjør at vi i framtiden kan bygge   kjøpesenter på over 3000m2 på  
Krokdalsmyra, Terminalveien øst. Når kommuneplanen er vedtatt så må det gjøres nødvendige 
endringer i områdereguleringsplanen for Terminalveien Øst slik at denne kan vedtas.  
Med områdeplan på plass  ligger til rette for  etablering  av forretning/næringsbebyggelse, lager,  
service og distribusjon for netthandel med inntil 6.000m² BRA. Det kan etableres  
inntil 5.200 m² BRA forretning.  
 
Konsekvensutredningen. 
Konsekvensutredningen er gjennomgått og hvert utredet tiltak har  fått samme betegnelse/kode 
som i plankartet. Formål og sted har fått en mer presis beskrivelse. 
Sulitjelma hotell er konsekvens utredet. 
 
 
 
Boligområde B22_F på Lund 
Vedrørende framtidig boligområde på Lund vises det til vurderingene som er gjort under Fylkesmannens 
uttalelse. 
 
Strandsonen 
Vedrørende strandsonen er vurderingen slik det framkommer i behandlingen etter 1.gangs høringen. 
Dvs at kommunen har liten aktivitet og få konflikter i strandsonen. Vi tar opp spørsmålet rundt 
strandsonen i neste planstrategi eller neste revidering av kommuneplanen. 



 
Fortetting med kvalitet  
Vi er helt enig med fylkeskommunen at boligfortetting skal skje med kvalitet slik at områdene innehar 
felles utendørs oppholdsareal, møteplasser og  gode trafikkløsninger for myke trafikanter herunder 
barn/unge. Best mulig solforhold og best mulig utsiktsforhold til sjøen. 
 
Vedrørende fortetting og høyhusetablering er vi enig om at dette ikke er tilstrekkelig dokumentert i 
konsekvensutredningen. Det bør utarbeides to områdeplaner eller flere som dekker sentrum. I disse 
områdeplanene bør det utredes slik at fylkesplanens om By- og tettstedsutvikling blir ivaretatt. 
Hvis ikke det blir utarbeidet områdeplan så må kravene til boligfortetting med kvalitet utredes i 
detaljreguleringsplan ved utbygging.   
 
Automatisk fredete kulturminner 
Som det framkommer i uttalelsen er ikke planen tilfredsstillende vedrørende arealbruken etter 
kulturminnelov §8 fjerde ledd, andre punkt. Dette innebærer at fylkeskommunen må som tidligere få 
tilsendt planlagte tiltak til kulturminnefaglig vurdering og uttalelse.  
 
Nyere tid kulturminner  
Alle tre forskriftsfredete bygninger ved Røvika ungdomssenter avmerkes i plankartet som fredet, med 
hensynssone. Skal også vurdere en større hensynssone for å ivareta omgivelsene rundt de fredete 
bygningene. 
Vi skal også vurdere retningslinjene knyttet til Sulitjelma på bakgrunn i at det under utarbeidelse en 
kulturminneplan for Sulitjelma. 
 
 
Mineralfaglig uttalelse  
Det skal igangsettes et planarbeid i 2018 vedrørende mineraler og løsmasser. Hvilken form denne 
planen skal ha er ikke helt avgjort, om det blir temaplan eller kommunedelplan. 
Det kan også være aktuelt å bruke hensynsoner for å ivareta mineraler og løsmasser. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning 
Hadde ingen innsigelser til 1. gangs høringen av planen. 
DMF sin merknad til planen er tatt inn i planbeskrivelsen. 
DMF har ingen ytterligere merknader til 2. gangs høringen. 
 
Statens vegvesen 
Hadde ingen innsigelser, men planfaglig mangel vedrørende manglende tema om trafikksikkerhet i 
konsekvensutredningene. SVV  skriver i uttalelsen at de er tilfreds med at temaet nå er tatt med i 
konsekvensanalysene. 
I uttalelsen har de et planfaglig råd vedrørende at plankartet og tegnforklaringen bør endres i henhold til 
sosi-standarden, slik at det fremgår at disse vegene er fremtidige vegtraseer for E6 og rv. 80, slik som 
disse er vist i arealplanen vedtatt i 2011. SVV ønsker også at det langs disse nye vegtraseene tegnes inn 
hensynssoner med bestemmelser om bygge restriksjoner innenfor veglovens byggegrense på 50 meter 
fra midtlinjen. Bestemmelsene for restriksjonssonene bør angi at all bygging innenfor disse sonene må 
godkjennes av Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes. På den måten kan vi hindre at fremtidige 
hovedvegtraseer bygges igjen og at vegene kan utbygges i fremtiden. 
 
 
Saksbehandlers vurdering 
Vi  kan forstå at SVV synes det er merkelig at en framtidig vegtraseer er lagt inn som eksisterende. 
Samtidig er dette er gjort for å følge samme prinsippet som i resten av planen. I veileder til 
kommuneplanen står det at alt som videreføres fra gjeldende plan skal legges inn som nåværende, mens 



endrede eller nye formål legges inn som framtidig. Skillet mellom nåværende og framtidig handler med 
andre ord ikke om hva som er realisert, men hvilken arealbruk som allerede er avklart og hva som er 
nytt av planen. For alt som er nytt (framtidig) stilles det krav om konsekvensutredning. 
Nåværende/framtidig  er den enkleste måten vi har for å vise hvilke endringer som er lagt inn i planen. 
Slik vår vurdering er, vil vi ikke endre måten vegtraseen er lagt inn i kartet på med bakgrunn i 
begrunnelsen ovenfor. 
Vedrørende hensynsone så kan vi ikke  legge inn hensynssone  kun for disse 2 traseene, men at alle 
fjernveier får hensynssone, noe som vil gjøre kartet mindre lesbart. Vi mener at det er tilstrekkelig at 
byggegrensene langs vei er  lagt inn i bestemmelsene og vegloven gjelder uavhengig om det legges inn 
hensynssone eller ikke. 
 
Martin Martinsen  
Har innspill om å endre LL i Moen til LSB_F som er betegnelsen for areal spredt boligbyggelse. 
 
Saksbehandlers vurdering 
2.gangs  høringen vedrører tiltak og arealer som allerede er tatt inn i planen. At ta inn nye tiltak som 
krever nye utredninger gjøres ikke i denne høringen Dette gjør at innspillet ikke utredes. 
 
JBS Eiendom Nor 
Har følgende merknad til planen:  
I vedtaket heter det at «I området BNB02 gnr. 103 bnr. 1285 opprettholdes forretningsformål inntil 3000 
m2».    
I det som er lagt ut er det åpnet for totalt 3000 m2 forretning innenfor hele BKB02 (tidligere BNB02) som 
består av følgende eiendommer gnr. 103 bnr. 941, 1050, 1060, 1282 og 1285.  Vi er kun eiere av bnr. 
1282 og 1285 og vedtaket går på at det er gnr. 103 bnr. 1285 som skulle tilgodeses med inntil 3000 m2 
med forretning. Vi ønsker videre at det opprettholdes formål forretningsdrift på bnr. 1282 også. I praksis 
vil dette si at en for hele BKB02 avsettes det tilsammen 6000m2 til formål forretning der 3000m2 er 
avsatt til dette formålet på bnr. 103 bnr. 1285.   
 
Saksbehandlers vurdering 
I planforslaget er det lagt inn tillatt med forretning inntil 3000 m2 i hele BKB02 område. Dette fordi hele 
området bør ha samme formål/bestemmelse. Å legge inn 6000 m2 for hele området er ikke tillatt for da 
omgår man regional planbestemmelse punkt 7.1 om at det ikke er tillatt med etablering av kjøpesenter 
med større bruksareal enn 3000m2. Ved etablering av kjøpesenter over  3000 m2 gjelder retningslinjer 
som framkommer i bestemmelse om etablering av kjøpesenter punkt 7.1 i Fylkesplanen for Nordland. 
For å følge opp vedtaket i Planutvalget så må følgende setning inn i bestemmelsen for BKB02 
«forretningsareal kan økes med inntil 3000m2, men kun på gnr.103 bnr 1285 " Skal  forretningsformål 
gjøres gjeldene for flere eiendommer i område eks.bnr.1282, så må planutvalget gjøre vedtak om 
endringen. 
  
Ebbe prosjekt as  
Soneinndelingen  
 Det er svært positivt at en har lagt opp til soneinndeling og kvartalsinndeling, men begge deler er for lite 
fremtidsrettet. Bl.a. er forslaget for sone B alt for snevert for å kunne lykkes fullt ut med å gi folk 
muligheter til å bo i sentrum. Utenfor sone A bør man utvide sone B til å gjelde fra området ved kirka og 
videre langs Kirkeveien nordover der jernbanebroa krysser E6, og videre langs jernbanen sør-østover helt 
ned bort mot småbåthavna. Dette området faller naturlig ned og inn mot sentrumskjernen. Det vil ta 
mange, mange år før hele dette området er fortettet, men legger til rette for muligheten alt nå, så vil det 
komme opp prosjekter og bli en gradvis utbygging.  
Det er mange hus i dette området som er bygget i 2 etasjer med et høyt saltak, hvor en allerede nesten 
er i samme høyde som det legges opp til i planavdelingens forslag i Sone B. Og om man vil eller ikke så er 
en nødt til å ta innover seg de økonomiske aspekt, for at utbyggere i det hele tatt skal finne det ansvarlig 



å bygge noe, så vel i den planlagte sone B, som i den her foreslåtte utvidede sone B. Legges det ikke til 
rette med tilstrekkelig byggehøyde og utnyttelsesgrad vil ingen utbyggere finne det økonomisk 
forsvarlig, og en vil da ikke oppnå de sentrale myndighetens ønskede fortetting.  
Det er i det minste overraskende at ikke sone B også omfatter området øst for sone A, og hva ligger bak 
det kan en jo bare spekulere i? En snever sone B som planavdelingen legger opp til, bør da i denne 
runden, i øst ta utgangspunkt fra Tunveien og østover mot Geitberget, og i alle fall bort til der 
Sentralservice og Rørleggeren Fauske holder til. Her er det ledige tomter og flere eldre hus som godt kan 
vike plass til noe nytt, større og mer moderne arkitektur, men da holder det ikke med gjeldene 
byggehøyde og BYA på 35 %. Dessuten bør en regulere om fra næring til bolig, arealet fra østsiden av 
sjåførskolen bort forbi rundkjøringen helt fram til der Sentralservice. Alternativt næring nederst og bolig i 
øvrige etasjer for arealet øst for rundkjøringen. Ellers muligheter som sone B. Det er viktig at en hele 
veien her får til en byfornying, ved innkjøringen til sentrum fra sør, noe som kommer til å kle det nye 
hotellet, som forhåpentlig vis vil komme 
 
Sone A, sentrumskjernen 
I sone A, sentrumskjernen, er det greit med kvartalsinndeling, men det må være likhet for alle med en 
BYA på 100 %. Det trengs små grønne miljø, men det må være kommunens ansvar på egen grunn, og det 
er jo parker midt i dagens bykjerne. I tillegg har en bygdetunet m.m. Ønsker man virkelig et levende 
sentrum med folk, så må en gi muligheter for det. 
Flere steder i Fauske sentrum er det vanskelige grunnforhold, spesielt vestover bortover langs Sjøgata 
mot bygdetunet. Å finne det lønnsomt å bygge leilighetsbygg her med krav om garasje under gateplan er 
neppe realiserbart økonomisk. Ei heller om en må benytte store deler av tomten til parkering. Da er vi 
redd det blir så dyre leiligheter at det ikke er realiserbart. Derfor må det gis anledning til større 
utnyttelsesgrad og parkering for beboerne og evnt. andre i 1. etg. Parkering her kan også være næring 
med utleie av parkeringsplasser. Der det er aktuelt med butikker eller annen næring i front mot gata, må 
det gis mulighet for beboelse bakover.  
I Fauske sentrum har vi allerede mange tomme butikklokaler, og da på en måte å tvinge noen til å bygge 
ytterligere butikklokaler kan jo ikke være noe poeng. En bør jo heller sette noen krav til hvordan fasaden 
ut mot gata skal se ut, hvor Amfi kan være et eksempel.  
Bortover Sjøgata fra kvartal 13 (tidligere Nordlandsbanken), til kvartal 9 (El-kjøp/Rema) er det i fremlagt 
forslag på at bare noen kvartaler får anledning til sokkel. Her er det jo skrått treng hele veien fra 
Storgata til Sjøgata, og da må alle få lik behandling. Vi registrerer at det for noen kvartal er foreslått 
byggehøyder på hhv. 20 etasjer (Kvartal 15 fra Lindas skap til og med dagens hotell), 21 etasjer (Kvartal 
14 fra Solvikgården til Torget), 22 etasjer (Kvartal 8 Havnegården). 
 
Saksbehandlers vurdering 
Soneinndeling 
I sone B er område som er avsatt til boligfortetting  basert på følgende: 
Området er opprettet for å gi rom for en høyere utnytting av arealene og dermed boligfortetting. Fauske 
har ikke tradisjon med fortetting av sentrums områder. Dette gjør at vi er nødt til å gå forsiktig fram. 
Fortetting er en klar avveining mellom utnyttelse av området sett i forhold til belastning for de som bor i 
området. Går dette for fort fram så kan det føre til store protester som vanskeliggjør en ønsket utvikling. 
Gode prosesser er avhengig av at berørte parter høres/medvirker og ikke føler seg overkjørt. Områdets 
grenselinjer er satt med bakgrunn i at planutvalget har godkjent reguleringsplaner i området som gir en 
høyere utnyttelse av arealet. Vi vil med gjennomføring av disse prosjektene og  nye  prosjekt få erfaring 
med hvordan innbyggerne mottar dette. Så kan området(sone B)utvides i neste revidering. 
Sone A, sentrumskjernen 
Utnyttelsesgraden er satt med bakgrunn i at det skal være plass til uteopphold, sosiale møteplasser, 
siktlinjer, sol og utsikt for annen (bakenfor) bebyggelse og snølagring. 
Uteoppholdsarealer er det krav om, det er et krav som Fylkesmannen og Fylkeskommunen står fast på. 
Boligfortetting skal skje med kvalitet. Dette innebærer at hvert boligtiltak skal innfri kravene til 
uteoppholdsareal. Befolkningen og spesielt barn skal ha muligheter til lek og aktivitet på boligenhetens 



eiendom. Felles offentlige rom kan ikke betraktes som uteoppholdsarealer for økt boligmengde, disse er 
til for alle i kommunen. Det skal i tillegg være siktlinjer og mulighet for utsikt for bakenforliggende 
boliger. Hvis man bygger altfor tett slik at alt tettes igjen så vil bokvaliteten forringes og de kvaliteter 
som et sted som Fauske har i dag vil ikke være ivaretatt.  
Vedrørende parkering er kravene til antall plasser redusert. Parkering i første etasje er ikke tilrådelig, da 
vil sentrum bli et fullstendig boligområde. Rådhusgata er det åpnet opp for full boligutnyttelse. En av 
utfordringene er at det må lages innkjøring fra gata, noe som reduseres antall offentlige parkerings-
plasser i gata.  
Hvis man skal tillate fullstendige boligbygg i sentrum, må dette gjennomgås i en egen revidering med 
gode analyser og utredninger. Etablering av rene boligbygg er sannsynligvis irreversibelt. Dvs at 
næringsvirksomhet blir presset ut av sentrum. 
Det er ønskelig med en boligfortetting i sentrum, noe som det er lagt til rette for. Skulle det bli et behov 
for flere tillate etasjer og mer bya, kan kommunedelplan sentrum revideres med kun dette som tema 
eller regulere områdene som en områderegulering.  
I de mest urbane områdene i sentrum hvor det er etablert en klar kvadratstruktur er det lagt inn %100     
% bya, noe som ligger i planforslaget.  
Følgende endringer er gjort: 
20 etasjer i kvartal 15 er en misforståelse og er rettet opp slik at det harmonerer med resten. 
Legger inn retningslinje for kvartal 9 og 10 som er omformulert til: »5+1 ilbaketrukket. Mot Sjøgata; 
6+1(inkl.sokkel)» Retningslinjen er også gjort gjeldende for kvartal 11 og 12 . Se tabell §1.15.4.  
 
Administrasjonen 
Administrasjonen har gjort følgende endringer 
§ 1.15.2 Parkeringsbestemmelser 
Har endret i tabellen for Sone c under kjøpesenter, endret fra ingen krav til 1,0-2,0 plass pr 100m2 BRA 
 
Andre forhold 
Denne planen er utarbeidet etter ny lov fra 2008. Noe som innebærer nye bestemmelser og nye SOSI- 
koder for markering av formål. Dette har vært et krevende arbeid og en lang prosess.  I tillegg er 
bestemmelsene mer detaljerte, særlig  for kommunedelplan sentrum. Dette er nødvendig når det skal 
åpnes for boligfortetting, da bør det være mest mulig klare regler. Dette gjør at plan- og 
byggesaksbehandling blir mer forutsigbar og helhetlig. 
I framtiden bør man unngå å revidere hele planen. Gjeldende plan fra 2011 tok 6 år, denne gangen gikk 
det 4 år. Dette er for lang tid, noe blir nesten foreldet mens prosessen er i gang. For å unngå dette bør 
planstrategien som gjøres hvert fjerde år foreta en streng vurdering og utvelgelse av hvilke 
områder/tema som bør revideres. Så revideres kun de tema som er helt nødvendig for at kommunen 
skal ha et godt planverk. Dette vil føre til en mer oversiktlig og raskere planprosess som vil føre til at 
revidering kan gjøres innen kommunestyreperiodens  første år og dermed vil det  være et reelt 
styringsverktøy for kommunen. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Saksnr.Revisjon

1. Bebyggelse og anlegg

Dato Signatur

Linjetyper

Forsvaret

Tegnforklaring

Boligbebyggelse

2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur

Parkeringsanlegg

LNRF-areal for nødvendige tiltak for landbruk,

reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert

på gårdens ressursgrunnlag

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift

Grønnstruktur

3. Grønnstruktur

4. Forsvaret

Reguleringsformål (PBL § 11-7)

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

strandsone

SAKSNR.

Kommuneplanens arealdel

for Fauske kommune 2018-2030

Kommunestyrets vedtak:

2. gangs behandling i planutvalget

Offentlig ettersyn fra

SIGN.

1. gangs behandling i planutvalget

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN DATO

31.10.17

Kunngjøring av oppstart av planarbeid

til

UTARBEIDET AV:

Offentlig ettersyn fra

06.05.15

19.09.17

01.07.16

Bestemmelsene til planen er vist i eget dokument.

03.05.16 til

Ajour: N250 kartdato 30.4.2015

Dato:.......................                    ........................................

Kommuneplanen vist på plankart er i samsvar med kommunestyrets vedtak.

Kartref: Euref 89 Sone 33

                                    Ordførerens underskrift

Høyderef: NN1954

Hensyn friluftsliv

DATO:

Ekvidistanse: 100m

Hensynssoner (PBL § 11-8)

Kartopplysninger:

02.02.18

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)

Planens begrensning

Grense for arealbruksområde

Grense for faresone

Grense for angitt hensynssone

Grense for båndleggingssone, nåværende

Grense for båndleggingssone, fremtidig

Grense for detaljeringssone

a.1) Sikringssoner

Grense for sikringssone

Nåv. Kraftledning, Overføringsanlegg for energi

Grense for støysone

Rød sone iht. T-1442

Nedslagsfelt drikkevann

Skytebane

Ras- og skredfare

a.2) Støysoner

a.3) Faresoner

Gul sone iht. T-1442

c) Sone med angitte særlige hensyn

d) Båndleggingssoner

Båndlegging for regulering etter pbl, fremtidig

Båndlegging etter lov om naturvern, nåværende

Båndlegging etter andre lover, nåværende

f) Soner hvor regulering fortsatt skal gjelde

Båndlegging etter lov om kulturminner, nåværende

Friluftsområde

Gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Småbåthavn

Naturområde

Friområde

LNRF areal for spredt bolig- fritids- eller

næringsbebyggelse, mv

Akvakultur

Fritidsbebyggelse

Råstoffutvinning

Kombinerte formål i sjø og

vassdrag med eller uten

tilhørende strandsone

Spredt boligbebyggelse

Spredt fritidsbebyggelse

Spredt næringsbebyggelse

Forretninger

Fritids- og turistformål

Uteoppholdsareal

Offentlig eller privat tjenesteyting

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Idrettsanlegg

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg

Innfallsport til nasjonalpark (illustrasjon)

Grav-og urnelund

Symboler

Kartutsnitt for detaljering - Valnesfjord og Sulitjelma

Krysningsspor jernbane

Naust

Nåv. hovedveg

Bevaring kulturmiljø

Nåv. fjernveg på bru etc.

Nåv. fjernveg i tunnel

Nåv. adkomstveg

Nåv. samleveg

Nåv. samleveg på bru etc.

Nåv. farled

Nåv. hovedveg på bru etc.

Nåv. hovedveg i tunnel

Nåv. fjernveg

Nåv. jernbane

Nåv. jernbane i tunnel

Fremt. turvegtrase

Forbudsgrense vassdrag

Fremt. motorferdsel i utmark

Grense for bestemmelsesområde

JIK

Fremt. gang-/sykkelveg

Båndlegging etter lov om kulturminner, fremtidig

Bestemmelseområde for Sentrumssone D (Straumen)

19.04.16

Bestemmelsesområde (PBL § 11-9)

051/16 JIK

1) Krav om reguleringsplan

160/12

1. Revisjon etter 1.gangs behandling og offentlig ettersyn MALUN/LIFFR

JIK

Næringsvirksomhet

- 06.09.17

--

Forslagsstiller:

07.06.17 JIK086/17

MED TILHØRENDE BESTEMMELSER

KOMMUNEPLAN ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV 2008

Hovedplankartet

1. Revisjon etter 2.gangs behandling og offentlig ettersyn LIFFR- 02.02.18
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for Fauske kommune 2018-2030

Kommuneplanens arealdel

MED TILHØRENDE BESTEMMELSER

KOMMUNEPLAN ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV 2008

Kommunedelplan for Fauske sentrum

Områder med offentlig eierform er markert med o_

Eierform

Områder uten markering har annen eierform (privat).
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Innledning 
 

Kommuneplanens arealdel sjø og land 2018-2030 med tilhørende bestemmelser er juridisk 

bindende for arealbruken i kommunen og består av følgende dokumenter: 

 

1. Bestemmelser og retningslinjer 

2. Hovedplankart for hele kommunen (plan-id 2105005), i målestokk 1:75 000 (A0) 

3. Kommunedelplan Fauske sentrum (plan-id 2015006), i målestokk 1:5000 (A0) 

4. Planbeskrivelse (ikke juridisk bindende) 

5. Konsekvensutredninger (ikke juridisk bindende) 

 

Bestemmelsene er delt inn i åtte deler med følgende inndeling: 

 

Del 1 består av generelle bestemmelser, herunder bestemmelser til sone #A - #D. 

 

Del 2 – Del 6 består av bestemmelser knyttet til arealformålene under plan- og bygningslovens 

§11-7, punkt 1, 2, 3, 5 og 6. Bestemmelsene er delt inn i fellesbestemmelser, bestemmelser til 

hovedplankartet og bestemmelser til kommunedelplan for Fauske sentrum.  

 

Del 7 er bestemmelser knyttet til hensynssoner i hovedplankartet og kommunedelplan for Fauske 

sentrum. 

 

Del 8 er bestemmelser til bestemmelsesområder i hovedplankartet og kommunedelplan for Fauske 

sentrum. 
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Del 1. Generelle bestemmelser 
 

 Rettsvirkning 
Kommuneplanens arealdel sjø og land 2018-2030 med tilhørende bestemmelser er juridisk 

bindende for arealbruken i kommunen, hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl) av 27.06.2008 i § 

11-6. Det vil si at det ikke er anledning til å ta i bruk, dele og eller bebygge eiendom på annen 

måte enn det som er fastsatt på plankartet eller i bestemmelsene, med mindre annet fremkommer 

av nyere vedtatt reguleringsplan. Kommuneplanens arealdel 2018-2030 gjelder fram til det vedtas 

en ny kommuneplan. 

 

Retningslinjer (angitt i kursiv) er av veiledende karakter og kan ikke brukes som 

hjemmelsgrunnlag for vedtak etter denne planen. Retningslinjene skal ligge til grunn for 

kommunens saksbehandling i arealplansaker, samt bygge- og fradelingsaker. 

 

 

 Kommuneplanens dokumenter 
Kommuneplanens arealdel sjø og land 2018-2030 består av følgende dokumenter: 

 

1. Bestemmelser og retningslinjer 

2. Hovedplankart for hele kommunen (plan-id 2105005), i målestokk 1:75 000 (A0) 

3. Kommunedelplan Fauske sentrum (plan-id 2015006), i målestokk 1:5000 (A0) 

4. Planbeskrivelse (ikke juridisk bindende) 

 

 

 Plankrav 
For områder avsatt til utbyggingsformål etter plan- og bygningsloven § 11-7 skal tiltak etter pbl § 

1-6 eller fradeling til slike tiltak, ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.  Dette 

gjelder også der krav om reguleringsplan ikke er nevnt særskilt.  

 

Plankravet kan fravikes for mindre byggeprosjekt hvis følgende kriterier er oppfylt: 

 

 Tiltaket er begrenset til mindre tilbygg, garasje og uthus opp til 200 m² BRA på allerede 

bebygd eiendom. 

 Tiltaket er i tråd med gjeldende kommuneplan og/eller reguleringsplan for området. 

 Sektormyndigheters krav er oppfylt. 

 Avstand og forhold til naboeiendom ikke er konfliktfylt. 

 Området er tilstrekkelig sikret mot risiko og sårbarhet (jf. § 1.7) og selv ikke bidrar til støy, 

fare eller miljøbelastning for nærmiljøet. 

 Fasadeendring så fremt dette ikke berører kulturminnehensyn. 

 Spredt bebyggelse i LNFR-områder som til sammen utgjør inntil 4 enheter.  

 

Unntaksbestemmelsene gjelder ikke for områder hvor det i denne planen er stilt særskilt plankrav.  

 

Planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for naturressurser, miljø eller samfunn, skal 

alltid vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger. Dette gjelder uavhengig av om området 

er konsekvensutredet i overordnet plan. 
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Retningslinjer for utarbeiding av reguleringsplaner: 

- Ved utarbeiding av reguleringsplan skal det dokumenteres at støykrav iht. T-1442 oppfylles. 

Om nødvendig skal det fremlegges støyfaglig rapport som dokumenterer forholdene (hhv. i 

rød og gul sone).  

- Avkjørsels- og parkeringsforhold for planlagte tiltak skal avklares. Om nødvendig skal det 

utarbeides trafikkanalyse.  

- Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som avdekker eventuelle 

risiko- og sårbarhetsforhold som ikke er avklart på overordnet plannivå. Avbøtende tiltak skal 

inngå i ROS-analysen. 

- For områder i eller i nærheten av skred- og kvikkleireutsatte områder, skal det særskilt 

vurderes behovet for utredninger og/eller avbøtende tiltak før tiltaket kan godkjennes.  

- Det bør legges vekt på estetikk og god byggeskikk i all utbygging. Ny utbygging bør 

harmonere med omgivelsene og steders særegenhet. 

- Innenfor sone A-D ønskes det utarbeidet sol-/skyggediagram med analyse av solforhold for ny 

bebyggelse og konsekvenser for nærliggende bebyggelse for vår- og høstjevndøgn (21.mars 

og 23. september). 

- Digitale karttjenester på nett oppdateres fortløpende med ny kunnskap og skal brukes aktivt i 

planleggingen. Følgende linker kan være aktuelle (listen er ikke uttømmende): 

- NVE atlas 

- NIBIO – Kilden arealinformasjon 

- Kulturminnesøk/Askeladden – Oversikt over kjente kulturminner og SEFRAK-bygg 

- NGUs samlede karttjeneste - Arealinformasjon 

- Miljødirektoratets samlede karttjenester 

- Skrednett.no 

- Statens vegvesens vegkart 

 

 

 Utbyggingsavtaler 
I oppstartsmøtet skal det redegjøres behovet for, samt innholdet i en eventuell utbyggingsavtale 

med Fauske kommune. Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og 

grunneier/utbygger om utbygging, kostnadsfordeling og krav til opparbeidelse av et område.  

 

Kvalitetskrav og kostnader i forbindelse med opparbeidelse og overdragelse av arealer og anlegg 

til kommunen avtales i det enkelte tilfelle.  

 

 

 Støy 
Støygrenser fastsatt i Miljøverndepartementets (MD) retningslinje T-1442 gjelder innenfor hele 

kommunen. For støyømfintlig bebyggelse (boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 

skoler eller barnehager) langs sterkt trafikkerte veger, kreves det støyfaglig rapport som 

dokumenterer at støykrav er oppfylt. Hvilke veger dette omfatter avklares i den enkelte 

reguleringsplan eller byggesak, men vil i hovedsak gjelde langs hovedveger (EV6, RV80) og 

større gater i Fauske sentrum.  

 

 

 

 

http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/?Viewer=NVEAtlas
http://kilden.skogoglandskap.no/?theme=http:%2F%2Fkilden.skogoglandskap.no&X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache
http://www.kulturminnesok.no/
http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/
file:///E:/skrednett.no
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~)/hvor:()/@600000,7225000,3
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Rød sone:  

Innenfor sentrumssone A (jf. § 1.15) kan det tillates utbygging av ny boligbebyggelse dersom det 

kan dokumenteres i reguleringsplan at både utendørs og innendørs støykrav oppfylles. For 

eksisterende boliger tillates gjenoppbygging etter brann og skade, om- og tilbygging uten 

plankrav såfremt ingen nye boenheter etableres. Bruksendring som etablerer nye boenheter tillates 

ikke. 

 

Gul sone:  

Disse områder tillates bebygd i henhold til avsatt arealbruksformål.  

 

For tiltak med støyømfintlig bebyggelse gul sone skal det senest ved søknad om tiltak fremlegges 

støyfaglig rapport som viser at støykrav oppfylles. 

 

Retningslinjer 

Statens vegvesens støyvarselkart «Støyvarselkart i henhold til T-1442, Fauske kommune» og 

strategisk støykart «Støykart i henhold til Forurensningsforskriften, Fauske kommune» skal 

brukes aktivt i saksbehandlingen ved vurdering av krav til støyutredninger. 

 

 

 Energi 
Alternative energikilder skal alltid vurderes. I boligbygg, yrkesbygg og offentlige bygg skal det 

etableres alternative energikilder i tillegg til elektrisitet.  

 

Alle offentlige bygg skal utbygges med vannbåren oppvarming slik at oppvarmingsbehovet kan 

dekkes av nye fornybare energikilder (NFE).  

 

 

 Risiko og sårbarhet 
 

 Risiko og sårbarhet 

Før det fattes reguleringsvedtak eller gis bygge- eller delingstillatelse, skal det foreligge en 

vurdering av arealplanens/det omsøkte tiltakets innvirkning på risiko- og sårbarhetsforhold. 

 

I områder hvor det foreligger kjent kunnskap om naturfare, for eksempel jord-, flom, snøskred, 

erosjon mv., eller potensialet for slike farer er betydelig (for eksempel i registrerte 

aktomhetsområder), skal det ikke igangsettes tiltak før det foreligger dokumentasjon på 

grunnforhold i form av geoteknisk undersøkelse eller stabilitetsvurdering. Eventuelle tiltak skal 

være gjennomført før igangsettelsestillatelse gis.  

 

I områder under marin grense der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved utarbeidelse av 

reguleringsplan, eller ved enkeltsaksbehandling der det ikke er plankrav, gjennomføres en 

geoteknisk vurdering av kvikkeleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire må 

områdestabiliteten dokumenteres. Sikkerhetsnivået er gitt i TEK17 § 7-3 med tilhørende 

veiledning. 

 

Retningslinjer 

Aktsomhetsområder for naturfarer er godt kartlagt i Fauske kommune. NGI-rapport 20091761-1, 
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kvikkleirekartlegging – kartblad Fauske 2129IV, skredrapport Sulitjelma, karttjenesten NVE-

Atlas og NVEs retningslinjer 2/201”Flaum og skredfare i arealplanar” skal benyttet i 

vurderingene av risiko og sårbarhetsforhold.  

 

Arealplanlegging skal bidra til å fremme folkehelse og arealressursene skal forvaltes slik at 

befolkningens helse fremmes. I forbindelse med helsevurderinger tenkes helse i vid forstand. Det 

vil si at det ikke bare fokuseres på risikofaktorer som må fjernes for å unngå skader, sykdom og 

lidelser. Like viktig er det å se på faktorer som fremmer helse. 

 

 

 Havnivå og stormflo 

Av hensyn til havnivåstigning og stormflo settes det en byggegrense mot sjø slik at overflate gulv 

i 1. etasje minimum ligger på kote 2,0 (NN1954).  

 

Alle reguleringsplaner og byggesaker i strandsonen skal inneholde vurderinger av effekt av 

havnivåstigning og bølgepåvirkning, samt eventuelle avbøtende tiltak. Disse vurderingene kan 

medføre at byggegrensen settes både høyere og lavere enn angitt byggegrense. 

 

Retningslinjer: 

Intensjonen med byggegrensen mot sjø fastsatt i denne bestemmelsen er å minimere risikoen for 

at verdier går tapt ved flom, stormflo og bølgepåvirkning. Hvis endringer i statlige veiledninger 

medfører at byggegrensene i denne bestemmelsen er foreldet, skal nye statlige føringer legges til 

grunn. 

 

 

 Barn og unges interesser i planleggingen 
Barn og unges interesser skal synliggjøres og ivaretas i planleggingen. Det skal sikres gode og 

trygge oppvekstmiljø som samsvarer med tilgjengelig kunnskap om barn og unges behov. Det 

skal spesielt tas hensyn til trafikksikre veier, snarveier, gang- og sykkelforbindelser og gode og 

varierte aktivitetsområder. 

 

Ved omdisponering av arealer som er i bruk av barn eller avsatt til uteoppholdsareal, skal det 

gjøres en vurdering av leke- og uteoppholdssituasjonen og skaffes fullverdig erstatning i rimelig 

nærhet. Erstatningsarealet skal ha minst tilsvarende kvalitet som arealet som ønskes omdisponert. 

 

Retningslinjer 

Det vises til Rikspolitiske retningslinjer for å sikre barn og unges interesser. 

Barnetråkkregistreringer skal brukes aktivt i planleggingen for å sikre at barns interesser 

ivaretas. Alle tiltak som berører barn og unges interesser skal sendes til barnas talsmann for 

uttalelse. 

 

 

 Uteoppholdsareal 
Det vises til PBL § 28-7 og TEK 17 § 8-3. Alle boliger skal ha tilgang til uteoppholdsareal. 

Uteoppholdsarealet er de deler av tomta som ikke er bebygd eller avsatt til parkering/innkjøring. 

Uteoppholdsarealet skal være egnet til rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper. 

Arealet skal plasseres og utformes slik at god kvalitet oppnås, herunder forhold til sol og lys, støy, 
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forurensning og annen miljøbelastning. Uteoppholdsarealet skal ikke ha støynivå høyere enn 

anbefalte grenseverdier, ikke helning brattere enn 1:5 og minimumsbredde i hele lengden på minst 

7 m. Privat uteoppholdsareal på balkong/terrasse skal minimum ha en bredde på 1,5 m.  

 

Privat og felles uteoppholdsareal kan etableres på terreng, lokk eller tak. Arealet skal løses på 

egen grunn eller i fellesareal som ikke ligger mer enn 150 m fra inngang til boligdel, og skal ha 

trafikksikker atkomst. Offentlige parker/plasser skal ikke brukes til å løse kravet til 

uteoppholdsareal. Unntaket er offentlige plasser som er etablert med det formål å gi boenheter 

uteareal/lekeplass. Areal som ikke er tilgjengelig store deler av dagen skal ikke regnes med. Det 

samme gjelder for areal som er belagt med restriksjoner som hindrer barns frie lek.  

 

Uteområder og boliger skal ferdigstilles samtidig. I områder hvor bebyggelsen ikke føres opp 

samlet, men hvor utbyggingen skal skje over tid, skal det i reguleringsplan utarbeides 

rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av uteoppholdsareal, om mulig fra første bolig. 

Dersom bebyggelsen ferdigstilles vinterstid, skal uteoppholdsarealene ferdigstilles så snart som 

mulig påfølgende vår.  

 

Krav til uteoppholdsareal for sone A og B er gitt i § 1.15.3. For resten av kommunen skal minste 

uteoppholdsareal (MUA) minimum være 35 m² pr. boenhet.  

 

Retningslinjer 

Det bør finnes en lekeplass innenfor en avstand på 50 meter fra boligens inngang. Lekeplass ved 

inngang bør være minst 150 m² og skal betjene maksimum 15 boenheter. Dersom lekeplassen skal 

betjene boliggrupper med 5 boenheter eller færre, kan størrelsen på plassen reduseres til 50 m². 

 

Innenfor en avstand på 150 meter fra boligen bør det finnes en nærlekeplass på minst 1,5 daa. 

Nærlekeplassen kan betjene inntil 100 boenheter. For større boligfelt kan nærlekeplassen deles i 

mindre enheter, men ikke mindre enn 0,5 daa. 

 

Lekeplass ved inngang, nærlekeplass og strøkslekeplass kan innenfor rimelige grenser 

kombineres eller slås sammen der det kan dokumenteres at dette vil være beste løsning. 

 

 

 Universell utforming 
Ved utbygging og gjennomføring av tiltak skal forholdet til universell utforming vurderes. 

Uteområder, bygg og anlegg skal sikres god tilgjengelighet og utformes på en måte som sikrer at 

områdene kan brukes på like vilkår for alle.  

 

Retningslinjer 

Tilgjengelighetskriteriene nedfelt i Teknisk forskrift, Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99B 

og Vegnormalen gjelder for alle uteområder. Råd for likestilling av funksjonshemmede skal 

involveres i plansaker. 

 

Følgende forhold skal særskilt vektlegges: 

Utforming av leke- og oppholdsarealer 

Utforming av trafikkarealer for fotgjengere, herunder forbindelseslinjer til kollektivtrafikk, 

offentlige og private tjenester 
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Ved planlegging og utbygging skal det utarbeides utomhusplaner som, i så stor grad som mulig, 

sikrer god tilgjengelighet for alle grupper i befolkningen. Turveger i terrenget skal forsøkes 

plassert slik at større stigninger enn 1:20 (evt. 1:15 over kortere strekninger) unngås. Ved 

planlegging, utbygging/gjennomføring av turveger og andre anlegg for friluftsaktiviteter skal god 

tilgjengelighet sikres for så stor del av befolkningen som mulig.  

 

 

 Sentrums- og tettstedsutvikling 
Retningslinjer 

Planleggingen av sentrum og tettsteder skal bidra til god boligfortetting og bokvalitet gjennom: 

- Å fokusere på «nærhet» som prinsipp i planleggingen framfor «tetthet». 

- Identitet og egenart – fremheve og understreke viktige stedskvaliteter og egenarter. 

- Å skape trygge bomiljøer med egnede områder for sosialt samvær, rekreasjon og lek. 

- Å oppfordre til innovative og miljøvennlige løsninger for å oppnå bærekraftig utvikling av 

framtidens boliger. 

- Sikre boliger tilpasset lokalt klima og egnede klimaforhold (feks. med tanke på vind) 

- Funksjonalitet og anvendelighet for ulike brukergrupper og endrede boligbehov over tid. 

Fauske kommune har i tillegg følgende mål for utvikling av sentrum og tettsteder: 

- Skape god sammenheng mellom ny og eksisterende bygningsmasse. 

- Bevare kvartalsstruktur og viktige siktlinjer i retning nord-sør og øst-vest i bykjernen. 

- Sikre fysisk og visuell kontakt mellom sjø og land. Viktige siktlinjer er for eksempel 

sentrumsaksen torget- mot kaia/sjøen, E6 (Follaveien)-sjøen, Postveien – mot sjøen og 

Skippergata mot sjøen.  

- Øke arkitektonisk og estetisk kvalitet på bygningsmasse og uterom i kvartaler og gater. 

 

Av hensyn til geografi, historie, eksisterende arealbruk, arealpotensial og naturlige 

adkomstmuligheter både til fots og med bil, bør det opparbeides en ny offentlig møteplass ved 

Samfunnshuset i Sulitjelma. Plassen bør inneholde klimaskjerming og utformes med bruk av 

naturstein, sitteplasser og ny utebelysning. Eksisterende natursteinsmurer bør ikke tillates revet 

eller endret i forbindelse med nye byggearbeider. Det bør ikke oppføres nye, større garasjer der 

dette i vesentlig grad ødelegger rommene mellom husene eller der garasjens volum blir for stor i 

forhold til hovedhuset. En bør av miljøhensyn (bygningsmiljøet) oppmuntre eiere/festere til å ta 

vare på eksisterende fellesgarasjer. 

 

Det er ønskelig å oppgradere fritidstilbud og realisere flere folkehelsetiltak i Sulitjelma, blant 

annet grillhus/uteplass/gapahuk i Bursimarka og Qualekummen, oppgradering/tetting av 

Qualekummen, parkeringsplass til badeplassen i «den gamle vannkummen» ved Storsletta i 

Fagerli og etablering av en rasteplass med bord, benker og toalett ved «utskipningskaia» i 

Fagerli. 

 

 

 Reindrift 
Reindriftens interesser (herunder flytt- og trekkleier, områder for beite, samt brunst-, parrings og 

kalvingsland) skal tas hensyn til ved planlegging av nye utbyggingsområder, eller andre tiltak som 

kan være til skade eller medføre forstyrrelser for reindriftsnæringen. Tiltak som hindrer bruk av 



Kommuneplanens arealdel sjø og land 2018-2030  12 

Fauske kommune 

flyttleier tillates ikke. Inngrep i reindriftsområder som kan være til hinder eller medføre ulempe 

for reindriften, skal avklares med reindriftsmyndighetene.  

 

 

 Kraftlinjer 
Kraftlinjer er vist på plankartet som viktige infrastrukturlinjer. Kraftlinjer under grunnen er ikke 

vist på plankartet. Nøyaktig plassering av kraftlinjer og spenning på kraftledning må avklares ved 

søknad om tillatelse for tiltaket. Tiltak i nærheten av eksisterende eller planlagte kraftledninger 

skal oversendes ledningseier for uttalelse. 

 

Retningslinjer 

Veiledende byggegrense fra nærmeste faseledning er: 

22 kV: 8 m 

66 kV: 9 m 

132 kV: 18 m 

 

Byggegrense må avklares ved søknad om tillatelse for tiltaket. 

 

 

 Kulturminner 
Planlagte tiltak må ikke berøre automatisk fredete og vedtaksfredete kulturminner og 

kulturmiljøer. Dette gjelder også der det ikke foreligger kunnskap om eksisterende kulturminner 

eller kunnskapsgrunnlaget for dette er mangelfullt.  

 

Før det gis tillatelse til tiltak skal kulturminnemyndighetene varsles. Dersom funn, gjenstander 

eller konstruksjoner oppdages i forbindelse med gravearbeider, skal arbeidene stanses omgående 

og kulturminnemyndighetene underrettes, jfr. lov om kulturminner § 8, 2. ledd.  

 

Alle tiltak som berører kyst, fjære, sjø og vassdrag skal oversendes Tromsø museum for uttalelse 

om kulturminner under vann.  

 

Retningslinjer 

For all ny bebyggelse bør det tas hensyn til landskapet omkring, bebyggelse og lokale 

bygningstradisjoner. All skjøtsel, vedlikehold og istandsetting skal skje på det enkelte 

kulturminnets eller kulturmiljøets premisser. Gjennom bevaring sikres kunnskapsverdiene og 

opplevelsesverdiene. 

 

Bygninger eller bygningsmiljøer kan ha betydelig bevaringsverdi selv om de ikke er formelt 

vernet gjennom fredning etter kulturminneloven eller regulert til bevaring. Ved vurdering av 

bevaringsverdien i hvert enkelt tilfelle må det legges til grunn et faglig skjønn basert på 

Riksantikvarens kriterier og om nødvendig med bistand fra fylkeskommunen. Bygninger som er 

oppført i 1849 eller tidligere skal i samsvar med kulturminneloven forelegges fylkeskommunen for 

vurdering før bygningsmessige endringer eventuelt kan tillates. 

 

Nasjonal kulturminnebase på nett – ASKELADDEN og registreringen av eldre bygninger - 

SEFRAK – registreringen skal brukes aktivt i saksbehandlingen. 
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  Geografisk soneinndeling 
Bestemmelsene i denne delen gjelder kun for områder som fremgår av soneinndelingen nedenfor.  

Ved motstrid med planer hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde, går bestemmelsene i 

kommuneplanen foran.  

 

Følgende soneinndelinger gjelder:  

 

Sentrumssoner: 

- Sone A: Bykjernen (Sone #A) slik den er fastsatt i kommunedelplan for Fauske sentrum.  

- Sone B: Sone #B slik den er fastsatt i kommunedelplan for Fauske sentrum  

- Sone C: Resten av kommunedelplan for Fauske sentrum  

- Sone D: Strømsnes tettsted (Valnesfjord) slik den er fastsatt i kommuneplanens 

hovedplankart (Sone #D). 

 

 
Figur 1. Fauske sentrum med soneinndeling A, B og C slik de er fastsatt i kommunedelplan for Fauske 

sentrum.  
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Figur 2. Sone D - Strømsnes sentrum i Valnesfjord slik det er fastsatt i hovedplankartet. 

 

 Etablering av handel 

 

 Handelsetablering i Sone A og i BKB05_F (Terminalveien øst) 

Etablering av nytt eller utvidelse av eksisterende forretningsareal med samlet BRA over 3 000 m² 

(kjøpesenter) tillates kun innenfor sentrumssone #A og i BKB05_F (Terminalveien øst) slik det er 

vist i kommunedelplan for Fauske sentrum. For tiltak innenfor områdene stilles det krav om 

reguleringsplan. 

 

For Terminalveien vest gjelder krav fastsatt i gjeldende reguleringsplan. 

 

 

 Handelsetablering i Sone D - Strømsnes 

Retningslinjer: 

Større forretnings- og næringsetableringer av stor lokal og regional betydning kan etableres i 

Strømsnes (sone D). Dersom særlige grunner taler for det, kan det tillates økt byggehøyde opp til 

syv etasjer. Dette fordrer at ny bebyggelse utformes med spesielt høye arkitektoniske kvaliteter 

(signalbygg) og at tiltaket ikke vil gi vesentlige negative konsekvenser for etablert 
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bygningsstruktur i øvrige deler av Strømsnes (særskilt Strømsnes sentrum). Dette skal avklares 

gjennom reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning. 

 

 Parkeringsbestemmelser 

I plan-, bygge- og delesaker og søknad om bruksendring, skal det avsettes plass for biler og sykler 

i samsvar med krav gitt i tabellen nedenfor. Ett tall angir minimumskrav, to tall angir minimums- 

og maksimumskrav. Plass kan avsettes på egen grunn eller i fellesanlegg på/under grunnen. Minst 

5% av parkeringsplassene skal ha universell utforming. Ved parkering på annen grunn, skal det 

være inngått avtale om bruksrett som skal fremlegges kommunen ved søknad om tiltaket. 

 

Ved søknad om tiltak som utløser krav til parkering, skal det fremlegges en parkeringsplan som 

viser hvordan parkering for det omsøkte tiltaket skal løses. Parkeringsplasser skal være ferdig 

opparbeidet før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis.  

 

Utforming av parkeringsplasser skal følge krav fastsatt i Statens vegvesens håndbok N100. 

Tabell 1. Parkeringskrav for sone A-D.  

 

Virksomhet  Sone A Sone B Sone C Sone D 

 Enhet Bil Sykkel Bil  Sykkel Bil  Sykkel Bil  Sykkel 

Bolig < 25m² 

BRA  

Pr.boenhet 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 

Bolig < 50m² 

BRA 

Pr.boenhet 0,5 2 0,8 2 1,0 2 1 2 

Bolig > 50m² 

BRA 

Pr.boenhet 0,7 2 1,2 2 1,4 2 1,5 2 

          

Kontor  100m² 

BRA  

0,5 -

0,8 

2 0,8 -  

1,5 

2,0 1,5 1,5 1 2 

Forretning/ 

dagligvare 

100m² 

BRA 

0,8 -

1,0 

2 1,5 - 

3,0 

1,5 2,0 1 1 1 

Kjøpesenter 100m² 

BRA 

0,7 -

1,0 

2 1,0 - 

2,0 

1,5 1,0 

-2,0 

1,5 - - 

Industri/ 

vare/lager  

100m² 

BRA 

0,5 -

1,0 

0,5 0,5 - 

1,0 

0,5 1 0,5 - - 

Hotell/ 

overnatting 

Gjesterom 0,1 0,2 0,4 0,2 0,6 0,1 - - 

Bensinstasjon Årsverk 0,5 1 0,8 1 1 0,5 - - 
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Retningslinjer: 

Parkeringsplanen skal bestå av et detaljert kart og/eller plantegning(-er) som viser hvor 

parkeringsplassene er lokalisert med spesifikasjon for de ulike brukskategoriene. Det skal 

redegjøres for planlagt sambruk. Planen skal vise hvordan parkeringskravene er oppfylt, og 

beskrive og begrunne eventuelle avvik.  

 
 Frikjøpsordning i Sone A 

I sone A kan tiltakshaver kjøpe seg helt eller delvis fri fra de krav til antall parkeringsplasser som 

fremgår av vedtekten ved å innbetale et beløp per manglende plass. Kommunestyret bestemmer 

hvilke satser som til enhver tid skal gjelde (jf. PBL § 28-7, 3.ledd). Innbetalte beløp skal brukes til 

bygging av parkeringsanlegg.  

 

 

 Krav til uteoppholdsareal 

Uteoppholdsareal skal etableres i tråd med fellesbestemmelsene (§ 1.9). For sentrumssonene A-D 

gjelder i tillegg følgende: 

 

 

 Sone A 

Boenheter under 50 m² skal samlet ha et uteareal på minimum 12 m² pr boenhet. Boenheter over 

50 m² skal ha et uteoppholdsareal på minimum 15 m² pr boenhet. I bygg med fem eller flere 

enheter større enn 50 m² BRA skal minimum 10 m² av 15 m² være fellesareal.  

 

I bygg med boenheter større enn 50 m² BRA skal det i tillegg til nevnte krav etableres felles 

nærlekeplass med 10 m² pr boenhet etter følgende tabell: 

 

5 – 15 boenheter  Min. 150 m² 

16 – 30 boenheter  Min. 300 m² 

31 – 50 boenheter  Min. 500 m² 

Over 51 boenheter Overstående minimumskrav legges sammen 

 

 

Retningslinje 

I sone A kan innglassing av privat og/eller felles uteoppholdsareal vurderes som en mulig løsning 

dersom det er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende støynivåer utendørs. Innglasset balkong 

skal kunne åpnes og skal ha rikelig med tilgang på lys og luft. Dette skal dokumenteres i 

reguleringsplan. 

 

 

  Sone B 

For sone B skal minste uteoppholdsareal pr. boenhet minimum være 25 m². 

 

 Sone C og D 

For sone C og D skal minste uteoppholdsareal pr. boenhet minimum være 35 m². 
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 Utnyttelsesgrad og byggehøyder 

For områder innenfor sone A-D der annet ikke er fastsatt i denne plan, gjelder følgende 

utnyttelsesgrad og byggehøyder: 

 

Sone %-BYA Gesims- og mønehøyde 

(i parentes) 

Etasjehøyder* 

Sone A Se egen tabell for 

kvartaler. For øvrige 

områder gjelder 60%. 

Se egen tabell for kvartaler. 

For øvrige områder gjelder 

18-(21) m 

Se egen tabell for 

kvartaler. For øvrige 

områder gjelder 5+1 

tilbaketrukket 

Sone B 50 % 11-(14) m 3 etasjer + tilbaketrukket 

Sone C 35 % 7-(11) m 2 etasjer + tilbaketrukket 

Sone D 40 % 6-(10) m 2 etasjer + tilbaketrukket 

Tabell 2. Oversikt over utnyttelsesgrad og byggehøyder for de ulike sonene. *Etasjehøyder er å regne som 

retningslinjer. 

 

Ved oppretting av nye eiendommer fra tomt som allerede er bebygd, skal kravene ovenfor gjelde. 

 

 
Figur 3. Sentrumssone A (bykjernen) med kvartalsinndeling og tilgrensende sone B.  
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Tabell 3. Byggehøyder og utnyttelsesgrad for kvartalsstrukturen i sone A. Etasjehøyder er å regne som 

retningslinjer.  

Sone A – Fauske sentrum %-BYA Gesims- og mønehøyde 

(i parentes) 

Etasjehøyder* 

Kv. 1 Sirkustomta  70 % 18-(21) m 5 etasjer +1 tilbaketrukket 

Kv. 2 Brannstasjon 70 % 18-(21) m 5 etasjer +1 tilbaketrukket 

Kv. 3 Båt/fritid  70 % 18-(21) m 5 etasjer +1 tilbaketrukket 

Kv. 4 Biltema /Expert 70 % 18-(21) m 5 etasjer +1 tilbaketrukket 

Kv. 5 Mega 70 % 18-(21) m 5 etasjer +1 tilbaketrukket 

Kv. 6 Møbelhus/Kaptein 

Larsen/Sjøgården 

100 % 18-(21) m 5 etasjer +1 tilbaketrukket 

Kv. 7 Amfi 100 % 21 m 5 etasjer 

Kv. 8 Havnegården 100 % 75 m 22 etasjer  

Kv. 9 Rema 70 % 18-(21) m 

 

5 + 1 tilbaketrukket. Mot 

Sjøgata; 6+1 (inkl. sokkel) 

Kv. 10 Helland/apoteket  70 % 18-(21) m 

 

5 + 1 tilbaketrukket. Mot 

Sjøgata; 6+1 (inkl. sokkel) 

Kv. 11 NAV/Monsen 70 % 18-(21) m 5 + 1 tilbaketrukket. Mot 

Sjøgata; 6+1 (inkl. sokkel) 

Kv. 12 Glass/ramme/bakeri 70 % 18-(21) m 5 + 1 tilbaketrukket. Mot 

Sjøgata; 6+1 (inkl. sokkel) 

Kv. 13 Edvardsen/banken 90 % 18-(21) m 5 etasjer +1 tilbaketrukket   

Kv. 14 Solvikgården /Til 

Torget 

100 % 18-(21) m 18 mot storgata og 21 mot 

Sjøgata, flatt tak  

Kv. 15 Hotellet/Lindas skap 100 % 75 m 20 etasjer  

Kv. 16 Holst/ Statoil 80 % 18-(21) m  5+1 tilbaketrukket 

Kv. 17 Shell 100 % 18-(21) m 5+1 tilbaketrukket 

Kv. 18 Rådhusgata/ 

Leitebakken 

80 % 18-(21) m 5+1 tilbaketrukket 

Kv. 19 Torget-skippergata 100 % 18-(21) m 5+1 tilbaketrukket 

Kv. 20 Skippergata-

Leitebakken 

100 % 18-(21) m 5+1 tilbaketrukket  

Kv. 21 60% 18-(21) m 5+1 tilbaketrukket 

Kv. 22 60% 18-(21) m  5+1 tilbaketrukket 

Kv. 23 Esso til Torget 100% 18-(21) m 5+1 tilbaketrukket 

Kv. 24 100% 80 m 24 etasjer 

 

Gesims- og mønehøyder for det enkelte kvartal fremgår av ovenstående matrise. Gesims og 

mønehøyder skal regnes fra gjennomsnittlig planert terreng.  

 

I tillegg til angitt gesimshøyde i matrisen tillates trappetårn, heishus og ventilasjonsrom 2,5 meter 

over angitt gesimshøyde. Dette forutsetter at konstruksjonen har et begrenset areal. Det krever 

god tilpasning/kvalitet i form og materialbruk. 

 

Der det er angitt i matrisen kan det oppføres tilbaketrukkede etasjer. Disse kan være inntil 3,5 m 

og skal ligge innenfor en linje på 45 grader fra gesims. Eventuelt rekkverk til takterrasse må også 



Kommuneplanens arealdel sjø og land 2018-2030  19 

Fauske kommune 

trekkes tilbake tilsvarende rekkverkets høyde. Tillegg for trappetårn og heishus, jf. forrige punkt, 

tillates også her. 
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Del 2. Bebyggelse og anlegg (PBL § 11-7, pkt. 1) 
 

 Fellesbestemmelser 
 

 Utnyttelsesgrad 

For områder avsatt til bebyggelse og anlegg (jf. PBL § 11-7, pkt. 1), der det ikke foreligger 

reguleringsplan eller der grad av utnytting ikke er fastsatt, gjelder %-BYA=30%. 

 

 Garasje med varig beboelse 

Innenfor sonene #A - #D kan frittstående garasje på boligeiendom innredes for varig 

opphold/beboelse i andre etasje. Høyden på garasjen skal ikke overstige boligens møne og skal 

maksimalt være 5,5 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 

 Områder for naust (N) 

I områder markert som N tillates konsentrert naustutbygging etter godkjent reguleringsplan. 

Bygningen skal ikke ha vindu og skal ikke innredes med rom for varig opphold/overnatting. 

Naust skal ha takvinkel mellom 30-35 grader, være tilpasset terrenget og males i tradisjonelle 

naustfarger. Avkjørsels- og parkeringsforhold skal avklares i reguleringsplan.   

 

For naust ved ferskvann der annet ikke er gitt gjelder følgende: 

- Maks tillatt møne: 3,0 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng 

- Maks tillatt BYA = 20 m² 

- Maks bredde: 3,5 m regnet fra utvendig kledning 

 

For naust ved saltvann der annet ikke er gitt gjelder følgende: 

- Maks tillatt møne: 4,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng 

- Maks tillatt BYA = 40 m² 

- Maks bredde: 5 m regnet fra utvendig kledning 

 

 

 Bestemmelser til hovedplankartet 
 

 Boligbebyggelse (B) 

På Glastunes i Sulitjelma innenfor B53 skal det legges spesiell vekt på å ivareta de åpne, 

opprinnelige uterommene mellom husene og åpenheten mot Langvatnet og landskapet rundt. Ved 

nybygging/utbygging skal utbygger dokumentere at endringene ikke innvirker negativt på dette. 

Planutvalget kan kreve at det fremlegges egen dokumentasjon som illustrerer forholdene.  Maks 

%-BYA for området er 25 %. 

 

 Fritidsbebyggelse (BFR) 

Innenfor BFR-områder der bygging av fritidsboliger bare kan skje etter godkjent reguleringsplan 

må avkjørsels- og parkeringsforhold være avklart. Fritidsboligene kan oppføres i én etasje med 

maks. gesimshøyde 3,0 m og maks. mønehøyde 5,5 m, målt fra gjennomsnittlig planert 

terrengnivå. Hyttebebyggelsen kan ikke overstige 120 m² på den enkelte tomt. Bakkeparkering og 

naust kommer i tillegg.  Herav tillates oppført uthus/anneks på 30 m². Uthus/anneks kan ikke 

innredes med rom for varig opphold/overnatting.  
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I hytteområdene BFR02, BFR03, BFR04 (Nordvik-Kistrand) stilles det krav om reguleringsplan 

før utbygging kan finne sted. Reguleringsplanen skal dokumentere tiltakets virkninger for 

naturressurser og jordvern, økt trafikk, løsninger for teknisk infrastruktur og trafikksikker 

atkomst. Trafikkløsninger skal avklares med Statens vegvesen og kryssing av jernbanen skal 

avklares med Jernbaneverket. Før igangsettelsestillatelse kan gis for nye fritidsboliger i området, 

skal ny rv.80 og planfrie overganger for jernbanen være ferdig opparbeidet.  

 

Retningslinje: 

Det bør ikke tillates fradeling av tomt til fritidsbebyggelse større enn 1,5 daa.  

 

 

 Områder for naust tilknyttet fritidsbebyggelse 

I område N6 på Sandnes kan det bygges naust innenfor det avsatte området og over øverste 

vannstand med en maksimal størrelse på 30 m². Naustbebyggelsen skal ha en maksimal 

mønehøyde på 5,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå og skal ligge så lavt som mulig mot 

terrenget. Naust skal utformes og males på en måte som det er tradisjon for ellers i kommunen. 

Ved avvik fra bestemmelsene skal det utarbeides reguleringsplan for hele området som er avsatt 

til naustbebyggelse. Hvis det ikke foreligger avvik fra bestemmelsene kan det tillates at tiltakene 

behandles direkte uten at det utarbeides reguleringsplan. Ved direkte behandling, uten 

reguleringsplan, kan kommunen kreve at situasjonsplan for hele området utarbeides. Eventuelle 

flytebrygger kan plasseres i samråd med kommunen. 

 

 

 Fritids- og turistformål (BFT) 

Innenfor BFT-områdene der det er avsatt områder for bobil/vogn skal dimensjonene på 

tilbygg/spikertelt være maks. 3,0 m bredt og en lengde på 5,0 m, utvendige mål. Farge og 

materialvalg skal være mest mulig likt campingvogna/omgivelsene. 

 

For utvidelse av næringsvirksomheten (service- og/eller administrasjonsbygg, utleiehytter mv.) 

gjelder plankrav gitt i § 1.3.  

 

 Råstoffutvinning (BRU) 

Områder for råstoffutvinning er vist på plankartet med benevnelsen BRU. Nye og vesentlige 

utvidelser av uttak av mineralske råstoffer og uttak av løsmasser over 500 m3, skal skje på 

grunnlag av vedtatt reguleringsplan, jfr. Plan- og bygningsloven § 11-7 nr.1. Virksomhetenes 

konsekvenser for landskap, støv- og støyproblematikk skal vurderes.  

 

Tiltak innenfor området BRU4_F tillates ikke før det foreligger godkjent detaljreguleringsplan 

med støyutredning for området. Reguleringsplanen skal avklare type drift som tillates, samt 

dokumentere tiltakets virkninger for nærmiljøet med hensyn til støy, støv, forurensning og 

terrenginngrep. 
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 Idrettsanlegg (BIA) 

Område BIA1 angir område for skytebane. Ved utbygging eller ombygging av bane stilles det 

krav om reguleringsplan med støyberegninger. I reguleringsbestemmelsene skal det angis 

detaljerte bestemmelser for bruk av bane, tillatt ammunisjon og skytetider. Sikkerhets- og 

støytiltak skal ferdigstilles samtidig med bebyggelsen. 

 

Området er markert med hensynssone H360_ (faresone skytebane). 

 

Retningslinjer 

Nødvendig støydemping og skjermingstiltak bør gjøres med hensyn til omgivelsene. Unødvendig 

hogst av skog bør unngås. Terrenginngrep skal i størst mulig grad jorddekkes og tilsåes.  

 

 

 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (BAB) 

I områdene markert som BAB gjelder følgende arealformål: 

 

- Områdene BAB1-BAB4 gjelder områder for massedeponi.  

- Område BAB5 gjelder område for kraftstasjon.  

 

I BAB1 skal driften tilpasses reindriftsnæringens årssyklus slik at det ikke er til hinder for 

reindriften og driften skal stoppes helt i aktive perioder med flytting. Nærmere avklaringer om 

tilpassing og avbøtende tiltak skal avklares med Doukta reinbeinbeitedistrikt og redegjøres for i 

reguleringsplan. 

 

 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB) 

I områdene markert som BKB tillates følgende kombinerte formål: 

 

- Innenfor BKB06 (Storkontoret i Sulitjelma) tillates etablering av forretning, 

næringsbebyggelse, offentlig/privat tjenesteyting og boligbebyggelse. Eksisterende 

forretningsvirksomhet er på 200 m2. Areal til forretning kan økes med inntil 50% av dagens 

areal. Før området kan bebygges stilles det krav om reguleringsplan. 

- Innenfor BKB07 (Leivset Koloritt) tillates etablering av forretning og næringsbebyggelse. 

Eksisterende forretningsvirksomhet er på 150 m2. Areal til forretning kan økes med inntil 

50% av dagens areal. Før området kan bebygges stilles det krav om reguleringsplan. 

- Innenfor BKB08_F (Kistrand) tillates gjenoppbygging av eksisterende boliger og etablering 

av fritidsboliger iht. fellesbestemmelsene og bestemmelse gitt til fritidsbebyggelse i § 2.2.2. 

Også andre ledd og retningslinje i § 2.2.2 gjøres gjeldende for område BKB08_F.  

- Innenfor BKB09_F (Sulitjelma hotell) tillates etablering av offentlig/privat tjenesteyting og 

næringsformål, fortrinnsvis hotell/overnatting/midlertidig innkvartering/bosted. 

- Innenfor BKB10_F (Østerkløft) tillates etablering av fritids- og turistformål (campingplass, 

utleie av hytter, rorbu mv.) og fritidsbebyggelse. Før området kan bebygges stilles det krav 

om reguleringsplan. 
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 Bestemmelser til kommunedelplan for Fauske sentrum 
 

 Boligbebyggelse (B) 

Ny utbygging innenfor områdene B02-B07 kan ikke godkjennes uten at det foreligger 

dokumentasjon på at grunnen er sikret mot kvikkleireskred (vist med hensynssone H310_).  

 

Områdene B29, B30 og B31 består av eksisterende bygninger som anses å ha lokal kulturhistorisk 

verdi. Områdene skal søkes bevart som helhetlige kulturmiljøer. Maks tillatt %-BYA for 

områdene er 30 %. 

 

Retningslinjer 

Områdene bør forvaltes slik at stedets egenart og særpregede kulturmiljø opprettholdes. Tiltak i 

områdene som kan virke ødeleggende eller redusere områdenes kvaliteter bør ikke tillates.  

 

 Offentlig og privat tjenesteyting (BOP) 

 

Innenfor BOP10 tillates etablering av tjenesteyting (herunder samfunnshus/forsamlingslokale 

mm.). Maks tillatt utnyttelsesgrad for området er %-BYA= 80%. Maks tillatt byggehøyde (møne) 

er 55 meter. 

 

Retningslinje 

Maks 15 etasjer. 

 

 

 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB) 

 

I områdene markert som BKB tillates kombinerte formål etter følgende tabell:  

Område Benevnelse Tillatt arealbruk 

BKB01 Torggata Forretning/boligbebyggelse.  Innenfor bestemmelsene for 

sone A. 

BKB02 Eiaveien/Marmorveien Forretning/Næringsbebyggelse. Eksisterende 

forretningsvirksomhet er på 200 m². Forretningsareal kan 

økes med inntil 3000m2, men kun på gnr.103 bnr.1285. 

BKB03 Skogholt hagesenter Forretning/næringsbebyggelse. Eksisterende 

forretningsvirksomhet er på 800 m². Areal til forretning kan 

økes med inntil 50% av dagens areal. 

BKB04_F Skogholt Næringsbebyggelse/parkeringsplasser. 

BKB05_F Terminalveien øst Forretning/næringsbebyggelse. Lager, service og 

distribusjon for netthandel kan etableres med inntil 6.000m² 

BRA. Det kan etableres inntil 5.200 m² BRA forretning. Av 

dette skal minimum 4.900 m² begrenses til handel med 

plasskrevende varegrupper 

som biler, motorkjøretøy, lystbåter, landbruksmaskiner, 

trelast og andre større byggevarer, salg fra 

planteskoler/hagesentre, møbelvarehus og brune- og 
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Tabell 4: Oversikt over tillat arealbruk. 

 

For områdene stilles det krav om reguleringsplan før tiltak igangsettes. 

 

 Sentrumsformål (BS) 

For områder markert som sentrumsformål BS01_F – BS24_F tillates etablering av forretning, 

tjenesteyting, kultur, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, samt nødvendige 

grønne areal og parkering til bebyggelsen. Parkering tillates ikke mot gate. Innenfor BS16_F, 

BS17_F og BS23_F tillates det i tillegg etablering av bensinstasjon/vegserviceanlegg. For tiltak 

etter PBL § 1-6 stilles det krav om reguleringsplan, samt støyutredning. Maks utnyttelsesgrad og 

byggehøyder fremgår i § 1.15.4. Områdene inngår i sone A.  

 

Boliger tillates ikke i første etasje, med unntak av i Rådhusgata. 

 

BS07_F og BS08_F: Sjøgata skal holdes åpent for trafikk og alminnelig ferdsel. Det tillates ikke 

gjenbygging av bygningen på bakkenivå som hindrer dette.  

 

 Næringsvirksomhet (BN) 

I områder markert som BN tillates etablering av næringsvirksomhet. Før utbygging kan finne sted 

i område BN3_F skal det foreligge godkjent detaljreguleringsplan som dokumenterer tiltakets 

virkninger for nærmiljøet (herunder nærliggende boligområde, naturmiljø, friluftsliv), 

forurensning og støy, samt eventuelle konsekvenser for jernbanen (jf. § 3.1.3). Før utbygging kan 

finne sted i område BN5_F - BN11_F skal det foreligge godkjent reguleringsplan. 

 

  

hvitevarer. Denne opplistingen er uttømmende.  Areal til 

fysisk utsalg tilknyttet netthandel kan ikke overstige 300m² 

og skal inngå i det totale arealet avsatt til forretning. 
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Del 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 
11-7, pkt. 2) 
 

 Fellesbestemmelser 
 

 Avkjørsler langs hovedveier 

Retningslinjer 

Langs RV80 og EV6 håndheves meget streng holdning til avkjørsler. Det skal være svært få 

avkjørsler til disse vegene, og det kreves vedtatt reguleringsplan dersom det skal bygges langs 

vegene. Unntak kan gjøres for avkjørsler i forbindelse med primærnæring. 

 

Langs fv. 830 Finneid-Grønli og fv. 530 Røvika-Strømsnes håndheves streng holdning til 

avkjørsler. Antall avkjørsler skal være begrenset og boligavkjørsler bør som hovedregel ikke 

tillates med mindre avkjørselen inngår i godkjent detaljreguleringsplan.  

 

Langs øvrige hovedveier i kommunen praktiseres mindre streng holdning til avkjørsler, men 

antall avkjørsler skal være begrenset. Utvidet bruk av eksisterende boligavkjørsler kan 

godkjennes etter søknad. 

 

Statens vegvesens rammeplan for avkjørsler skal ligge til grunn for etablering av nye eller utvidet 

bruk av avkjørsler.  

 

 Byggegrenser 

Byggegrense skal gå i en avstand på 50 m fra midt riksveg/fylkesveg og 15 m fra midt kommunal 

veg dersom ikke annet følger av reguleringsplan. 

 

Gjerde langs kommunal vei skal ha en avstand på 2 meter fra veikant og fortau. 

 

 Hensynet til Jernbanen 

Ved etablering av nye tiltak i nærheten av eksisterende eller framtidig jernbanespor, eller tiltak 

som kan ha innvirkning på Jernbaneverkets infrastruktur, skal konsekvenser for jernbanen 

vurderes og eventuelt behov for nærmere utredning avklares. 

 

Innenfor en sone på 30 m fra nærmeste jernbanespors midtlinje er det forbudt å oppføre bygning 

eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling, dersom ikke annet følger av godkjent 

reguleringsplan. Kravet gjelder ikke for eksisterende bebyggelse eller der annen tillatelse tidligere 

er gitt 

 

 Gående og syklende 

Temakart for gang- og sykkelveier skal legges til grunn for planlegging av nye eller endring av 

eksisterende gang- og sykkelveier. 

 

Retningslinjer 

Stinettet er en del av et godt kommunikasjonssystem og må ivaretas og videreutvikles. Ved 

planlegging skal det tas hensyn til eksisterende gangforbindelser, stier og snarveier. 
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Tilgjengeligheten til viktige friluftsområder og lekeplasser skal ivaretas. Ved tiltak som berører 

gang- og sykkelveier skal trafikksikkerhetsplanen legges til grunn. 

 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) 

Områder med formålet «samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)», merket S, angir 

områder som er forbeholdt tiltak under PBL § 11-7, pkt. 2. 

 

 Bane (nærmere angitt baneformål) (SBT) 

I områder merket som SBT tillates etablering av jernbane med tilhørende anlegg. 

 

Område o_SBT5_F er arealer avsatt for framtidig krysningsspor for jernbane i Valnesfjord. Det er 

ikke lov å iverksette tiltak i området som hindrer bruk av reindriftens flyttlei. Avklaringer om 

tilpasning og avbøtende tiltak skal avklares med reinbeitedistriktet og redegjøres for i 

reguleringsplan. 

 

 

 

 Bestemmelser til hovedplankartet 
 

 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (linjer) 

 

 Framtidig gang-/ sykkelveg 

Det er lagt inn linje for framtidig gang-/sykkelveg langs Sandnes i Sulitjelma.  Plasseringen er å 

regne som illustrasjon og må avklares/detaljeres ved søknad om tiltaket.  

 

 Framtidig turvegtrasé 

Det er lagt inn linje for framtidig turvegtrasé (kyststi) langs Langvatnet mellom Sulitjelma skole 

og Furulund. Plasseringen er å regne som illustrasjon og må avklares/detaljeres ved søknad om 

tiltaket. 

 

 Motorisert ferdsel i utmark 

Trase for snøskuter i Sulitjelma, vist med linjetype motorisert ferdsel i utmark, ble vedtatt av 

Fauske kommunestyre 11.2.16 under sak 82/16 med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og 

vassdrag (Motorferdselloven).  

 

 

 Bestemmelser til kommunedelplan for Fauske sentrum 
 

 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (linjer) 

 

 Framtidig gang-/ sykkelveg 

Det er lagt inn linje for framtidig gang-/sykkelveg over Farvikdalen (planlagt forbindelse mellom 

boligområde på Vestmyra og Stranda). Plasseringen er å regne som illustrasjon og må 

avklares/detaljeres ved søknad om tiltaket.  

 

Område o_SV9_F avsettes til areal for framtidig etablering av fortau langs Erikstadveien 

(o_SV8).   
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Del 4. Grønnstruktur (PBL § 11-7, pkt. 3) 
 

 Fellesbestemmelser 
 

 Grønnstrukturområder  

Grønnstrukturen i kommunen skal forvaltes og brukes på en måte som ivaretar og fremmer 

friluftsliv og folkehelse. Tiltak som nevnt i PBL § 1-6 skal som hovedregel ikke tillates, med 

mindre de har til hensikt å bedre allmennhetens tilgjengelighet og bruk av områdene. Etablering 

av turveger/stier og områder for rekreasjon kan tillates dersom viktige kvaliteter i områdene, 

økosystemer og verdier ivaretas. Større tiltak innenfor områder avsatt til grønnstruktur krever 

godkjent reguleringsplan.  

 

 Områdene merket som GGR reguleres til grønnstruktur. Tilrettelegging for friluftsliv og 

anleggelse av tursti er i tråd med formålet, men det stilles ingen krav til opparbeidelse. 

 Områdene merket GTD reguleres til turdrag. Disse områdene er særlig viktig for å sikre 

sammenheng mellom større grøntområder/markaområder og bebygde områder.  

 Områdene merket som GFO reguleres til friområde. Disse områdene skal så fremst det lar seg 

gjøre opparbeides til allmenn bruk og eie.  

 Områdene merket som GPA reguleres til park. Disse områdene skal så fremst det lar seg 

gjøre opparbeides til allmenn bruk og eie. 

 

Retningslinjer 

Sammenhengende grøntdrag, grønne lunger, tråkk/stier/turveier og områder for lek og rekreasjon 

skal ivaretas og styrkes. Grønnstrukturområder skal i størst mulig grad sikres allmennhetens 

tilgjengelighet og fremme folkehelse. 

 

Eksisterende grønnstrukturområder skal ikke omdisponeres til andre formål uten at det foreligger 

særskilte grunner eller tilfredsstillende erstatningsarealer.  

 

 

 Bestemmelser til hovedplankartet 
 

 Grønnstrukturområder 

Innenfor GGR5_F og GGR6_F kan det i tillegg til fellesbestemmelsene (jf. § 4.1.1) etableres 

gang- og sykkelvei mellom Valnesfjord skole og boligområde på Hagenes.  

 

Innenfor GFO9_F tillates det friområde for dressur av hund. Området reguleres av Hundeloven § 

9, pkt. e. Bruk av området skal skje i forståelse med reindriftsnæringa og grunneier, og må ikke 

være til hinder for normal ferdsel og allment friluftsliv. 
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Del 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 
(LNFR) (PBL §11-7, pkt. 5) 
 

 Fellesbestemmelser 
 

 LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LL) 

 

Retningslinjer 

Innenfor områder merket LL (ikke alle områdene har påskrift i plankartet), tillates ikke andre 

tiltak enn det som er knyttet til stedbunden næring. Utvidelse (garasje, tilbygg og uthus) av 

eksisterende boliger innenfor LL-områder tillates, men %-BYA må ikke overstige 25%. 

Frittstående garasje på boligeiendom kan ikke innredes for varig opphold/beboelse i andre etasje.  

 

Områdene merket som LL gjelder også viktige friluftsområder og markaområder med særlige 

kvaliteter og verdi som frilufts- og/eller naturområder. Enkel tilrettelegging for fysisk aktivitet og 

tilgjengelighet til skog og mark, for eksempel herunder skiløyper, lysløyper, turstier mv. kan 

tillates i områdene dersom disse er tilpasset landskap og at hensyn til biologisk mangfold og evt. 

andre viktige hensyn er ivaretatt. 

 

 LNFR areal for spredt bolig, fritids-, eller næringsbebyggelse  

For tiltak etter pbl § 20-1 a, b, d, g, k, l og m i områder med spredt bebyggelse, der ny og 

eksisterende bebyggelse til sammen utgjør en gruppe på 4 enheter eller mer, skal det utarbeides 

reguleringsplan.  

 

Ved utbygging av områder for spredt bebyggelse skal faren for skred 

(snø/stein/kvikkleire/jordskred) og flom/erosjon vurderes. Tillatt bruksformål og utbygging for de 

enkelte områdene er gitt i tabell 5 (§ 5.2). 

 

Utvidelse (garasje, tilbygg og uthus) av eksisterende boliger innenfor LSB tillates, men %-BYA 

må ikke overstige 25%. 

 

For ny spredt bolig, fritids-, eller næringsbebyggelse gjelder følgende: 

 Spredt bebyggelse skal ikke danne silhuett i terrenget (koller eller åsrygger). 

 Kommunens skog-/jordbrukssakkyndige skal konsulteres. 

 Tomter skal ikke legges ut på skogsareal med middels og god skogbonitet. 

 Tomter skal ikke legges ut i skogplantefelt. 

 Tomter skal ikke legges ut på eksisterende skogsveger (traktor eller skogsbilveger) eller i 

aktuelle/gode skogsvegtrasèer. 

 Tomter må ikke legges ut slik at det blir en dårlig arrondering for landbruket. 

 Bebyggelsen skal minimum ha en avstand på 15 m til dyrka mark. 

 Adkomst til spredt bebyggelse skal ikke legges over dyrka mark. 

 Spredt bebyggelse må ikke komme i konflikt med natur- og friluftsinteresser.  

 Spredt bebyggelse skal ikke være til hinder for utøvelse av reindrift, eller vesentlig berøre 

flytt-/trekkleier eller viktige områder for reindrifta. 
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 Før fradeling skal det innhentes uttalelse fra kulturminnemyndighetene (Sametinget og 

Nordland fylkeskommune), jfr. Kulturminneloven § 8 første ledd. 

 

For spredt boligbebyggelse gjelder følgende: 

 Maks. mønehøyde på bolig er 9,0 m fra gjennomsnittlig planert terreng.  

 Garasje tilknyttet spredt boligbebyggelse kan ha BRA på maks. 70 m². Frittstående garasje på 

boligeiendom kan ikke innredes for varig opphold/beboelse i andre etasje. 

 Grad av utnytting i områder for spredt boligbygging (LS/LSB-områder), settes til %-BYA til 

25%. Dette inkluderer også nødvendig parkeringsareal.  

 

For spredt fritidsbebyggelse gjelder følgende: 

 Fritidsbebyggelse kan oppføres i en etasje med maks. gesimshøyde 3,0 m og maks. 

mønehøyde 5,5 m, der høydene måles fra gjennomsnittlig planert terrengnivå. 

Hyttebebyggelsen kan ikke overstige 120 m² BRA. Bakkeparkering og naust kommer i 

tillegg. Herav tillates oppført uthus/anneks på 30 m².  

 

For spredt næringsbebyggelse gjelder følgende: 

 Grad av utnytting i områder for spredt næringsbygging (LS/LSN-områder), settes til %-BYA 

til 40%. Dette inkluderer også nødvendig parkeringsareal.  

 

Retningslinjer: 

Tomter skal ikke være større enn maksimum 1,5 daa. 

 

 

 Bestemmelser til hovedplankartet 
 

 LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. (LS) 

For områdene merket LS gjelder en kombinasjon av spredt bolig-, fritids- og/eller 

næringsbebyggelse. For områdene gjelder de samme fellesbestemmelser som angitt for de øvrige 

områdene med spredt bebyggelse (jf. § 5.1.2).  

 

Innenfor planens virketid (jf. § 1.1) kan det innenfor de enkelte LS-områdene bygges det antall 

bolighus, fritidshus og næringsbebyggelse som vist i tabellen nedenfor: 

 

Tabell 5. Oversikt over tillatt utbygging i LS-områdene.  

Område LS-områder Antall boliger Antall hytter Antall nærings-

etableringer 

Sjønstå LS1  1 1 

Sjønstå LS2 1 1  

Vallvatnet LS3 2 2  

Norvika LS4 1 2  

Østerkløft LS5/LS6 1 2  

Østerkløft LS7 1 2  

Totalt  6 10 1 
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 LNFR-areal for spredt boligbebyggelse (LSB) 

I områder merket LSB tillates etablering av spredt boligbygging iht. fellesbestemmelsene § 5.1.2.  

 

I LSB02 kan det ikke bygges boliger i utbredelsesområdet for flombølger i tilknytning til 

eventuelt dambrudd i dam Stengvatn. 

 

I LSB03 kan det ikke bygges boliger eller etableres tilhørende infrastruktur som er til hinder for 

fremtidig masseuttak. Områdets potensiale for fremtidig drift av masseuttak må avklares i 

reguleringsplanen.  

 

Innenfor kommuneplanens virketid (jf. § 1.1) kan det innenfor de enkelte LSB-områdene tillates 

følgende antall bolighus som vist i tabellen nedenfor: 

 

Tabell 6. Oversikt over tillatt utbygging i LSB-områdene. 

Område LSB-områder Antall nye boliger som tillates 

Venset LSB01/LSB13_F 3 

Vatnbygda LSB02 4 

Grønås LSB03 10 

Klungset LSB04 1 

Fauskeeidet LSB05 9 

Solvika LSB06 1 

Tverrå LSB07 5 

Nordvika LSB08 1 

Kosmo LSB09 7 

Bringsli LSB10/LSB12 11 

Nystad/Kosmo LSB11 7 

Totalt  59 

 

 LNFR-areal for spredt fritidsbebyggelse (LSF) 

I områder merket LSF tillates spredt fritidsbebyggelse iht. fellesbestemmelsene § 5.1.2. 

 

Ved videre utbygging innenfor LSF07 skal det tas hensyn til terskler i Laksåga slik at disse ikke 

blokkeres. Søknad om tiltak skal oversendes regulant for uttalelse. 

 

Ved utbygging i området LSF16_F må det tas hensyn til fareområder for skred. Utbygging i de 

skredutsatte områdene tillates ikke.  

 

Innenfor kommuneplanens virketid (jf. § 1.1) kan det innenfor de enkelte LSF-områdene tillates 

følgende antall fritidshus som vist i tabellen nedenfor: 

 

Tabell 7. Oversikt over tillatt utbygging i LSF-områdene.  

Område LSF-områder Antall nye hytter som tillates 

Østerkløft LSF01 2 

Bringsli LSF02 5 

Stigåga LSF03 2 
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Solvikmarka LSF04 8 

Skoffedalsvatnet LSF05 2 

Fauskevika LSF06 5 

Laksåga LSF07 6 

Tokdalen LSF08/LSF10 3 

Valnesfjordvannet 

vest 

LSF09 3 

Sjønståelva LSF11 3 

Tverrelva LSF12/LSF14 2 

Stormo LSF13 2 

Fjell LSF16_F  2 

Jordbru LSF15_F 2 

Totalt  47 

 

 

 LNFR-areal for spredt næringsbebyggelse (LSN) 

I området merket LSN1 tillates etablering av spredt næringsbebyggelse iht. fellesbestemmelsene § 

5.1.2. Innenfor kommuneplanens virketid tillates det oppføring av ett nytt næringsbygg. Maks %-

BYA skal ikke overstige 25%. 

 

Retningslinjer 

I områder med spredt næringsbebyggelse bør det av hensynet til det omkringliggende landskapet 

og omgivelsene særlig vises varsomhet ved oppføring av ny bebyggelse.  
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Del 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone (PBL§ 11-7, pkt. 6) 
 

 Fellesbestemmelser 
Langs sjø og vassdrag skal aktiviteter og inngrep som kan skade eller medføre ulemper for 

naturmangfoldet, friluftsinteresser, landskap og andre allmenne interesser ikke tillates. For alle 

vassdrag med årssikker vannføring, herunder elver, bekker, vann og tjern, skal det naturlige 

vegetasjonsbeltet opprettholdes og om mulig utvikles slik at det ivaretar viktige økologiske 

funksjoner, motvirker erosjon og tjener flomsikring og friluftsliv. Det skal ikke foretas inngrep i 

vassdraget som kan skape erosjon og utrasing av elvekantene. 

 

Innenfor en grense på 100 meter fra sjø og vassdrag (målt i horisontalplanet fra strandlinja ved 

gjennomsnittlig flomvannstand) skal det ikke oppføres ny bolig-, fritids eller næringsbebyggelse, 

utvidelse eller fradeling til slike formål. Unntaket gjelder langs Sjønståelva (VFR07), Laksåga i 

Norddalen (VFR06), LSB01 i Venset, LSF06 ved Leivset og nedre deler av Liosen/Farvikbekken 

(VRF02-VFR05 i sentrumskartet) hvor grensen er satt til 50 meter fra vassdraget. Unntak fra 

byggeforbudet gjelder også øvrige deler av Fauske sentrum, jf. kommunedelplan for sentrum. For 

denne delen av kommunen gjelder byggegrensen slik den fremgår av gjeldende reguleringsplan 

eller blir fastsatt gjennom ny reguleringsplan.  

 

For utbygging nærmere enn 100 meter fra sjø og vassdrag i områder avsatt til bebyggelse og 

anlegg og LNFR-område med spredt utbygging, skal byggegrensen avklares gjennom 

reguleringsplan. 

 

Retningslinjer: 

I nye utbyggingsområder, utvidelse eller rehabilitering av eksisterende utbyggingsområder, bør 

det fokuseres på å sikre gode løsninger for overvannshåndtering for å redusere avrenning og 

hindre oversvømmelse og flom. Åpen overvannshåndtering (fordrøyningsbasseng og lignende) 

skal alltid vurderes. Elver og bekker bør bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig 

og bør sees i sammenheng med grønnstrukturen i området. Bekkelukkinger bør unngås. 

 

Sjønståelva (Sulitjelmavassdraget), nedstrøms flomluken på dammen i Dråvika og ned til 

Øvrevatnet er regulert av Salten Kraftsamband AS. Flomstørrelsen i Sulitjelmavassdraget 

generelt er blitt redusert etter kraftutbyggingene, og spesielt nedstrøms dam Dråvika etter at 

Sjønstå kraftverk kom i drift i 1984. Salten Kraftsamband har data over tidligere registrerte 

storflommer fra 1914 fram til i dag. Største flomsituasjon i denne perioden var 13.nov. 1999 som 

medførte at flomluka i Dråvika måtte åpnes. Ingen av disse registrerte flommene har forårsaket 

erosjonsskader eller flomskader av betydning i nevnte vassdrag. Utfra ovenstående anses faren 

for flom, erosjon, masseavlagring og isgang som minimal.  

 

Vassdrag og bekker som er viktige gyte- og oppvekstområder for laks og innlandsfisk må forvaltes 

i tråd med intensjonene i lakse- og innlandsfiskeloven. I Fauske kommune er Lakselva i 

Valnesfjord (del av Valnesfjordvassdraget som er vernet, jf. vernede vassdrag § 

 7.3.4) og Sulitjelmavassdraget (med Laksåga i Norddalen) de viktigste vassdragene med hensyn 

på oppgang av anadrom laksefisk. Det vises i denne sammenheng til Fylkesmannens 

kategorisering av laks-, sjøaure- og sjørøyevassdrag i Nordland av 21.12.98. 



Kommuneplanens arealdel sjø og land 2018-2030  33 

Fauske kommune 

 

Laksåga i Norddalen er regulert av Elkem AS, Siso kraftverk. Det er bygd 6 terskler i Laksåga, 

samt 1 terskel etter kulvert som Litle Tverråga renner gjennom, etter pålegg fra 

Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning. Elkem forutsetter at adkomsten til 

tersklene ikke blokkeres ved eventuell hyttebygging i LSF07. Det vil ikke bli større vannføring i 

elva enn det som var før Siso kraftverk ble bygget ut. Utfra dette anses faren for flom, erosjon, 

masseavlagring og isgang i dette vassdraget som minimal, men bør likevel vurderes ved 

etablering av ny hyttebebyggelse i LSF07.  

 

 Naturområder (VN) 

Områdene merket som VN reguleres til naturområder. Innenfor disse områdene tillates ikke 

varige inngrep utover beskjeden tilrettelegging for allmenn ferdsel og normal skjøtsel. 

 

 

 Bestemmelser til hovedplankart 
 

 Akvakultur (VA) 

Innenfor godkjent lokalitet for akvakulturanlegg (VA) skal festeanordninger og kabelstrekk for 

akvakulturanlegg ikke unødig hindre allmennhetens ferdsel i sjøområdene og 

adkomstmulighetene til land.  

 

Akvakulturanlegg i sjøen utformes på en estetisk forsvarlig måte med hensyn til materialbruk, 

form og farge. 

 

Retningslinjer 

Fauske kommune vil ved konsesjonsbehandling for nye akvakulturanlegg henvise lokaliseringen 

av disse til VA-områdene. Konkret plassering av anlegg innenfor disse områdene vil det bli tatt 

stilling til under konsesjonsbehandlingen. Kommunen har ikke tatt stilling til hvilken type 

oppdrett som skal drives innenfor VA-områdene. Dette vil bli vurdert under 

konsesjonsbehandlingen. 

 

Konsesjonshaver har ansvaret for å rydde området for utstyr, festeanordninger og avfall dersom 

driften ved akvakulturanlegget nedlegges permanent eller for lengre perioder. 

 

 Friluftsområde (VFR) 

Innenfor regulerte vassdrag (Stengvatn, Storelvvatn og Balvatnet) skal utarbeidede 

dambruddsbølgeberegninger benyttes for videre vurdering i utnyttelsen av arealet langs 

vassdragene. Tiltak i områdene skal oversendes regulant for uttalelse.   

 

Retningslinjer 

NVE har satt krav om at alle dameiere i klasse 1 og 2 skal gjennomføre 

dambruddsbølgeberegninger for utarbeidelse av dambruddsbølgekart. Salten Kraftsamband har 

to dammer i klasse 2. Disse er Balvannsdammen og dam Giken (Storelvvatn). Salten 

Kraftsamband har fremskaffet slikt materiale for disse anlegg i 2003. Dambruddsbølgeberegning 

for dam Stengvatn ble utført i 2005. 
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 Naturområde (VN) 

Innenfor området VN2 på Klungsetleira skal det ikke foretas gravearbeider eller oppføres bygg 

eller anlegg. Det skal heller ikke legges aktiviteter hit som kan være til skade for fuglelivet i 

området. 

 

 Kombinerte formål i sjø og vassdrag (FFNF/FFNFA) 

Områder markert som FFNF gjelder områder for kombinert arealbruk for ferdsel, friluft, natur og 

friluftsområde. 

 

FFNF07-FFNF10 viser arealer som i tillegg kan nyttes til fortøyninger for akvakulturområder 

(VA). Fortøyningene skal minimum ligge 25 meter under havoverflaten*. Det tillates utover dette 

ikke etablering av oppdrettsanlegg eller andre typer akvakultur i disse områdene.  

 

Områder markert som FFNFA gjelder områder for kombinert arealbruk for fiske, ferdsel, natur, 

frilufts- og akvakultur.  

 

I FFNFA-områder mellom land og utenforliggende akvakulturområder (VA-områder), kan det i 

forbindelse med godkjenning av lokaliteter for akvakultur, anlegges kai/brygge, 

fortøyningsanlegg og andre innretninger til betjening av akvakulturanlegget. Disse skal ikke 

hindre den frie ferdsel for mindre båter langs land. 

 

Retningslinjer 

*Havoverflaten angir et punkts høyde under/over gjennomsnittlig havnivå. På kart angis antall 

meter under havet som et negativt antall meter over havet. Dvs. at 25 m under havet blir på kart  

-25 m over havet. 

 

Valnesfjordvatnet, Nedrevatnet og Øvrevatnet, som i planen er disponert til FFNF-områder, er i 

relasjon til motorferdselslovens § 2, 4.ledd å betrakte som sjø, og områdene rammes derfor ikke 

av forbudsbestemmelsene i motorferdselslovens § 3. Sjøkabler for overføring av telesignal, 

elektrisk kraft og drikkevann bør legges i områder som er disponert til FFNF-områder. 

 

 

 Bestemmelser til kommunedelplan for Fauske sentrum 
 

 Forbudsgrense vassdrag (linje) 

Områder markert med juridisk linje «forbudsgrense vassdrag» angir områder som skal ivaretas 

som flombarrierer for vassdrag. Innenfor LL05, LL06, LL07, samt 50 meter fra vassdrag langs 

nedre deler av Liosen/Farvikbekken (VFR02-VFR05), målt i horisontalplanet ved 

gjennomsnittlig flomvannstand, jfr. plan- og bygningsloven § 11-11, 5.ledd, er det ikke tillatt å 

iverksette tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6 eller fradeling til slike tiltak utover det 

som er nødvendig for stedbunden næring/landbruket (jf. 5.1.1). Søknad om tiltak i flomutsatte 

områder skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for uttalelse. 

 

 Naturområde (VN) 

Innenfor området VN1 på Klungsetleira skal det ikke foretas gravearbeider eller oppføres bygg 

eller anlegg. Det skal heller ikke legges aktiviteter hit som kan være til skade for fuglelivet i 

området. 



Kommuneplanens arealdel sjø og land 2018-2030  35 

Fauske kommune 

Del 7. Hensynssoner i kommuneplan (PBL § 11-8) 
 

 Sikrings- støy- og faresoner (PBL § 11-8, pkt. a) 
 

 Nedslagsfelt drikkevann (H110_) 

I områder for nedslagsfelt for drikkevannskildene (merket H110_ i hovedkartet) tillates det ikke 

tiltak som kan forurense, ødelegge eller medføre ulempe for bruk av drikkevannskilder og 

tilhørende nedslagsfelt. Alle tiltak i nedslagsfeltet for drikkevann skal forelegges vannverkseier 

og vannverkets tilsynsmyndighet til uttalelse. 

 

Retningslinjer 

Drikkevannsforskriften med veiledning gir utfyllende informasjon om sikring av 

drikkevannskilder. Vannverkseier gir utfyllende informasjon om bruk av vannkilden og 

nedslagsfeltet.  

 

 

 Rød og gul sone iht. T-1442 (H210_ og H220_) 

Områder markert med hensynssone H210_ og H220_ angir rød og gul støysone fra skytebane. 

Ved tiltak i eller nær støysoner må detaljert utstrekning av støysonegrensene avklares med 

støyberegninger. 

  

 Ras- og skredfare (H310_) 

Områdene markert som H310_ angir kjente fareområder for kvikkleire. I disse områdene skal det 

ikke gis tillatelse til tiltak som kan påvirke stabiliteten i grunnen uten at det er gjennomført 

geotekniske grunnundersøkelser. Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak skal gjennomføres 

samtidig med tiltaket.   

 

 Skytebane (H360_) 

Område markert med faresone H360_ angir hensynssone for skytebane. Innenfor området skal det 

ikke iverksettes tiltak som kan komme i konflikt med skytebanen av hensyn til støy, fare og 

sikkerhet.  

 

 Høyspenningsanlegg (H370_) 

Områder markert som H370_ angir aktsomhetsområde for høyspenningsanlegg for eksisterende 

kraftledning. Tiltak innenfor hensynssonen eller i nærheten av kraftledninger skal skje i tråd med 

fellesbestemmelsene § 1.13. 
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 Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, 
landskap og bevaring natur- og kulturmiljø (PBL § 11-8, c.) 

 

 

 Hensyn reindrift (H520_) 

 

Retningslinjer 

Hensynssone H520_ viser viktige flyttleier for rein som må tas hensyn til ved en eventuell 

utbygging på Stormyra (i kommunedelplan for Sentrum). Det vises her til Reindriftsloven § 22 

hvor flyttleier har et særskilt vern.  

 

Hensynssonene kan ikke tolkes som uttømmende for områder med verdi for reindriften. Ved tiltak 

innenfor reinbeitedistriktene bør hensynet til reindrift alltid vurderes slik at reindriftens interesser 

ivaretas på best mulig måte.  

 

 

 Hensyn friluftsliv (H530_) 

 

Retningslinjer  

Områder som er svært viktig for friluftsliv er markert med hensynssone H530_. I disse områdene 

skal allmennhetens friluftsinteresser være førende for arealbruken som tillates. Det bør ikke 

tillates tiltak som kan være i konflikt eller medføre ulemper for allmennhetens bruk eller 

tilgjengelighet til områdene. Områder som er viktige for friluftslivet er ofte også viktige områder 

for landskaps, natur- og/eller økologiske kvaliteter og verdier.  

 

Hensynssonene må ikke tolkes som uttømmende for områder med viktige friluftsverdier. Friluftsliv 

bør alltid vurderes i plansaker slik at mindre kjente områder, for eksempel områder med lokal 

verdi, ivaretas i planarbeidet.  

 

 Bevaring kulturmiljø (H570) 

 

H570_1: Fangeleir Kjeldås 

H570_2: Sulitjelma kirke 

H570_3: Sulitjelma gruver 

H570_4: Kulturmiljø Alvenesheia 

H570_5: Kulturmiljø Røvik ungdomssenter 

 

Retninglinjer: 

Områder markert med hensynssone H570_ er knyttet til områder der eksisterende bygningsmiljø, 

rester etter tidligere arealbruk eller spor etter menneskelig aktivitet i landskapet har høy verdi 

som historiske kilder og kulturminner/kulturmiljøer, uten at kulturminnets/miljøets alder gjør at 

området underlegges automatisk vern (jf. Kulturminnelovens § 4). Områdene bør forvaltes slik at 

stedets egenart og særpregede kulturmiljø opprettholdes. Tiltak i områdene som kan virke 

ødeleggende eller redusere områdenes kvaliteter bør ikke tillates. Hensynssonene kan ikke tolkes 

som uttømmende for områder med verdi som viktige kulturmiljøer. Kulturmiljø bør alltid vurderes 

i plansaker slik at hittil ukjente eller mindre kjente kulturmiljøer oppdages og ivaretas.  
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Det bør ikke foretas tilsåing og revegetering/beplantning i området fra Loame via Reinhagen til 

smeltehytta, mot Balmielva og på Grunnstolltippen og deler av områdene øst og vest for kissiloen. 

Ved aktiv revegetering bør det utarbeides vegetasjonsplan for hele det området som naturlig 

hører med visuelt, funksjonelt og biologisk. Avgrensning for en slik plan gjøres i samråd med 

kommunen.  

 

Ved sikring av gruveinnganger bør det velges løsninger som gjør at inngangen fremstår som en 

åpning. Gjenmuring bør trekkes tilbake fra åpningen og eventuelle problemer knyttet til 

oppsamling av vann i åpningen bør løses gjennom ny opparbeidet drenering. Hull bør sikres ved 

bruk av godt merkede viltgjerder. Kraftig netting bør også vurderes benyttet som horisontal 

sikring på toppen av viltgjerdet over hull.  

 

Rester etter viktige ledd i gruvedriften bør ikke fjernes såfremt de ikke virker forurensende ved at 

de kan spres i landskapet rundt. Jernrester, kabler og annet bør såfremt de ikke kan skade folk og 

dyr, få ligge i ro på stedet. 

 

Eget prosjekt med utforming av database, vern i Sulitjelma bør gjennomføres. Registreringer og 

dokumentasjon bør samles og knyttes til nummer påført temakart. Temakart og database bør 

ajourføres og ligge som et viktig og tilgjengelig materiale ved søknader, meldinger for private og 

for saksbehandling etc.  

 

Alle eksterne endringer på bestående hus som er registrert med nummer på temakart vern bør 

meldes/søkes om. Søknaden bør inneholde fasadetegninger og beskrivelse. Alle endringer skal 

godkjennes før arbeidet kan igangsettes. Som endringer regnes endring av farger, fasadekledning, 

vindus/dørtyper, plassering av vinduer og dører, detaljer knyttet til tak, overgang tak/vegg, 

inngangspartier, taktekking, trapper/inngangsparti, pipeløsninger og påbygg. Som endringer 

regnes også riving. 

 

 

 Båndleggingssoner (PBL § 11-8, pkt. d) 
 

 Båndlegging for planlegging etter plan- og bygningsloven (H710_) 

Områdene markert med hensynssone H710_1F båndlegges for framtidig serverfarm/teknopark 

med krav om reguleringsplan og konsekvensutredning. Gyldigheten for båndleggingen gjelder 4 

år fra vedtaksdato for kommuneplanens arealdel og oppheves dersom godkjent plan ikke 

foreligger. 

 

 Båndlegging etter lov om naturvern (H720_) 

Følgende områder er vernet i medhold av Naturvernloven, jfr. Plan- og bygningslovens § 11-8, 

bokstav d:  

 

H720_1 og H720_2 - Junkerdal nasjonalpark er båndlagt med varig vern etter Naturvernloven 

(kgl. res. dat. 09.01.2004). Det skal opparbeides infrastruktur rundt utvalgte innfallsporter for å 

bedre adkomst og opplevelsesmuligheter i og rundt nasjonalparken. Innfallsportene er markert 

med eget symbol på plankartet. Samtidig er det viktig at slike tiltak ikke reduserer områdenes 

opplevelsesverdi og allmennhetens tilgang til friluftsområder og nasjonalparken. 
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H720_3 og H720_4 – Sjunkhatten nasjonalpark er båndlagt med varig vern etter Naturvernloven 

(kgl. res. dat. 05.02.2010). Det skal opparbeides infrastruktur rundt utvalgte innfallsporter for å 

bedre adkomst og opplevelsesmuligheter i og rundt nasjonalparken. Innfallsportene er markert 

med eget symbol på plankartet. I denne sammenheng bør det være et særskilt fokus på barn og 

unge, universell utforming/tilrettelegging for alle. Samtidig er det viktig at slike tiltak ikke 

reduserer områdenes opplevelsesverdi og allmennhetens tilgang til friluftsområder og 

nasjonalparken. 

 

H720_5 - Ytre Klungset er båndlagt med varig vern som naturreservat etter Naturvernloven (kgl. 

res. dat. 15.12.2000, verneplan for rike løvskoger i Nordland) med hensikt om å bevare et 

skogområde med stort mangfold og frodighet, inkludert artsforekomstene av gulveis og springfrø, 

samt den tilhørende fauna. 

 

H720_6 - Veten er båndlagt med varig vern etter Naturvernloven (kgl.res. dat. 15.12.2000, 

verneplan for barskog i Nord-Norge) med hensikt om å bevare en rik kalkfuruskog med alt 

naturlig plante- og dyreliv og de naturlige økologiske prosessene. 

 

H720_7 – Våtmarksområdet på Fauskeeidet er båndlagt med varig vern som naturreservat etter 

Naturvernloven (kgl. res. dat. 16.12.1983) med hensikt om å bevare et produktivt og artsrikt 

våtmarksområde og vakkert landskapsområde, spesielt av hensyn til det varierte plantelivet og et 

særdeles rikt og interessant fugleliv.  

 

Innenfor naturreservatene H720_5 – H720_7 tillates det ikke tiltak som kan endre de naturgitte 

forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring 

av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for 

tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre 

konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske 

bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Naturmangfoldlovens § 49 krever også at 

det skal legges vekt på hensynet til verneområder når det vurderes om det skal gis tillatelser til 

utenforliggende virksomheter.  

 

 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_) 

Følgende områder er vernet i medhold av Kulturminneloven, jfr. Plan- og bygningsloven § 11-8, 

bokstav d: 

 

H730_1 - Klungset leir med tilhørende bygninger (kontor, lager, garasje og verksted) ble vedtatt 

fredet som nyere tids kulturminne i 2015 med hjemmel i Kulturminneloven § 15 og 19. 

Isolatbrakken ble vedtatt fredet 2004.  

 

H730_2 - Sjønstå gård (klyngetun) er båndlagt med varig vern etter Kulturminneloven som 

kulturminne av nasjonal interesse. Området ble vedtatt fredet 12.12.2005 med hjemmel i 

Kulturminneloven § 15 og 19. 

 

H730_3F – Fv.830/Sulitjelmaveien er forskriftsfredet etter § 22a i Kulturminneloven, og står 

oppført som objekt nr. 127 i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. 

Fredningen gjelder fra Sjønstå bru til krysset ved Avilonfyllinga. Tiltak som kan medføre endring 

på veien skal meldes inn til Statens vegvesen. 
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H730_4F – H730_6F – Områdene markerer hovedbygningen til Røvika ungdomssenter og 

tilhørende elevinternat (Høgli) og rektorbolig (Granli). Byggene er forskriftsfredet etter § 22a i 

Kulturminneloven med hensikt om å sikre det helhetlige spesialskoleanlegget og dets historie. 

Anleggets omkringliggende områder er markert med hensynssone H570_5. 

 

H730_7F og H730_8F – Områdene markerer automatisk fredete kulturminner (gravhauger) etter 

Kulturminnelovens § 4. Tiltak på eller inntil kulturminnene som kan skade, ødelegge, flytte, 

forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme eller grave ut de automatisk 

fredete kulturminnene, eller framkalle fare for at dette kan skje, er ikke tillatt. Kulturminnenes 

omkringliggende miljø er markert med hensynssone H570_4. 

 

Tiltak etter PBL § 1-6 innenfor disse områdene skal avklares med kulturvernmyndighet.  

 

 Båndlegging etter andre lover (H740_) 

Følgende områder er vernet som vernede vassdrag etter Lov om vassdragene (erstattet av 

Vannressursloven i 2013), jf. Plan- og bygningsloven § 11-8, d: 

 

H740_1 - Valnesfjordvassdraget, vernet i Verneplan I (Stortingsvedtak av 06.04.73). 

H740_2 og H740_3 - Store Tverråga og Villumselva, vernet i Verneplan II (Stortingsvedtak av 

30.10.80). 

 

Vernet gjelder hele nedbørsfeltet og er blant annet et vern mot utbygging til kraftformål. 

 

For hovedvassdraget/vannstrengen i Valnesfjordvassdraget, Store Tverråga og Villumselva vil det 

innenfor en sone på 100 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand være krav 

om reguleringsplan før tiltak som nevnt i Plan- og bygningsloven § 1-6, samt fradeling til slike 

tiltak kan godkjennes.  

 

Innenfor områdene skal det ikke foretas inngrep i vassdraget/vannstrengen som kan skape erosjon 

og utrasing av elvekantene. Kantvegetasjon skal bevares. 

 

Retningslinjer 

For verna vassdrag gjelder rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vernede vassdrag av 10. nov. 

1994. Retningslinjene gjelder følgende deler av det enkelte verneobjekt avgrenset slik: 

 

Valnesfjordvassdraget er vernet pga. vassdragets betydning for friluftsliv, verdier knyttet til 

vassdraget (bl.a. ualminnelig rik flora), landskapsmessige og viktige kulturelle verdier. Dette er 

ivaretatt ved at hoveddelen av området ligger som et rent LNFR-område. Øvrige 

arealbruksformål i området vil gjennom retningslinjer/bestemmelser ivareta intensjonene for 

vernet i vassdraget. Kommunen kan ikke se at det utover dette er noe behov for å bruke 

differensiert forvaltning av Valnesfjordvassdraget som et verktøy i oppfølgingen av RPR for verna 

vassdrag.  

 

Villumselva og Store Tverråga er vernet bl.a. pga. vassdragenes urørthet. Dette er ivaretatt ved 

LNFR-formålene. Faren for flom, erosjon, masseavlagring, isgang er vurdert i de verna 

vassdragene og en slik fare vurderes som minimal.  
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 Videreføring av reguleringsplaner (PBL § 11-8, pkt. f) 
 

 Områder hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Tidligere vedtatte reguleringsplaner er vist i planen som områder hvor gjeldende planer fortsatt 

skal gjelde. Ved motstrid mellom reguleringsplan og kommuneplanen, gjelder kommuneplanens 

bestemmelser foran. Utbygging vil ved motstrid mellom kommuneplanens arealdel og gjeldende 

reguleringsplan medføre plankrav. 

 

Reguleringsplaner som godkjennes etter at arealdelen er vedtatt gjelder foran kommuneplanen. 

 

 

 

Del 8. Bestemmelsesområder (PBL § 11-9) 
 

 Fellesbestemmelser 
 

 Områder med krav om reguleringsplan 

Følgende områder er vist som bestemmelsesområder i kommuneplanen:  

 

 Sentrumssone Sone #A og Sone #B i kommunedelplan for Fauske sentrum  

 Sone #D (Strømsnes) i kommuneplanens hovedplankart. 

 

I områder vist som bestemmelsesområder stilles det krav om reguleringsplan før gjennomføring 

av tiltak som nevnt i PBL § 1-6. I tillegg gjelder særskilte bestemmelser omtalt i del 1 (jf. § 1.15). 
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Sammendrag 

Denne planbeskrivelsen bygger i hovedsak på et utkast til planbeskrivelse skrevet av arealplanlegger 
Gunnar Myrstad i Fauske kommune.  Senior rådgiver Morten Selnes i Norconsult AS har i en sluttfase 
hatt ansvar for å redigere og gjennomgå utkastet fra Myrstad.   

Planen legger til grunn visjon og overordnet mål slik dette er fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel 
(Fauske 2025).    

Planbeskrivelsen gir en oversikt over planprosessen og de viktigste endringene som er gjennomført i 
revisjonsarbeidet.  I tillegg til selve revisjonen er det gjennomført en handelsanalyse, og det er utviklet 
en egen strategiplan for Fauske sentrum.  

Det er utviklet et revidert kommuneplankart med en revidert kommunedelplan for Fauske sentrum med 
tilhørende bestemmelser.   

Det er – i hht regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter – definert sentrumssoner og 
handelsområder utenfor sentrum.  

I tilknytning til utvikling av en ny skolestruktur for Fauske, er det utarbeidet en egen plan for gang- og 
sykkelveier i Fauske sentrum.   

I denne rulleringen av kommuneplanens arealdel har Fauske kommune gjort ett løft i forhold til 
plankartene ved å innlemme 3 kommunedelplaner i hovedplanen og å konvertere både hovedplan og 
sentrumsplanen fra gammel plan og bygningslov til PBL 2008 og korrekt sosi versjon. Kartene er 
tegnet i henhold til gjeldende forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt 
planregister og nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.  

Gjeldende reguleringsplaner er videreført i kommuneplanen og kun vist med skravur. Ved neste 
rullering bør det vurderes å oppheve eldre planer. I tillegg kan det vurderes å vise planer som fortsatt 
skal gjelde med forenklete formål slik at helheten i arealbruken fremgår bedre av plankartet for 
kommuneplanens arealdel. I praksis vil layout i papirversjonen av kartet ha liten betydning ettersom 
man i hovedsak benytter seg av kommunens karttjeneste på nett. I karttjenesten kan man vekselvis se 
på kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner.  
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 Forord 
Kommuneplanen for Fauske omfatter kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel.   

Kommuneplanens samfunnsdel (Fauske kommune 2025) ble vedtatt av kommunestyret den 8. 
september 2011.   

Fauske kommunestyre vedtok i møte 03.02.2011, sak 004/11, Kommuneplanens arealdel 2009-2021.  
Fauske kommune startet rullering av kommuneplanens arealdel gjennom forslag til planprogram som 
ble lagt ut til høring til 20. juni 2014.  Dette planprogrammet er grunnlaget for revidert arealplan som 
nå legges fram.    

Fauske kommune har hatt et noenlunde stabilt folketall på ca 9 500 innbyggere siden år 2000 og 
denne utviklinga forventes å fortsette.  Kommunen arbeider for at folketallet skal øke, og da må all 
plan- og virksomhetsutvikling i kommunen, så langt det er mulig, etterleve kommunens visjon:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visjonen er vedtatt som en del av kommuneplanens samfunnsdel.  De tre tettstedene i Fauske 
kommune (Fauske, Sulitjelma og Valnesfjord) omfatter ca 80% av kommunens samlede innbyggertall.   

Områder i arealplanen for boliger, næringsområder, fritidsboliger, infrastrukturløsninger samt 
rekreasjonsområder bør gi grunnlag for vekst i kommunen de kommende årene.  Det er viktig å ha 
gode boligområder med gode fri- og lekeområder for barn og unge. I tillegg til gode rekreasjonsarealer 
i de mest befolkningstette stedene i kommunen.  I kommende planperiode er det lagt til rette for flere 
boenheter gjennom boligfortetting i Fauske sentrum og på Strømsnes i Valnesfjord. 

I planen er det, så langt det har latt seg gjøre, tatt hensyn til klimaplanens intensjoner om å redusere 
transportbehovet ved å anlegge gang- og sykkelvegnett i tettstedene hvor en kan nå skole og annen 
tjenesteyting som gående eller syklende.  Der er i arealplanen lagt inn eget temakart for gang- og 
sykkelveier.  I tillegg er hoved-konsentrasjonen av boligbygging lagt til de mest befolkningstette 
områdene.  

Framtidige arealer til næringsformål inngår i hovedsak i de områder som er utpekt som 
satsingsområder for næringsutvikling.  Videre er det i planen lagt opp til å sikre virksomheten til de 

Visjon - Fauske mot 2025:  

Fauske – folkehelsekommunen der alle trives. 

Overordnet mål - Fauske 2025:   

Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord 

og Sulitjelma til samfunn der det er; 

• god folkehelse 

• vekst i næringslivet 

• vekst i folketall 

• gode tjenester 
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naturbaserte næringene. Dette gjelder spesielt jordbruk, reindrift og havbruk.  Dette er næringer som 
er arealkrevende, og det er behov for å sikre arealer i et langsiktig perspektiv.  

I planen er det tatt hensyn til bruk og vern av sjø og vassdrag samt strandsonen ved at spredt 
bebyggelse er lagt 100 meter fra sjø og 100 meter fra anadrome vassdrag (unntatt LSB01 og LSF06 
og Laksåga i Norddalen hvor det er 50 meter, jfr.§9.1 a9), dette blant annet for å bevare 
kantvegetasjonen langs vassdragene som grunnlag for å ivareta det biologiske mangfoldet. 

Kommuneplanens arealdel skal bli kommunens styringsverktøy i behandlingen av nye 
reguleringsplaner og enkeltsøknader om tiltak i hele kommunen. Befolkningen og næringslivet skal 
oppleve forutsigbarhet i saksbehandlingen både i administrasjonen, og i de politiske organene.  
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 Bakgrunn 

 Hensikten med revisjon av planen 

Formål  

Formålet med revisjon av Fauske kommunes arealplan (vedtatt 2011), er å gi Fauske kommune et 
funksjonelt og oppdatert planverktøy.  Virketid for revidert plan er 2015 – 2027.  

Målsetting med revisjonen av planen  

Kommunestyret vedtok 15-12-2011 planstrategien styringsdokument for perioden 2012-2015.  Her ble 
det gjort følgende vedtak:  

«Kommunestyret vedtar å starte rullering av kommuneplanens arealdel. Arbeidet 
gjennomføres i løpet av 2015. Plan og utviklingsutvalget er styringsgruppe der det etableres 
en arbeidsgruppe hvor leder og et medlem i plan- og utviklingsutvalg deltar.» 

Styringsgruppa vedtok senere at revisjonen av kommuneplanens arealdel skulle være ferdigstilt og 
vedtatt i juni 2015. Imidlertid viste det seg at denne tidsfristen ikke holdt, og ny frist ble vedtatt til april 
2016.   

 Forslagstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller: 
Fauske kommune, 8200 Fauske  
Tlf:  +47 756 04 000 
email:  postmottak@fauske.kommune.no 
 

Plankonsulent: 
Norconsult AS 
Postboks 234 
8001 Bodø 

 Tidligere vedtak i saken 

 Planprogram 

Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret den 2. oktober 
2014 som k-sak 083/14.   

Det vedtatte planprogrammet legger rammene for arbeidet med rullering av kommuneplanens 
arealdel.   

 Andre vedtak 

Kommuneplanens samfunnsdel 2012 – 2025 ble vedtatt av kommunestyret den 21. juni 2011.  

Kommunestyret vedtok arealplanen 03.02.2011.  Denne arealplanen omfatter:  

mailto:postmottak@fauske.kommune.no
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• Hovedplan for hele kommunen  
• Kommunedelplan for Fauske sentrum del I  
• Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II,  
• Kommunedelplan for Sulitjelma Langvatnet I  
• Kommunedelplan for Sulitjelma Langvatnet II  
• Kommunedelplan for Daja/Jakobsbakken  

 Viktige utredninger / planprosesser i kommunen 

Følgende planprosesser / dokumenter i Fauske kommune har hatt betydning for planrevisjonen.   

• Omlegging av E6 rundt Fauske.  Samfunnsmessige konsekvenser.  Fauna KF, mai 2014 
• Klima- og energiplan for Fauske 2011-2014.  Fauske kommune, 2011.   
• Handelsanalyse, Fauske sentrum.  Fauske kommune, januar 2015 
• Hovednett for sykkel i Fauske – planbeskrivelse.  Statens Vegvesen. August 2015 
• Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak.  Fauske øst og Fauske vest.   Forslag, tiltak og 

videre arbeid.  Fauske kommune, juli 2015.   
• Terminalveien øst.  Reguleringsplan og trafikkanalyse.  Fauske kommune 2016.   
• Strategiplan for Fauske Sentrum.  Grunnlagsdokument for kommunedelplan sentrum. Fauske 

kommune, mars 2016.  
• Områdereguleringsplan for ny gruvedrift i Sulitjelma.  Nye Sulitjelma Gruver AS.  Juli 2015.  

Denne planen er tatt inn i arealplanen i likhet med andre pågående reguleringsplaner.   

 Viktige endringer – hovedgrep i revisjonsarbeidet 

I plan- og bygningsloven (Pbl) § 11-5 står følgende (sitat): Kommunen skal ha en arealplan for hele 
kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område.  

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser 
for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas 
ved disponeringen av arealene.  

Videre står her i Pbl § 1-1 (sitat): «Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale 
og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser».    

Planen skal, som følge av dette, gi en enklere og mer helhetlig saksbehandling i arealplanlegging og i 
bygge- og fradelingsaker.  

Denne revisjonen har først og fremst vektlagt føringer gitt av kommunestyret i 2011 gjennom 
kommuneplanens samfunnsdel, men man har også valgt å ta med enkelte andre tiltak der dette har 
vært formålstjenlig.   

Den viktigste endringen i denne revisjonen er at kommuneplanens arealdel for Fauske i planperioden 
2015-2027 består av:  

• Hovedplan for Fauske kommune 
• Kommunedelplan for sentrum   

De tre kommunedelplanene for Langvatnet og Daja er tatt inn i hovedplanen.   

De to kommunedelplanene for Fauske sentrum er slått sammen.    
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 Krav om konsekvensutredninger 

Det er i planprogrammets kap 8 vist til hvilke temaer som skal undergis en verdi- og 
konsekvensvurdering.  I planprogrammets kap 9 er det gitt metodikk for disse vurderingene.  Dette 
vurderes videre i kap 7 i denne planbeskrivelsen.   
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 Planprosess 

 Framdriftsplan 

Planprosessen startet med utarbeidelse av planprogram som ble vedtatt i oktober 2014.  Det har vært 
gjennomført folkemøter og workshops samt frokostmøter (oversikt over møter mv er vist i kap 3.3.).    

Planen ble presentert i planforum før politisk behandling i Fauske kommune.  

Framdriftsplan for rullering av kommuneplanens arealdel:   
 

 

 

 Styringsgruppe og arbeidsgruppe 

 Styringsgruppe 

• Plan- og utviklingsutvalget i Fauske 

 Arbeidsgruppe 

• Leder i Plan- og utviklingsutvalget (fram til 08.10.2015) Ottar Skjellhaug (AP) 
• Leder i Plan- og utviklingsutvalget Kjetil Sørbotten (Felleslista) 
• Enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir 
• Folkehelserådgiver Irene Larssen 
• Leder Fauske Næringsforum Nils Ole Steinbakk 
• Leder Fauna KF Kristian Amundsen 
• Arealplanlegger Gunnar Myrstad 
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Arbeidsgruppa er sammensatt av politikere, administrasjon og representanter fra næringslivet.  
Arbeidsgruppa har hatt egne arbeidsmøter gjennom prosessen.   

Prosessen har vært kunngjort og omtalt i pressen, samt via kommunens hjemmesider med 
oppfordring til at innbyggerne bør engasjere seg.  Antall innspill og engasjementet på folkemøter og 
workshops har vist at planen har skapt engasjement i befolkning, politikere og næringsliv.  

 

 Møter og andre deltakere 

Dato Sted Type møte Tema 

18.11.2013 Fauske sentrum Frokostmøte, Fauske 
næringsforum 

Rullering av kommuneplanens arealdel, 
Samarbeide om praksisplasser 

19.11.2013 Fauske sentrum Folkemøte Rullering av kommuneplanens arealdel 

20.11.2013 Fauske sentrum Workshop Fauske – Byen vår 

19.01.2015 Valnesfjord Folkemøte Rullering av kommuneplanens arealdel 

19.01.2015 Valnesfjord Workshop Rullering av kommuneplanens arealdel 

22.01.2015 Fauske sentrum Frokostmøte Rullering av kommuneplanens arealdel 

04.03.2015 Sulitjelma Folkemøte Rullering av kommuneplanens arealdel 
 

Nærmiljøutvalget i Sulitjelma arrangerte en workshop i etterkant av folkemøtet den 04.03.2015.   

Det har i alt vært tre frokostmøter der revisjon av arealplanen har vært sentralt tema.   

I tillegg har det vært mange oppslag om planprosessen i den lokale pressen.    

 

 Innspill til planen.  Planoppstart 

 Innspillsprotokoll 

Det er utarbeidet egen innspillsprotokoll som viser alle innspill til planen og hvordan innspillene er 
behandlet i planprosessen.  Denne innspillsprotokollen omfatter innspill fra og med høringen av 
planprogrammet.  

Innspillsprotokollen vedlegges denne saken.   
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 Planstatus og rammebetingelser 

 Overordnede planer 

 Nasjonale forventninger til kommunal planlegging 

For å fremme en bærekraftig utvikling, skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og bygningsloven § 6-1. 
De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes 
arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer. 

Foreliggende Forventninger ble vedtatt ved kgl.res den 12. juni 2015.   

Første del av forventningsdokumentet omhandler gode og effektive planprosesser.   

Andre del omhandler planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt, og fokuserer på 
et klimavennlig og sikkert samfunn. Det understrekes at vi i årene som kommer må legge vekt på en 
langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.  Regional og kommunal planlegging er viktige for å 
begrense energiforbruk og klimagassutslipp.  Et hovedtrekk i næringsutviklingen har i mange år vært 
at primærnæringene og industrien blir mer og mer effektivisert og har nedgang i sysselsettingen.  
Samtidig vokser offentlig sektor og privat tjenesteyting, og disse næringene konsentreres til byene.  

Tredje del omhandler planlegging for attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt.  Her 
er tre elementer sentrale: 

1. Et fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem 

2. Levende by- og tettstedsentre 

3. Helse og trivsel 

 Andre overordnede føringer (lover, retningslinjer, planer mv)  

Aktuelle lovverk og forskrifter:  

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).  
• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  
• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)  
• Lov om veger (vegloven).  
• Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven)  
• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven).  
• Lov om kulturminner (kulturminneloven).  
• Lov om jord (jordloven).  
• Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)  
• Lov om reindrift (reindriftsloven)  
• Lov om akvakultur (akvakulturloven).  
• Forskrift om konsekvensutredninger.  
• Forskrift om rammer for vannforvaltningen  
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• Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)  
• Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T-1442 

(2012).   

Lokale føringer  

Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer og retningslinjer for arealplanens formålsområder og 
tiltak.  

Regionale føringer - Fylkesplanen  

Fylkesplanen for Nordland 2013 - 2025 med arealpolitiske retningslinjer skal legges til grunn for 
kommuneplanarbeidet. Fylkesdelplaner skal også legges til grunn for det lokale planarbeidet så langt 
de er relevante.  

I forhold til Fauske er regional kjøpesenterforskrift (Fylkesplanens kap 7) av spesiell interesse.  

I 2016 opprettet Nordland fylkeskommune «Faglig råd for bypolitikk i Nordland» som utviklet 
«Nordlandsmodellen» for utviklinger av byer og regionsentre. Nordland fylkeskommune utviklet i 2016 
en Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025. Denne ble vedtatt av Fylkestinget i 
desember 2016. Den regionale by- og regionsenterpolitikken legger viktige føringer for de 10 by- og 
regionsentrene i Nordland. Fauske er ett av disse.   

Nasjonale føringer  

Mål og rammer for den nasjonale politikken blir blant annet formidlet i stortingsmeldinger, statlige 
planretningslinjer (De rikspolitiske retningslinjene som er gitt etter den gamle plan- og bygningsloven 
gjelder fortsatt) og ulike rundskriv. Statlige planretningslinjer er ikke juridisk bindende for den enkelte 
grunneier, men er formell instruksjon til myndighetene, og skal legges til grunn i all 
planleggingsvirksomhet etter loven, og er samtidig viktige saksforutsetninger i enkeltsaksbehandling 
etter loven.  

Følgende statlige planretningslinjer/ rikspolitiske retningslinjer (RPR) er relevante for planlegging i 
Fauske kommune:  

• RPR retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  
• RPR for samordnet areal- og transportplanlegging  
• RPR for vernede vassdrag  
• Statlige planretningslinjer for universell utforming  
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen  
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene  
• Rundskriv T-2/08: Om barn og planlegging  
• Forskrift om rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre, vedtatt 27-07-2008  
• Retningslinjer fra NVE nr. 2/2011 - Flom og skredfare i arealplaner.  
• Norge universelt utformet 2025 - Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt 

tilgjengelighet 2009-2013  

Følgende stortingsmeldinger ser Fauske kommune som særlig relevante i kommuneplanleggingen:  

• St.m. nr. 16 – ”Folkehelsemeldingen” skal styrke folkehelseperspektivet i planleggingen  
• St.m. nr. 29 (2011-2012) - Om samfunnssikkerhet.  
• St.m. nr. 26 (2006-2007) – Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand  
• St.m. nr. 23 (2001-2002) - Bedre miljø i by- og tettsteder  
• St.m. nr. 25 (2004-2005) – Om regionalpolitikken  
• St.m. nr. 40 (2002-2003) - Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer  
• St.m. nr. 16 (2004-2005) - Leve med kulturminner  

Andre viktige dokumenter (listen er ikke uttømmende):  
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• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: «Veileder – Samfunnssikkerhet i 
arealplanleggingen»  

• Fylkesmannen i Nordland: «Strategisk plan for jordvern»  
• Direktorat for kulturminneforvaltning: «Veileder - Kulturminner, kulturmiljøer og landskap» etter 

plan og bygningsloven.  
• Nordland fylkeskommune – Regional plan for klimautfordringene i Nordland.  
• Sametingets planveileder - Veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan- og bygningsloven (plandelen)  
• Faglig råd for bærekraftig byutvikling KRD og MD 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
• -Utvikling og drift av sentrum T-1463 MD 

 

 Kommuneplanens arealdel 2009-2021.  Situasjonen før denne revisjonen  

Kommuneplanens arealdel for Fauske består i dag av plankart (hovedplan) og 5 delplaner.  
Hovedplanen er datert 14.02.2011 og omfatter plankart over kommunens areal, planbestemmelser og 
tegnforklaring. 

 

Figur 1.  Kommuneplanens arealdel 2009-2021, Fauske kommune.  Hovedplan.  Fauske kommune 2011.   
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 Kommunedelplaner.  Situasjonen før denne revisjonen 

I dagens situasjon er det 5 kommunedelplaner knyttet til hovedplanen:   

Status Navn Dato Merkn 

Kommunedelplan Daja / Jakobsbakken 14.02.2011 Dekker området Daja – Jakobsbakken i 
Sulitjelma.  Plankart med tegnforklaring. 

Kommunedelplan Langvatn 1 14.02.2011 Dekker området Furulund – 
Avilonfyllingen i Sulitjelma 

Kommunedelplan Langvatn 2 14.02.2011 Dekker området Charlotta – Fagerli i 
Sulitjelma 

Kommunedelplan  Fauske sentrum 1 14.02.2011 Dekker Fauske sentrum og områdene 
omkring byen; Finneid, Erikstad, 
Klungset, Stormyra. 

Kommunedelplan Fauske sentrum 2 14.02.2011 Dekker sentrumsområdet i Fauske by. 
 

Kommunedelplanene for Daja/Jakobsbakken og Langvatn 1 og 2 vil i den den reviderte 
kommuneplanen bli innarbeidet i hovedplanen.   

Kommunedelplanen for Fauske sentrum (del 1 og del 2) vil i den reviderte kommuneplanen bli slått 
sammen til en ny kommunedelplan for Fauske sentrum.   
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 Dagens situasjon – kjent kunnskap om 
utviklingstrender i Fauske kommune 

 

 Grunnforhold, topografi, vegetasjon og klima 

 Grunnforhold 

Det er utviklet et eget kvartærgeologisk kart for områdene omkring Fauske.   

Kvartærgeologien innenfor kartbladet er i stor grad preget av siste istid og særlig av isavsmeltingen i 
slutten av siste istid for rundt 10 000 år siden.  De største løsmassemektighetene er konsentrert til det 
store dalføret, Fauskeeidet, mellom Fauske og Seljeåsen i nordøst.  Her finner man mektige 
akkumulasjoner av silt og leire og noen små sorterte sand- og grusavsetninger.  En kan imidlertid 
også finne andre områder med mye løsmasser langs større brerandtrinn, da i form av randmorener, 
stedvis med høyt innhold av sand og grus.  Et tydelig eksempel er Finneidfjordmorenen.  Vi finner 
tykke morenedekker – dette er særlig tydelig i fjellområdene rundt Vassviktindan i nordvest og ved 
Tverrfjellet i nordøst.  Et annet karakteristisk trekk er store områder dekket av tynt forvitringsmatriale i 
områder der berggrunnen består av glimmerskifer og marmor.  Stedvis kan slikt forvitringsdekke være 
opptil 2 m mektig. 

Områdene med marine leirer, som opprinnelig var store sletter, er etter lang tids erosjon blitt kupert og 
oppskåret.  Terrenget er i dag preget av skredkanter og erosjonskanter fra elver, bekkedaler og 
raviner. I Fauskeområdet er dette særlig markert i dalen langs Fauskeeidet nordøst for byområdet og 
ved indre og ytre Klungset nordvest for Fauske sentrum. Her har elve- og bekkeerosjon vært den 
viktigste utløsende årsaken for tidligere leirskred ved at høye skråninger har blitt undergravd og rast 
ut.  I noen soner er den gamle fjordbunnen omdannet til kvikkleire som er ustabil og kan være meget 
rasfarlig.  

Forekomstene av kvikkleire er en utfordring i og omkring Fauske sentrum.  Det er angitt faresoner på 
plankartet for kommunedelplan Fauske sentrum og i kommuneplankartet.   

 Natur /topografi 

Fauske er preget av fjord og fjell. Kommunen ligger på nord- og østsiden av Skjerstadfjorden, som går 
inn i landet ved Saltstraumen sør for Bodø og ender i Saltdalsfjorden i Saltdal. Langs fjorden er 
terrenget preget av lave åser og skog. I vest går dalførene Jordbrudalen og Fauskeeidet fra fjorden og 
nordover. I den østlige delen av kommunen går Sulitjelma-dalføret fra fjorden og østover mot Sverige. 
Dalførene er omgitt av fjell, og i øst stiger fjellene mot svenskegrensen. Høyeste topp er 
Sulitjelmakongen 1907 moh. Her ligger også isbreene Blåmannsisen nord for Sulitjelma-dalføret og 
Sulitjelmabreen helt i øst. Våtmarksområdet Kvitblikkvatn/ Vallvatnet (Fauskeeidet naturreservat) er 
fredet på grunn av sitt rike fugleliv. Det er to nasjonalparker i kommunen; Sjunkhatten/Misten 
nasjonalpark i Øvre Valnesfjord og Junkerdalen nasjonalpark i Sulitjelma. 
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Arealtype Areal i prosent Areal i dekar 

Jordbruksareal 2 20 000 

Produktiv skog 14 198 000 

Ferskvann 8 93 000 

Annen utmark 63 735 000 

Breområder 13 162 000 

Fauske kommune total 100 1 208 000 
Figur 2.  Arealoversikt.  Fauske kommune.   

 

 Vegetasjon 

Produktive skogarealer utgjør ca.198 000 dekar, av dette utgjør økonomisk drivbart barskogarealer 
ca.35 000 dekar.  

 

 

Figur 3.  Jord- og skogbruksressurser i Fauske kommune.   Kilde: NIBIO – Kilden.no 

 

 Klima 

Klimaet i Fauske er kystklima med kjølige og nedbørsrike somre og milde vintre, og med store 
variasjoner i nedbørsmengden. Årlig normalnedbør for Fauske er 1040 mm og for Sulitjelma 1065 
mm.  Årsmiddeltemperaturen ligger på for Fauske 3,8 grader og for Sulitjelma 3,0 grader. I Fauske 
sentrum er middeltemperaturen mai – september 10,1 grader.  

Framherskende vindretning i Salten og i Fauske er øst.  I dalførene øst i kommunen og i Sulitjelma vil 
en på grunn av terrengforholdene oppleve fallvind som stedvis forsterker den generelle vinden.  Vi 
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illustrerer vindforholdene med en vindrose fra Bodø.  Bodø er den mest nærliggende værstasjon som 
gir grunnlag for å vise slike data:   

  

Figur 4.  Vindrose for Bodø. Frekvensfordeling av vind.  Denne frekvensfordelingen vil også være representativ 

for store deler av Salten og Fauske.  Kilde: e-klima 

 

 Utviklingstrender i Fauske kommune generelt  

 Folkehelse  

Kommunens visjon er «Folkehelsekommunen hvor alle trives».   Dette er fastlagt i kommuneplanens 
samfunnsdel – Fauske kommune 2025.   

Det strategiske fokus i folkehelsearbeidet er barn/unge, foreldre/foresatte og eldre, samt samhandling 
og samfunnsutvikling. 

Folkehelsearbeidet er den samlede innsatsen for å påvirke det som fremmer og vedlikeholder 
befolkningens helse. Det er et livsviktig lagarbeid og alle skal bidra. Med alle menes både offentlig, 
privat og frivillig sektor. Et godt folkehelsearbeid krever innsats på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivå, gjennom strukturelle og befolkningsrettede tiltak. 

Folkehelsearbeid skal inngå som en viktig del av kommunens virksomhet på alle enheter og forankres 
både planmessig, organisatorisk, faglig og økonomisk.  

Bo- og nærmiljø er sentrale aktører i forming av et godt oppvekstmiljø, noe som er av stor betydning 
for helseutviklingen til barn og unge.   

I denne planen er det laget temakart for gang og sykkelveier.  

Det er utarbeidet en oversikt over folkehelsetilstanden i Fauske kommune.  Denne oversikten er 
tilgjengelig på kommunens hjemmesider:  

http://www.fauske.kommune.no/folkehelseprofil.373265.no.html 

 

http://www.fauske.kommune.no/folkehelseprofil.373265.no.html
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 Befolkningsutvikling 

Befolkningsutviklingen gjennom de senere årene viser at Fauske kommune har et stabilt innbyggertall 
på ca 9.500 - 9.600 innbyggere.  Innbyggertallet er i svak vekst. I 2017 vokste innbyggertallet til 9.729.  

Folketilveksten i Fauske er basert på netto tilflytting – og da spesielt på tilflytting av utenlandske 
statsborgere. Dette har betydning for hvordan næringslivet kan utvikles framover.  Innvandrere kan 
bidra med ny kompetanse og nye bedrifter.  Kommunens raushet og evne til å skape vekst i et 
mangfoldig samfunn og inkludere nye perspektiv, blir viktige spørsmål i utvikling av kommunen. 

 

Tabell 1.  Befolkningsutvikling i Fauske kommune 2008-2017 sammenlignet med andre by- og tettstedskommuner 
i Nordland, Nordland fylke og landet.  Kilde: SSB.  Bearbeidet av Norconsult AS.    

 

Befolkningsprognosen viser at Fauske – i likhet med flere andre byer, må forvente en sterk økning i 
antall personer i aldersgruppen 80-89 år fra ca år 2022 (figur 5)  

 

 

Figur 5  Befolkningsprognose 2018-2035. Fauske kommune.  Kilde: SSB. Bearbeidet av Norconsult AS  Se også 

tabell 2.   

Folkemengde 1. jan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Endring Endring %

1804 Bodø 46 049 46 495 47 282 47 847 48 422 49 203 49 731 50 185 50 488 51 022 4 973 10,8
1805 Narvik 18 384 18 348 18 402 18 380 18 473 18 509 18 705 18 853 18 787 18 756 372 2,0
1813 Brønnøy 7 535 7 597 7 666 7 719 7 778 7 859 7 897 7 934 7 962 7 956 421 5,6
1820 Alstahaug 7 207 7 208 7 196 7 296 7 372 7 361 7 394 7 454 7 437 7 428 221 3,1
1824 Vefsn 13 424 13 342 13 388 13 307 13 258 13 252 13 286 13 352 13 427 13 465 41 0,3
1833 Rana 25 092 25 281 25 282 25 499 25 652 25 752 25 943 26 078 26 039 26 101 1 009 4,0
1841 Fauske 9 480 9 477 9 552 9 533 9 513 9 513 9 556 9 622 9 604 9 729 249 2,6
1860 Vestvågøy 10 710 10 706 10 674 10 780 10 848 10 870 10 997 11 140 11 198 11 249 539 5,0
1865 Vågan 8 933 8 976 9 023 9 023 9 086 9 207 9 223 9 285 9 350 9 444 511 5,7
1870 Sortland 9 678 9 732 9 819 9 856 9 983 10 082 10 129 10 166 10 214 10 378 700 7,2
Sum 10 byer 156 492 157 162 158 284 159 240 160 385 161 608 162 861 164 069 164 506 165 528 9 036 5,8
18 Nordland 234 996 235 380 236 271 237 280 238 320 239 611 240 877 241 682 241 906 242 866 7 870 3,3
Landet 4 737 171 4 799 252 4 858 199 4 920 305 4 985 870 5 051 275 5 109 056 5 165 802 5 213 985 5 258 317 521 146 11,0
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Befolkningsprognosen (figur 5 og tabell 2) viser 
at folketallet i Fauske kommune må forventes 
å ligge omkring 9.600 i perioden fram til år 
2035.  Ut fra denne prognosen vil Fauske ha 
9.572 innbyggere i år 2035.   

De viktigste endringene som kommer fram av 
denne prognosen er;  

• Aldersgruppen 80-89 år vil få den 
sterkeste veksten med hele 86% i 
perioden. Denne veksten vil starte ca 
år 2022.   

• Aldersgruppen 90+ (over 90 år) vil 
også få en sterk vekst etter ca år 2028 
med ca 68%.   

• Vi ser også av befolkningsprognosen 
at Fauske må forvente en klar 
nedgang i aldersgruppene 13-15 år (-
13%) og 16-19 år (-23%) dersom 
utviklingen følger nåværende trend.   

• Antall yrkesaktive i aldersgruppene 20-
44 år og 45-66 år vil gå ned med ca 
415 personer.   

«Eldrebølgen» har sammenheng med de store 
barnekullene i årene like etter siste krig, og at 
denne etterkrigsgenerasjonen i stor grad er en 
urban generasjon som har slått seg ned i byer 
og tettsteder.  Erfaringsmessig er det lav 
flyttefrekvens blant den eldste delen av 
befolkningen.  Vi må derfor ta høyde for at ca 
10% av befolkningen vil være over 80 år, og at 
ca 25% av befolkningen vil være pensjonister i 
år 2035. 

Vi understreker at dette er en prognose som er 
basert på en sannsynlig utviklingsbane dersom 
det ikke inntreffer betydelige endringer i 
rammebetingelsene i årene som kommer. 
Endringer kan påvirke prognosen både 
negativt og positivt.   

   

Tabell 2.  Aldersfordelt befolkningsutvikling i Fauske 

2018-2035.  Kilde; SSB 11168.  
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 Landskap, naturressurser, miljø og friluftsliv  

LNFR – områder (”grønne” arealer), biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljø, inkludert samiske 
interesseområder, jakt og fiske, bruk av viltfondsmidlene, kommunal avløpsplan og behandling av 
avfall anses ivaretatt i stor grad i gjeldende plan fra 2011, men med unntak av disse områdene:  

Bruks- og vernehensyn i strandsonen  

Gjennom planprosessen er det i større grad vurdert utbygging og arealformål med utgangspunkt i 
lokale forhold, og hvilke behov og vern som skal legges til grunn for allmennhetens bruk av områdene 
til rekreasjon mv.  

Friluftslivsinteresser 

Kartlegging av friluftsområder ble iverksatt som et prosjekt i regi av Salten friluftsråd.  Kartleggingen er 
gjennomført i samråd med lokale og regionale myndigheter.  

Kommunen ønsker en sterk og tydelig satsning på området, bl.a. fordi friluftsliv i ulike former har en 
viktig funksjon i et folkehelseperspektiv. Friluftsområder som ligger i gjeldende plan fra 2011 
videreføres, men for Klungsetmarka og Finneidfjell legges det inn hensynsone som viser de viktigste 
friluftslivsområdene for Fauske sentrum.   

Vann, vassdrag og energianlegg 

I gjeldende plan fra 2011 er flom og annen fare knyttet til vassdrag vurdert, og ny gjennomgang er 
foretatt i forhold til de enkelte innkomne innspill.   

Kommunestyret vedtok i 2009 en egen klima og energiplan i tråd med den da gjeldende 
kommuneplanens intensjoner. 

Næringsvirksomhet  

Mulighetsområder for økt næringsvirksomhet:  

I styringsdokumentet (samfunnsdelen) for perioden 2011-2025 er strategien i planen å legge 
grunnlaget for utvikling av et sterkt sentrum samt regionalt handelsknutepunkt. I tillegg er et sterkt 
framtidig logistikk-knutepunkt et prioritert område. I Sulitjelma er det igangsatt arbeid for gjenåpning av 
gruvedrift (områdeplan er utarbeidet).  Sulitjelma utvikles som et regionalt senter med 
fritidsbebyggelse og reiseliv knyttet til høyfjell.  

I planen fra 2011 er det nevnt muligheter innen utvikling av tradisjonelle landbruksnæringer samt 
tilleggsnæringer som:  

• Tradisjonelt jord- og skogbruk, lokal matforedling, småkraft, trebaserte næringer,  
• bioenergi, kulturlandskap, oppdrett, fisk - og fiskeforedling, handel – og servicetilbud, reiseliv, 

industri, kompetansevirksomheter og kulturbasert næringsutvikling.  

Landbruk  

Landbrukets betydning for bosetting er ivaretatt i gjeldende plan fra 2011.  Det er i rulleringen av 
arealplanen valgt en streng vurdering av å utnytte dyrkbar mark til andre formål enn jordbruk. 

Råstoffutvinning (masseuttak)  

Områder til råstoffutvinning er i hovedsak knyttet til utvinning av mineralressurser.  Dette er i stor grad 
ivaretatt i gjeldende plan fra 2011.  

I det nasjonale prøveprosjektet «Arealfesting og verdisetting av mineralressurser i Nordland» i regi av 
Norges geologiske undersøkelse NGU er Fauske valgt ut som eneste kommune som en del av dette 
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prosjektet.  Det er laget eget temakart for kartlegging av grus, pukk og mineraler i kommunen. Kartet 
er laget av NGU (Norges geologiske undersøkelse).  

Skysselvika er det viktigste masseuttaket for grus i Fauske kommune.  I Løvgavlen er det masseuttak 
for dolomitt/marmor. På Sjønstå og på Moen er sporadisk uttak av grus. Dette blir lagt inn i planen 
som område for råstoffutvinning. Moen må få utarbeidet godkjent reguleringsplan før drift kan 
igangsettes.  Det er også en grusforekomst på Leivsethøgda.  Leivset og forekomsten på Moen er de 
viktigste med hensyn til framtidig utvinning av grus og pukk. NGU vil gjennomføre en kartlegging av 
disse to forekomstene. 

Fiskeri og havbruk  

Bruk og vern av sjøarealene rulleres i neste periode i samarbeid med Bodø og Saltdal kommune. 
Felles planlegging for Skjerstadfjorden gjennomføres for å få til en mest mulig helhetlig forvaltning av 
disse arealene. Innspillene vedrørende sjøarealene blir tatt med over til denne planprosessen.   

 

 Utbyggingsformål som berører eksisterende eller potensielle områder med 
dyrkbar jord  

Tabell 3 gir en oversikt over nye utbyggingsformål som berører eksisterende eller potensielle områder 
med dyrkbar jord.  Oversikten viser også arealer som i tidligere plan var avsatt til «spredt 
boligbebyggelse» men som i denne planen er avsatt til landbruksformål.    
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Tabell 3. Oversikt over nye utbyggingsformål som berører eksisterende eller potensielle områder med dyrkbar 

jord.   

 

Oversikten i tabell 2 viser at ca 1.700 daa reguleres til utbyggingsformål mens ca 670 daa tilbakeføres 
til LL areal.  Av dette arealet vurderer vi ca 630 daa som dyrkbar jord (høgbonitet skog).  En del av 
dette arealet ligger brattlendt og tungt tilgjengelig og vil derfor ha begrenset verdi som jordbruksland.  
En del av dette arealet er i dag disponert til skogdyrking.   

Det forventes at arealene avsatt til nye utbyggingsformål bare i begrenset grad utbygges i løpet av 
planperioden.  Dette på grunn av at Fauske kommune har en relativt god tilgang på tomter og arealer 
til boligformål.  De største arealene i tabell 2 er dessuten avsatt til spredt utbygging.   

 

 Helse 

Drikkevannsforsyning:  

• Dette er ivaretatt i planen fra 2011  

Utbyggingsformål i sentrum

Nytt formål Omreg fra Størrelse (m2) Hvor (ca.)
Arealressurs  som omdisponeres 
i hht NIBIO Bonitetskart Ar5.  Merknader

B32_F LNF-A 1 914,552 Finneid Høgbonitet skog / åpen fastmark. 
B33_F Forretning/industri 6 490,446 Term.veien vest Bebygd areal
B34_F LNF-B 15 264,967 Term.veien øst Høgbonitet skog
B35_F Park 933,750 Natokaia Uproduktiv skog / bebygd areal
B36_F Forretning/kontor 1 585,041 Øst for sentralskolen Bebygd areal

BKB09_F LNF-A 5 260,129 Skogholt/Farvik Høgbonitet skog
BKB16_F LNF-B 1 608,258 Søbbesva Høgbonitet skog / bebygd areal
BKB17_F Industri 107 286,913 Søbbesva Myr
BKB18_F Industri 63 905,046 Søbbesva Myr

BGU3_F LNF-A 2 511,900 Lund Uproduktiv skog / bebygd areal
o_BOP6_F I2 93 407,285 Nødetatene Myr

o_SF1_F LNF-B 1 459,553 Søbbesva Skog middels bonitet
o_SV9_F LNF-A 2 633,415 Lund Skog lav bonitet / fulldyrka jord

Eventuelt: H710_1F Kun mulig omdisp. 102 327,944 v. Nødetatene
Myr / lavbonitet skog / høgbonitet 
skog

Nye LL-områder i sentrum: 
LL22_F LNF-E 6 430,317 Klungsetvika Høgbonitet skog
LL23_F Industri 2 787,503 Søbbesva Myr / lavbonitet skog
LL24_F Industri 24 017,944 Søbbesva Lavbonitet skog / høybonitet skog

Utbyggingsformål i hovedplan

H710_F (båndlegging) LNF-A 738 309,061 v. Nødetatene
Myr / lavbonitet skog / høybonitet 
skog

Midlertidig båndlegging til 
utbyggingsformål

B21_F LNF-A (kommunedelplan Langvatn 2) 6 349,236 Sulitjelma sentrum Åpen jorddekt fastmark
B22_F LNF-A 23 334,579 Lund Lavbonitet skog / høybonitet skog
B23_F Plan ID 2013004 og 2002005 1 737,554 Banktomta Valnesfjord Åpen jorddekt fastmark Innenfor gjeldende plan
BOP8_F Plan ID 2007010 16 647,507 Øvre Valnesfjord Myr / Middelsbonitet skog Innenfor gjeldende plan

BRU4_F LNF-A 41 871,264 Nervatnet
Åpen jorddekt fastmark / uproduktiv 
skog

BIA6_F LNF-A 104 588,396 Ny pistolskytebane
Åpen jorddekt fastmark / Åpen 
skrinn fastmark / Lavbonitet skog

BKB3_F H1 257 027,186 Kistrand
Høgbonitet skog / middelsbonitet 
skog

BKB19_F F3 (kommunedelplan Langvatn 1) 18 836,801 Sulitjelma øst Bebygd område / Lavbonitet skog.  
SB1_F Samferdselsformål og LNF-A 17 277,004 Valnesfjord sentrum Åpen jorddekt fastmark
SB2_F Samferdselsformål og LNF-A 801,207 Valnesfjord sentrum Åpen jorddekt fastmark
LSB13_F LNF-A 75 409,893 Venset Fulldyrka jord.  Høgbonitet skog

LSF15_F T1 180 032,393 Øvre Valnesfjord
Åpen jorddekt fastmark / høgbonitet 
skog

LSF_16_F LNF-A 88 115,472 Stokkviknakken
Høgbonotet skog / middelsbonitet 
skog.

Nye LL-områder i hovedplan: 

LL LNF-B9 66 384,338 Nervatnet - nordsida
Overføres fra spredt 
boligbebyggelse til landbruksformål

LNF-A LNF-C12 573 394,664 Stokkviknakken Bebyggelse er lite aktuelt
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 Kulturminnevern 

Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jf. § 3 første ledd:  

”Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave 
ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.”  

jf. § 8 første ledd:  

”Vil noen sette i gang tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som 

nevnt i § 3 første ledd, må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde fra til 
vedkommende myndighet eller nærmeste politimyndighet. Vedkommende myndighet avgjør snarest 
mulig om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes. Avgjørelsen kan påklages til 
departementet innen 6 uker fra underretning om at vedtak er kommet fram til adressaten.” 

Av kjente kulturminner er Sjønstå gård, Røvika ungdomssenter og Sulitjelmaveien (strekningen 
Sjønstå bru - Avillonfyllingen) fredet gjennom vedtak etter kulturminneloven, mens Klungset leir er 
nylig gitt fredningsstatus. 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. Vi sitter ikke 
inne med oversikt over alle bygninger, bygningsmiljøer eller andre typer kulturminner fra nyere tid som 
pr. i dag er vernet gjennom plan-og bygningsloven.  

Sulitjelma har særlig mange viktige kulturminner og kulturmiljøer som ikke er underlagt et særskilt 
vern. Etter Riksantikvarens besøk i Sulitjelma sommeren 2016 er det igangsatt arbeid med å utarbeide 
en verneplan for Sulitjelma.  Fauske kommunestyre har i mai 2017 vurdert et midlertidig bygge- og 
delingsforbud i området Finneid-Sulitjelma-Svenskegrensen som et ledd i arbeidet med denne planen.  

 Barn og unges oppvekstmiljø  

I hovedsak er dette område ivaretatt i planen fra 2011.  For nye områder skal barn og unges 
oppvekstmiljø tas med i vurderingen, og barn og unges representant i plan og byggesaker skal 
involveres.  

 Tilgjengelighet for alle (Universell utforming)  

Universell utforming er uttrykk for en samfunnsverdi om likestilling. Ved å legge universell utforming til 
grunn for samfunnsutviklingen gir dette bedre og mer likestilte omgivelser for personer med nedsatt 
funksjonsevne. For nye områder åpne for allmenheten skal tilgjengelighet for alle tas med i 
vurderingen, jf. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- 
og tilgjengelighetsloven) § 15. Råd for likestilling av funksjonshemmede skal involveres i plan- og 
byggesaker der området berøres. I alle reguleringsplansaker blir rådet involvert.  

 Samferdsel  

I hovedsak er dette område ivaretatt i planen 2011. For nye utbyggingsområder skal avkjørselsforhold 
og trafikksikkerhet underlegges nærmere vurderinger. Kommunen har en egen trafikksikkerhetsplan 
som skal rulleres i 2016.  
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 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)  

Dette temaet er ivaretatt i planene fra 2011. For nye utbyggingsområder skal temaet vurderes. I 
planen er området styrket ved at man i større grad har benyttet seg av tilgjengelige opplysninger. 
Blant annet har man tatt høyde for flomrisiko ved å sette en nedre byggegrense mot sjøen. Videre er 
skredfarlige områder (kvikkleire) angitt med hensynssoner.  Vi viser for øvrig til kap 6.3.   

 Infrastruktur og transport  

Infrastruktur for transport består pr.31.12.14  av 122,5  km kommunale veier , 49,5 km fylkesveier, 25 
km E6, 21 km  riksveger og i tillegg 233 km private veier.  

Det er etablert kaianlegg på Finneid og moloanlegg på Venset.  Kaianlegget på Finneid trenger 
rehabilitering. 

Det er daglig kollektivtilbud innad i kommunen og ut til nærmeste destinasjoner for videre transport ut 
av regionen.  Storflyplass ligger i Bodø 52 km fra Fauske.  Fauske er den nordligste stasjonen på 
Nordlandsbanen som har sitt endepunkt i Bodø.   

Toget Saltenpendelen Rognan -Fauske- Bodø er meget viktig for persontransport for å styrke Salten 
som en bo- og arbeidsregion.  Styrking av Saltenpendelen må fortsette med flere avganger og 
etablering av flere krysningsspor. I denne rulleringen er det lagt inn område for krysningsspor ved 
Valnesfjord stasjon.  

Buss er også viktig for kollektivtransporten.  Fauske har flere avganger innad i kommunen og til alle 
nabokommunene.  I tillegg er det buss nordover som forlengelse av Nordlandsbanen. I dag er det en 
dårlig løsning vedrørende bussterminal / holdeplass for buss i Fauske sentrum. Dette tas med i 
handlingsprogrammet til ny kommunedelplan for sentrum. 

Veien mellom Fauske og Bodø er blitt oppgradert og forkortet gjennom tunnel Røvik/Strømsnes og ny 
bru på Tverlandet.  Dette arbeidet fortsetter med oppgradering av strekninga Sandvika – Sagelva og 
Bypakke Bodø.  

Terminalområdet ved Fauske stasjon er blitt enda viktigere bl.a. etter at containerskipet TeGe ble lagt 
ned og mye av dette godset blir nå omlastet på terminalen på Fauske. Denne økningen har ført til at 
lasteområdet er blitt for lite. Området kan utvides og veier som er regulert kan flyttes.  På sikt må det 
kanskje sees på andre steder terminalen kan etableres. Samtidig bør det sees på sidespor jernbane til 
Sørfold for kunne få tilgang til dypvannskai.  
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 Boligutvikling i Fauske.  Stipulert boligbehov 

Tabellen under (tabell 2) viser en oversikt over boligutviklingen i Fauske kommune i perioden 2001 til 
juni 2015.  Tallmaterialet for 2015 er derved ufullstendig.    

Tabellen viser antallet bygninger i øverste halvdel og antallet boenheter i nederste halvdel.  Ulikheten 
framkommer ved at enkelte bygninger omfatter flere boenheter / leiligheter.    

Vi ser av tabellen at antallet nye bygninger for boligformål øker i snitt med ca 13 pr år.  Antallet nye 
boenheter øker i snitt med ca 25 pr år.   

 

 

Tabell 4.  Utvikling av nye bygninger og nye boenheter i Fauske kommune i perioden 2001 til juni 2015.  Kilde: 

Fauske kommune.   

 

En framskriving av disse tallene fra 2016 til 2019 tilsvarer at det må nybygges ca 100 boenheter i 
Fauske i denne 4-årsperioden – ut fra et gjennomsnitt på 25 pr år.   Dette forutsetter at 
befolkningsutviklingen i Fauske følger omtrent samme trend (j.fr. kap 5.2.2.) 

Tabellen under viser stipulert et beregnet boligbehov etter husholdningstyper.   Det er ulike behov for 
boliger på ulike stadier i livsløpet.  I Fauske må man ta høyde for at antallet eldre (kap 5.2.2.) vil øke 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eneboliger 11 10 11 11 13 8 7 7 6 7 9 9 14 6 7

Enebolig m/sokkelleilighet 3 3

2-leilighetshus 2 4 1 5 1

3-Leilighetshus 1 3 6

4-Leilighetshus 1 1 2 4 2 2

6-Leilighetshus 1 1 1

7-Leilighetshus 1

8-Leilighetshus 1 1 1 1 1 1 1

9-Leilighetshus

10-Leilighetshus 1 1

12-Leilighetshus 1 1 1

Flerleilighetshus(10 leiligheter) 2

Omsorgsboliger/leiligheter 1 1

Sum bygninger 15 10 14 14 19 10 8 9 9 12 21 15 24 9 8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eneboliger 11 10 11 11 13 8 7 7 6 7 9 9 14 6 7

Enebolig m/sokkelleilighet 3 6

2-leilighetshus 4 4 2 10 2

3-Leilighetshus 3 3 6

4-Leilighetshus 4 8 8 16 8 2

5-Leilighetshus

6-Leilighetshus 6 6 6

7-Leilighetshus 7

8-Leilighetshus 8 8 8 8 8 8 8

10-Leilighetshus 10 10

12-Leilighetshus 12 12 12

Flerleilighetshus(10 leiligheter) 2

Omsorgsboliger/leiligheter 4 4

sum enheter 20 10 13 23 31 27 10 17 26 31 53 30 40 26 15

sum 372

Gjennomsnitt 25 boenheter pr. år 
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sterkt etter ca år 2023, og dette vil øke etterspørselen etter sentrumsnære leiligheter tilrettelagt for 
eldre.    

 

 

Tabell 5.  Stipulert boligbehov etter husholdningstype.  Kilde SSB/Panda.   

 

 Avsatte tomter til boligformål i Fauske 

Tabellen under gir en oversikt over tomter avsatt til boligformål i Fauske kommune.  Det er avsatt 
tomter og areal til i alt 828 boliger.  Sett i forhold til behovet, er det derved ikke mangel på boligtomter i 
Fauske kommune.   

 

Tabell 6.  Avsatt areal til tomteformål i Fauske kommune, pr 2016.  Kilde:  Fauske kommune.   

 

Oversikt avsatt areal til bolig
Formål /status Eierstatus regplan regplan regplan kommune sum

leiligheter ant tomter antal daa plan ant boliger 

Fauske sentrum/Finneid

1 Øvre Hauan /skjåheia 

2 antall tomter Fauske kommune 45

3 avsatt område Fauske kommune 44,5

4 Endre formål skole/banehage til bolig Fauske kommune 52,5

5 Langs Holtanveien Fauske kommune 100

6 Rundt Finneid skole Privat 62

7 Fauske østre inner-Fauske Privat 96

8 Sentrum Kristensen tomta Dahl 19

Sum Fauske sentrum 19 203 97 100 419

Valnesfjord 

9 Furnes Privat 96 226

10 Furnes Fauske kommune 14

11 Strømsnes Private utbyggere 20

12 Hageneshaugen Privat 13

13 Gamle skolen Fauske kommune 

14 Kosmo Privat 14

sum Valnesfjord 20 137 0 226 383

Sulitjelma 

15 Sandnes Statsskog 20

16 Fagerlia Statsskog 6

17 Bursi Statsskog

Sum Sulitjelma 26 26

Sum totalt 39 340 97 352 828
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 Hybelbehov i Fauske 

Det kommer i overkant av 100 hybelboere til Fauske hvert år for å studere ved Fauske vgs.  Av disse 
er det hvert år ca. 15 som ikke har fått seg bosted til skolestart.  Ca 8 elever av disse igjen må bo på 
provisoriske løsningene gjennom hele skoleåret. I tillegg er det et antall elever som takker nei til 
skoleplass fordi de ikke får seg plass å bo. Miljøtjenesten ved skolen er i kontakt med kanskje 5 av 
disse, men en må regne med at antallet er noe høyere.  

I tillegg er enkelte av de hyblene som leies ut på det private markedet av en slik standard at elever 
mistrives og enkelte avslutter skolegang pga. dårlige boforhold. 

Ut ifra dette er minimumsbehovet ca. 15 boenheter for å avhjelpe selve mangelen på bolig, men selve 
behovet for flere/bedre boliger er noe høyere - kanskje så mye som 25-30. 

Det helt optimale hadde vært å få bygd et internat med tilsyn som et samarbeid mellom kommune og 
fylket.  Bygging av hybelhus til ca. 25-30 elever være med på å løse en del av den 
hybelproblematikken som er på Fauske. 

 

 Utviklingstrender i sentrum 

Det er utarbeidet flere rapporter som viser aktuelle problemstillinger for en fortsatt utvikling i sentrum 
(kap 2.4.):   

• Handelsanalyse 
• Sentrumsutvikling i forhold til omlegging av E6 og Rv80 rundt Fauske sentrum 
• Strategiplan for Fauske sentrum.  Fauske – marmorbyen.   

 

 Sentrumsutvikling og handel 

Handelen i sentrum av byene utfordres generelt av flere faktorer – i første rekke av etablering av 
kjøpesentre umiddelbart utenfor sentrum, av netthandel, av parkeringsforhold/adkomst og av at 
butikklokaler i sentrum over tid er blitt uhensiktsmessige i forhold til dagens kundekrav.  

Fauske er et viktig handelssenter for et omland som er langt større enn Fauske kommune. 
Handelsnæringen er en av de aller viktigste sysselsettingsfaktorene i kommunen. Omsetningen av 
dagligvarer pr capita ligger langt over landsgjennomsnittet.  

Varehandelen i Fauske preges i dag av et stort kjøpesenter i sentrum i byen, en handelspark på 
Krokdalsmyra like utenfor sentrum og at mange butikker i sentrum står tomme.  

Nyetableringer innen handelsnæringen fører alt vesentlig til at handel forskyves innad i Fauske. 
Prognostisert befolkningsvekst i Fauske fram mot år 2030 er så liten at vi ikke forventer en vesentlig 
økning i behovet for nytt handelsareal som følge av befolkningsveksten.  

Handelsanalysen som er utarbeidet viser utvikling og årsaksforhold vedrørende handel i Fauske. 

I scenario B - som er det scenariet Fauske kommune legger til grunn – tas det utgangspunkt i at 
Fauske kommune opprettholder sin posisjon i regionen innen varegruppene dagligvarer og 
utvalgsvarer, og opplever vekst innen de plasskrevende varegruppene som biler, båter og byggevarer 
-  dette som følge av sterk befolkningsvekst i Bodø og økte tomtepriser i Bodø.  Det legges til grunn at  
Fauske «tar» 5% av handelsveksten innen plasskrevende varegrupper fra Bodø.  Vi legger også til 
grunn at økt netthandel kan representere en fordel for Fauske som logistikk-knutepunkt (økt behov for 
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lager, service, distribusjon mv).  Ut fra dette vil Fauske ha behov for nytt handelsaresal på ca 
15.000m2.    

 

Tabell 7. Antatt arealbehov for nytt handelsareal i Fauske.  Kilde: Handelsanalyse for Fauske.  Norconsult 2015.   

 

Handelen økte i Fauske da handelsparken åpnet.  Handelen i sentrum ble noe redusert, men ikke så 
mye som økningen på Krokdalsmyra.  En videre utbygging på Krokdalsmyra uten begrensninger vil 
redusere handelen i sentrum.  Dette må vurderes i sammenheng med regional planbestemmelse 
(Fylkesplanens kap 7).  

Fauske kommune vil i revidert arealplan – kommunedelplan for Fauske sentrum – fastsette to 
sentrumssoner og to handelsområder på Terminalveien vest og øst.  I handelsområde Terminalveien 
øst kan det etableres kjøpesentra større enn 3.000m2 BRA der virksomheten er begrenset til handel 
med plasskrevende varegrupper som biler, motorkjøretøy, lystbåter, landbruksmaskiner, trelast og 
andre større byggevarer, salg fra planteskoler/hagesentre, møbelvarehus og brune- og hvitevarer.  
Denne opplistingen er uttømmende.   

Planen har også tiltak om boligfortetting i sentrum av Fauske og Valnesfjord for sikre bærekraftig 
utvikling.  

Fortetting må ha som mål at tettere byer ikke oppleves som trange og konfliktfylte, men som nære og 
tilgjengelige.  Høy utnyttelsesgrad gir ikke automatisk god bykvalitet og høyhus fører ikke i seg selv til 
et urbant liv.  Det er hvordan vi disponerer arealet mellom bygningene som er viktigst.  Det er for 
eksempel stor forskjell på om gater er dominert av biler eller av fotgjengere, om bygårdenes 
førsteetasjer har butikker eller parkeringskjellere.  Kvaliteter som tilgjengelighet til et mangfold av 
goder, nærhandel, grønn rekreasjon, arbeidsplasser, utdanning, uteliv og kulturtilbud, skal være typisk 
for byen. 

Derfor må Fauske legge vekt på:  

• omlegging av E6 utenfor Fauske 
• miljøskapende tiltak med grønne områder, sosiale møteplasser  
• gode kollektivløsninger  
• gang og sykkelveier (eget temakart)  

 

For å legge til rette for flere boliger, må det søkes gode løsninger for parkeringsplasser og 
oppholdsareal, og byggehøyde og tomteutnyttelse må vurderes.  Dette er tatt med i 
planbestemmelsene. 
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 Beskrivelse av planforslaget.  Revidert 
arealplan for Fauske kommune.   

 

 Oversikt 

Kommuneplanens arealdel - Revidert arealplan for Fauske består av:   

 Juridisk bindende dokumenter:   

• Kommuneplankart for land- og sjøarealer i Fauske kommune  
• Kommunedelplankart for Fauske sentrum  
• Planbestemmelser knyttet til arealplankartene med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-7 

siste ledd.   

 Andre dokumenter: 

• Planbeskrivelse (dette dokumentet) 
• Innspillsprotokoll  
• Strategiplan Fauske Sentrum – Marmorbyen Fauske (Norconsult, 11. mars 2016) 
• Handelsanalyse, Fauske Sentrum (Norconsult, 14. januar 2015).  
• Analyse: Omlegging av E6 rundt Fauske.  Samfunnsmessige konsekvenser (Norconsult 22. 

mai 2014) 
• Hovednett for sykkel i Fauske – planbeskrivelse (Statens vegvesen 19. august 2015).   
• Vestmyra skole.  Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak.  Fauske øst.  Fauske vest.  

Forslag til tiltak og videre arbeid.  (Norconsult 7. januar 2015) 

 Temakart 

• Tematisk kommuneplankart – kartlegging av pukk-, grus- og mineralforekomster 
• Tematisk kommuneplankart – Gang og sykkelveier i Fauske.   
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 Kommuneplankart for land- og sjøarealer i Fauske kommune 

 Revidert kommuneplan for Fauske kommune.  Kommuneplankart.   

Figuren under viser hoveddesign av revidert kommuneplankart for Fauske.  

 

 

Figur 6.  Revidert kommuneplankart for Fauske.  Ny layout.   
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 Kommunedelplankart for Fauske sentrum 

Ny kommunedelplan for Fauske sentrum omfatter i hovedtrekk det samme området som eksisterende 
Kommunedelplan Fauske sentrum 1.  

 

 

Figur 7.  Revidert kommuneplankart.  Kommunedelplan Fauske sentrum.  Ny layout.  

 

Sentrumssoner A, B, C og D 

Sentrumssone A er bykjernen / kvadraturen i Fauske.  Sentrumssone A er en sentrumssone i hht 
Regional planbestemmelse – j.fr. Fylkesplanens kap 7.   

Sentrumssone B omfatter boligområdene nord for sentrumssone A.  Sentrumssone B er ikke en 
sentrumssone i hht Regional planbestemmelse.  (fig 8).   

Sentrumssone C: De områdene som dekkes av Kommunedelplan Fauske sentrum og som ikke 
dekkes av sentrumssone A og sentrumssone B, kalles sentrumssone C.   

Sentrumssone D: Det etableres en egen sentrumssone D i Straumen i Valnesfjord.    
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Figur 8.  Sentrumssoner A og B i Fauske.   
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Figur 9.  Soneavgrensning sone D.  Strømsnes i Valnesfjord.    

 

Det foreslås to handelsområder (bestemmelsesområde handel) utenom sentrumssonen slik:   

 

Figur 10.  Bestemmelsesområde handel #H1 og #H2 på Krokdalsmyra markert med blått omriss.  Utsnitt av 
kommunedelplan for Fauske sentrum (figur 7).    
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 Områdereguleringsplan for ny gruvedrift i Sulitjelma 

Det er utarbeidet en områdereguleringsplan for ny gruvedrift i Sulitjelma.  Planen forventes lagt fram 
for politisk behandling i Fauske i april 2016.  Det forventes vedtak i kommunestyrets møte i juni 2016.   

Planen omfatter plankart med bestemmelser og konsekvensutredninger for en rekke fagtema.  

Denne områdereguleringsplanen er omfattende og behandles parallelt med kommuneplanens 
arealdel.  Det er derfor relevant å se disse planene i sammenheng.   

 

 Risiko- og sårbarhet 

Fauske kommune har foretatt en kartlegging av skredutsatte områder (jord-, fjell- og snøskred) på 
nordsiden av Langvannet i Sulitjelma i området Burismarka, Glastunes, Furulund, Charlotta og 
Sandnes. 

I forbindelse med områdereguleringsplan for ny gruvedrift i Sulitjelma, er det gjennomført en ROS-
analyse for Sulitjelma (2014). 

Følgende ROS-analyse gjelder for de foreslåtte nye områdene til utbyggingsformål – ikke hele 
kommunen.   

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Dette er avklart i arealplanen og i 
kommunedelplanen for Fauske 
sentrum og i hovedplankartet.  
Dette må avklares videre gjennom 
detaljregulering i områder som er 
potensielt rasutsatt.  

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x Omtalt i bestemmelsene 

Er det radon i grunnen?  Det er ikke gjennomført målinger. 
Fra 1.7.2010 er det lovpålagt krav 
om radonsperre i alle nye 
bygninger hvor det oppholder seg 
mennesker.  

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området? 

  

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  



 

 
Oppdragsnr.: 5144095   Dokumentnr.: 01   Versjon: 05 

Fauske kommune.  Kommuneplanens arealdel  |  Planbeskrivelse 

 
 

n:\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\planbeskrivelse, vedtekter og ku\planbeskrivelse\2017-08-20.  planbeskrivelse.  
arealplan fauske kommune.docx 

2017-08-18  |  Side 38 av 54 
 

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

  

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

  

• Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

 Det er avsatt faresoner omkring 
høyspentanlegg i KDP-sentrum.  
For øvrig er høyspentanlegg vist 
som linjer.  

• Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

 Dette er ivaretatt gjennom egen 
temaplan for gående og syklende i 
Fauske. 

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  
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• Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

x  

• Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

x  

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

 Gjelder områdereguleringsplan for 
Sulitjelma.  Ivaretas gjennom 
områdereguleringsplanen. 

• Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

• Annet (spesifiser)   

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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 Konsekvensutredninger 
Fauske kommune legger her til grunn planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel.  Vi 
viser her til kap 2.3.1. og vedtatt planprogram.   

Fauske kommune har ingen retningslinjer, bestemmelser eller tradisjon for å utrede konsekvenser i 
forhold til kommuneplanens arealdel, og konsekvensutredningene knyttet til denne revisjonen av 
arealplanen må sees som en første nyvinning i forhold til å utvikle egen erfaring og kompetanse på 
området. 

Det er utarbeidet konsekvensutredning av nye tiltak i ny arealplan. Konsekvensutredningene 
vedlegges som eget høringsdokument.  Fauske kommune viser her til vedlagte konsekvensvurdering 
og merknadsbehandling av nye tiltak som gir følgende samlede effekt:  

MILJØ  
Arkeologiske 
kulturminner, 
samiske 
kulturminner, 
krigsminner og 
nyere tids 
kulturminner.  

 

Samiske-, arkeologiske-, nyere tids- og krigsminner anses ivaretatt så langt 
det er mulig i gjeldende plan fra 2011, og i konsekvensutredninger av nye 
innspill til revidert arealplan. Det er imidlertid nødvendig med konkrete 
avklaringer når foreslåtte områder for gitt arealbruk skal saksbehandles i 
forhold til fradeling og byggesøknad.  

Samiske kulturminner  

I følge Sametinget er det registrert en mengde automatisk fredete samiske 
kulturminner (ikke kartfestet) i Fauske kommune, men at det høyst 
sannsynlig finnes flere kulturminner som ikke ennå er registrert.  Kommunen 
har, så langt det har latt seg gjøre og ut fra kjent kunnskap, tatt hensyn til 
denne type kulturminner 

Arkeologiske kulturminner  

Det finnes en rekke registrerte kulturminner/ områder i kommunen som er 
automatisk fredet i h.h.t. kulturminneloven. I konsekvensvurderingen er det - 
så langt det er mulig - kommentert om det finnes registreringer iht. 
databasen Askeladden.  Her er også innhentet noe lokalkunnskap samt 
informasjon fra skriftlig materiale.  

Krigsminner  

Rester av installasjoner og andre kulturminner fra krigen finnes - herunder 
Klungset leir som nå er fredet, tuftene etter krigsfangeleir på Hjemås/Åseng 
og jernbanetraseen over Fauskemyrene.   

Nyere tids kulturminner  

SEFRAK-registeret har vært et hjelpemiddel i planarbeidet, men det må 
likevel være et særlig fokus på temaet når nye området for utbygging 
planlegges.  

Oppsummering  

I planen er det lagt inn flere hensynssoner for kulturminner/miljø: 
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Automatisk fredet – stabbur på Eivindgård Erikstad og et på Haug i 
Valnesfjord.  

Fredet gjennom vedtak etter kulturminneloven - Røvika ungdomssenter, 
Sulitjelmaveien, Klungset leir (Arsenalet) ble nylig gitt fredningsstatus 
(Riksantikvaren 28.09.2015).   

Sulitjelma som særlig verdifull kirke.  

Verdifulle kulturmiljøer – Jakobsbakken, Teletunet, Eldresentret (Brembo-
huset), Tunveien, Storgata 50.  Disse er ikke tatt med i planen.   

Krigsminner : Fredet Klungset leir. Bevaringsverdig - tuftene etter 
krigsfangeleir på Hjemås/Åseng. 

Hensynet til kulturminner ivaretas i planbestemmelsene.   

Det bør utarbeides et eget temakart for kulturminner.  Dette bør prioriteres 
ved neste revisjon av kommuneplanen.    

 

Landskap, 
landskapstyper og 
estetikk  

 

Landskapstype  

Kulturlandskapsområder er områder som er påvirka av menneskelig 
aktivitet.  I Fauske er det aller meste av kommunen mer eller mindre 
kulturpåvirket – med unntak av de høyestliggende fjellområdene.  INON-
områder er stort sett i fjellområdene mot Sørfold kommune og mot 
Svenskegrensen. (INON = Inngrepsfrie naturområder i Norge).   

Viktige landbrukspregede kulturlandskap finner vi i hovedsak i Valnesfjord 
og langs strandlinja på Leivset, Erikstad, Klungset, Røvik, Holstad og 
Venset.  

Viktige industripregede kulturlandskap finner vi i Sulitjelma og omkring 
marmorbruddene ved Fauske.   

Strandlinjene i hele kommunen er stort sett påvirket av menneskelig aktivitet 
(grustak).  

Skjerstadfjorden preger kommunen med halvøyer og korte fjordarmer som 
forsetter som dalfører. Valnesfjord har høye fjell, åpne landskap og 
fjordpreg, mens landskapsformen i Fauskeområdet er noe mer avrundet 
med fjordpreg. Sulitjelma er preget av et bratt dalføre inn i høyfjellet som 
danner et fjellmassiv opp mot Svenskegrensen.  

Estetikk 

Det skal i forbindelse med all byggeplanlegging og etablering legges vekt på 
stedets særegenhet, byggeskikk og estetikk.   
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Oppsummering:  

Utbygginger fører alltid til at landskaper påvirkes. I planen har man så langt 
det er mulig prøvd å ivareta landskapstypene og estetikken ved at ny 
boligbygging bør harmonere med omgivelsene.  

 

Naturverdi og 
biologisk mangfold  

 

I konsekvensvurderingen er emnet så langt det er mulig vurdert i forhold til 
opplysninger i en rekke sentrale registre som f.eks. Miljøbase.no 

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven (kapittel II) §§ 8 – 12:  

Kapittel II omfatter flere prinsipper som skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, jf. Nml § 7. Prinsippene er 
fastsatt i lovens § 8 til 12.  

Det er krav at vurderingen av disse prinsippene skal fremgå av beslutningen 
i saker hvor loven kommer til anvendelse. Dette innebærer at kommunen 
må vurdere hvordan det nye forslaget til arealplan forholder seg til disse 
prinsippene. Dette avsnittet er denne vurderingen.  

Kommunen mener at naturmangfoldlovens § 11 til 12 er ivaretatt i 
arealplanen ved at kostnadene ved en evt. miljøforringelse som hovedregel 
skal bæres av tiltakshaver – så også at tiltak drives med driftsmetoder og 
teknikker som skåner naturmangfoldet.  Arealplanen krever i de fleste 
tilfeller reguleringsplaner hvor slikt hensyn må tas.  

Det følger av naturmangfoldloven § 8, første ledd, at avgjørelser som 
påvirker naturmangfoldet så langt som det er rimelig skal bygge på 
vitenskapelig kunnskap. Denne skal omfatte artenes bestandssituasjon, 
naturtypens utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i forhold sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I kunnskapsgrunnlaget for 
arealplanen er data innhentet fra offentlige databaser som er vurdert lokalt.  

Føre-var prinsippet i Nml § 9 sier at når det treffes en beslutning uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha på 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Det følger videre av naturmangfoldloven at hvis det 
foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å unngå å treffe 
en beslutning.  Kommunen vurderer det derfor slik at arealplanen ikke 
medfører risiko for vesentlig skade på naturmangfoldet.  

Naturmangfoldloven sier i § 10 at påvirkning av et økosystem skal vurderes 
ut fra den samlete belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 
Kommunen har vurdert planens konsekvenser i forhold til 
økosystemtilpasning og samlet belastning i forhold til planens strategier. 
Vurderingen er i forhold til nml § 10 på et overordnet strategisk nivå.  

Dette skal likevel være innenfor en bærekraftig ramme, med god balanse 
mellom vern og bruk. Kommunen konkluderer derfor med at selv om 
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strategiene i planen kan sette naturmangfoldet under press, så er hensynet 
til økosystemtilpasning og samlet belastning ivaretatt så lenge dette skjer 
innenfor en bærekraftig ramme.  

Oppsummering:  

Kommunen konkluderer med at planen er i tråd med prinsippene i 
naturmangfoldloven § 8 til 12, derved er naturmangfoldlovens kapittel II om 
bærekraftig bruk ivaretatt.  To vassdrag med anadrome fiskeslag er avsatt 
som hensynssone med planbestemmelse som går på byggeforbud fra 
vannkant og 100 meter ut.  Nye hensynssoner for naturmiljø tatt med bl.a. 
området rundt Lakselva i Valnesfjord, og området i Lakså (Øvrevatnet).  

 

Strandsonen  

 

Tilgjengeligheten til strandsonen er ofte begrenset av jordbruksdrift og av 
andre tiltak.  Byggeavstanden fra strandsonen er regulert i 
planbestemmelsene hvor unntaket fra 100 meters kravet er avklart. Når det 
gjelder byggeavstand fra strandsonen for spredt bebyggelse, er dette 
regulert i planbestemmelsene med byggeforbud i en sone på 50 meter fra 
definert strandlinje.  Områdene dette gjelder er gitt i bestemmelsene. For 
øvrig er byggegrensen satt til 100 meter i forhold til konkrete tiltak for å 
verne strandsonen i best mulig grad, og samtidig sørge for at områdene er 
best mulig tilgjengelig for allmenn bruk.  

Oppsummering:  

Vurdering av strandsonen i forhold til spredt bygging langs strandsonen ble 
gjort i forrige plan. Imidlertid er det i liten grad kartlagt den funksjonelle 
strandsonen i Fauske, den sonen der sjø og land står i et innbyrdes forhold 
til hverandre.  

Støy, luftkvalitet og 
forurenset grunn  

 

Støy  

Det knytter seg støyproblematikk til enkelte tiltak som veier, masseuttak og 
skytebaner som må løses. Ny pistolskytebane på Osbakk og masseuttak på 
Moen legges inn med krav om reguleringsplan som vil utrede 
støyproblematikken.  

Luftkvalitet/støv  

I klimaplanen er transport beskrevet som de største produsentene av utslipp 
av klimagasser i Fauske. Transportsektoren vil også være produsent av 
støv i deler av året. I tillegg knytter det seg støvproblematikk i tilknytning til 
masseuttakene, noe som må fanges opp i reguleringsplanene.  

Forurenset grunn/sedimenter  

Tidligere avfallsdeponier er registrert i område Nord om Fauske på den 
tidligere søppelplassen og på Sandnes i Sulitjelma.  I Sulitjelma er 
Langvannet med Sulitjelmavassdraget sterkt forurenset etter tidligere 
gruvedrift.  Miljødirektoratet har overvåkning av denne forurensningen og en 
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tiltaksplan ble lagt fram i desember 2015 av Direktoratet for 
Mineralforvaltning.   

Oppsummering: 

Det er definert en støysone rundt skytebanen i Nordvika i arealplanen. Støy 
og støvproblematikk er først og fremst aktuelt i reguleringsplaner.  

Naturressurser 

Dyrka mark  

 

 

De viktigste og sentrale områder for landbruk har fortsatt status som LNFR-
områder med hovedvekt på landbruksdrift.   

Det er fra før åpnet for spredt bebyggelse i noen områder i Øvre 
Valnesfjord, Holstad, Tortenlia/Tverå, Kvitblik, Rødås/Grønås og Vatnbygda. 
Disse er gjennomgått og justert mht antall. Kommunal landbruksmyndighet 
er konsultert i forhold til aktuelle innspill og disse er godkjent, justert eller 
frarådet.  

 

Beiteområder  

 

Kommunal landbruksmyndighet er konsultert i forhold til aktuelle innspill. 
Beiteområdene vil i ikke berøres av planen.  

Skog/ kulturskog  Emnet er vurdert og planen vil i begrenset grad påvirke slike områder. 

 

Fiskeri og havbruk 

 

Planen har ikke vurdert tiltak i sjø. Dette fordi det er tatt beslutning om at 
sjøarealene rulleres i felles planprosess med Saltdal og Bodø kommuner.  
Formålene i 2011-planen videreføres i revidert planforslag.  

Revidert planforslag gjelder foreløpig for sjøområdene inntil ny felles plan for 
sjøarealene i Skjerstadfjorden er vedtatt. 

Reindrift  

 

Fauske kommune omfatter store deler av  2 reinbeitedistrikt; Balvatn 
reinbeitedistrikt og Duokta reinbeitedistrikt. 

Det har vært møte med disse reinbeitedistriktene og tiltakene er 
gjennomgått.  Forslagene som ble tatt opp var pistolskytebane på Osbakk 
og 2 hyttetomter på Fjell.  Begge tiltakene ligger tilknyttet fylkesveien opp 
mot Sulitjelma nedstrøms Hellarmovatnet.  Som det framkommer av 
møtereferatet, var reinbeitedistriktet i mot at det etableres pistolskytebane 
på Osbakk.   

Foreslått næringsområde på Øyneshalvøya tas ikke med da det er en flyttlei 
gjennom det aktuelle området.  Justering tilpasning av hytteområde i og 
rundt område regulert til turistområde (BFT), ble godtatt da dette ikke 
påvirker reindriftsinteressene negativt. Hytteområdet i Hola og utvidelse av 
LNF-BC1 og 2 , begge i øvre Valnesfjord og alpinbakke på Kistrand ble 
også tatt opp, men ble avvist grunnet negativ påvirkning av 
reindriftsinteressene. Rullert plan vil i liten grad påvirke reindriftsinteressene 
i negativ retning. 
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Mineralske ressurser  

 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har laget ressurskart for Fauske 
kommune.  Disse kartene omfatter;   

• Sand, grus, pukk og steintipper 
• Mineralressurser.   

Disse kartene vedlegges arealplanen.   

Kommunen ser et klart behov for masser i fremtiden og det er da viktig at 
Fauskesamfunnet har tilgang på lokale masser.  Det legges opp til videre 
drift i masseuttaket i Skysselvika i planperioden, og nytt masseuttak på 
Moen. 

  

Samfunn  

Risiko- og sårbarhet 
ROS 

KU med ROS som eget tema er foretatt i forhold til hvert enkelt innspill. Ved 
denne runden er hensynet til skredområder spesielt vurdert, og noen innspill 
er derfor justert i forhold til de skredområder som er kartlagt i NVE atlas. 
Planen er derfor styrket på dette området.  

Planen har fått et betydelig fokus på risiko – spesielt i forhold til fare for 
utrasing i kvikkleirområder.  En kvikkleirekartlegging som er gjennomført av 
NVE er brukt som kunnskapsgrunnlag i vurdering av tiltak.  Bygging i 
potensielt farlige områder pålegges geoteknisk vurdering.  Øvrige områder 
under marin strandsone anbefaler slik vurdering. Flom- og skredkart finnes 
for kommunen på NVE atlas som skal være veiledende i 
byggesaksbehandlingen.  Kjente områder med kvikkleir er lagt inn som 
faresoner.  

Det innføres minstehøyde for bygging over havet, tilsvarende 3,5 meter over 
havnivå 0, NGO 1954 slik at man tar hensyn til springflo / flom i større grad.  

 

Rekreasjon/ friluftsliv  

 

I planen er det så langt det er mulig tatt hensyn til tettstedsnære 
friluftsområder som daglig benyttes til utflukter for barn og unge også i skole 
og barnehagesammenheng.  

Det er opprettet ny hensynssone for friluftsliv i Klungsetmarka og på 
Finneidfjellet for å sikre området som utfartsområde for befolkningen. I 
tillegg finnes en rekke områder for friluftsliv i planen fra før. 
Friluftskartleggingen som Fauske kommune i samarbeid med Salten 
friluftsråd har gjennomført, gir rettledning om verdien på områdene. 

 

Hytte/ 
fritidsbebyggelse  

 

Planen legger ikke opp til en økning av antall hytter i LS-områdene. Det ble 
sett på et lite felt på 2-3 hytter rundt Kjellvatnet.  Statsskog mener det må 
legges opp til en større prosess som omfatter alle de etablerte 
hytteområdene i Sulitjelma.  
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Næringsliv og 
sysselsetting  

 

I kommuneplanens samfunnsdel er det gitt at Fauske kommune skal sikre 
tilgang til næringsarealer, noe som også ble gitt prioritet i samfunnsdelen for 
perioden 2011-2015.  Eksisterende industriområder på Søbbesva, Finneid, 
Skysselvika og Sandnes i Sulitjelma ansees som viktige områder.  Fauske 
har fremtidige arealer på Terminalveien øst og Stormyra (nord for 
Søbbesva). Sistnevnte areal krever reguleringsplan før utbygging kan 
foretas.   

Det er også markert to hensynssoner på samlet ca 840 daa til 
næringsformål for mulig etablering av serverfarm.  Dette for å vise stor vilje 
til å tilrettelegge for en slik etablering. Noe som vil være meget viktig for 
Fauske. En slik hensynssone kan være markert inntil 4 år. 

Arbeidet med reguleringsplan for Terminalveien øst er i sluttfasen.  
Terminalområdet har på kort sikt muligheter til utvidelse av eksisterende 
terminal.  På lengre sikt bør det sees på om terminalen flyttes ut av bo og 
handelsområdene og legges på vestsiden av E6. Dette i sammenheng med 
vurdering av sidespor til Sørfold dypvannskai.  

 

Kommunikasjon/ 
transport  

 

Norconsult har på oppdrag fra Fauna KF utarbeidet en rapport «Omlegging 
av E6 rundt Fauske.» (2014) 

 Denne rapporten konkluderer med at det bør arbeides videre i forhold til en 
omlegging av E6 og RV 80 rundt Fauske sentrum som skissert i scenariet 4. 
På folkemøte/workshop på Fauske ble det lansert flere alternativer. I møte 
med SVV ble den traseen som ligger i eksisterende plan sett på som den 
beste. 

 

Trafikksikkerhet  

 

Planen legger opp til økt fokus på gående og syklende spesielt i 
sentrumsområdene.  

Det er gjennomført trafikkanalyse for handelsområde A og B. Før 
handelsområde B blir bygd ut må nødvendig trafikktiltak etableres.  

Det er laget tematisk kart for sykkelveier i kommunen.  

 

Barn og unge  

 

Vi har og har hatt dialog med barn- og unges representant i plansaker, og 
en har imøtekommet en del synspunkter. Det er utarbeidet to barnetråkk-
rapporter i forbindelse med etablering av ny skole på Vestmyra som har 
dannet grunnlag for sikker skolevei i forbindelse med ny skolestruktur. 

 

Tilgjengelighet/ 
universell utforming  

 

Planen legger opp til et betydelig fokus på universell utforming gjennom 
ulike planbestemmelser. Planbestemmelsene ivaretar kravet til hvordan 
dette tema skal behandles videre i plan- og byggesaksbehandling. Ved 
utbygging og gjennomføring av tiltak skal det sikres god tilgjengelighet, og 
bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av 
alle. 
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Bosetting  

 

Planen legger opp til en betydelig satsning på boligfortetting i sentrum av 
Fauske. Dette for ivareta bærekraftig utvikling og styrke sentrum. BYA er 
økt, parkeringskravet er lempet og oppholdsareal er sett på i en helhet. 
Viser til reguleringsbestemmelsene. 

 Ifølge tall basert på det som er bygget i perioden 2001-2015 er det oppført 
25 boenheter pr. år i gjennomsnitt (se kap 5.2.9.).  En framskriving av disse 
vil gi et behov på 10 eneboligtomter og 7 store tomter for leilighetshus pr. år. 
Noe som gir et behov på ca 68 tomter i perioden 2016-2019 og 204 tomter i 
hele planperioden til 2027. Det er avsatt områder til bolig i alle deler av 
kommunen som til sammen dekker dette behovet.  Ved en gjennomgang av 
dagens avsatte arealer vil det gi plass til ca 830 boliger  

By- og tettsted  

 

Folk flytter til byer og tettsteder, og det er derfor naturlig at planen tar 
hensyn til dette ved at det satses på både nye sentrumsnære boligområder 
og områder for ny næringsvirksomhet.  

Det tas høyde for at en økende andel av befolkningen vil bestå av eldre.   

Det er i tilknytning til revisjon av arealplanen utviklet en egen sentrumsplan.   

 

Klima, energi og 
vann  

 

I planbestemmelsen er det stilt følgende krav til energibruk i nye boliger, 
yrkes- og offentlige bygg:  

Klima- og energiplan for Fauske er utarbeidet.  Planen er laget for perioden 
2011-2014. Eventuell rullering vil bli tatt opp i ny planstrategi. 

 

Helse  

 

Klungsetmarka og Finneidfjell friluftsområde er markert med hensynsone. 
Det er laget tematisk kart for gang og sykkelveier. Dette er positivt i et 
folkehelseperspektiv.  

 

Kommunal 
tjenesteyting  

Planen er her identisk med foregående plan.  Formål ny skole på Fauske og 
i Valnesfjord er lagt inn som egne reguleringsplaner.  Det er avsatt areal til 
ny brannstasjon «blålyssentral» ved E6 på Stormyra. 
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 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 Revidert arealplan 

Revidert arealplan for 2015-2027 bygger på mottatte innspill, merknader og tematiske vurderinger i 
forhold til virkningene, målsetningene, retningslinjene, lokalpolitiske føringer og føringer fra overordnet 
myndighet.  

Alle mottatte innspill og forslag til endret arealformål og forslag til utbyggingstiltak er behandlet og 
presentert i vedlegg til planen.  

Ved revisjon av kommuneplanens arealdel er det tatt inn nye utbyggingstiltak og utvidelse av allerede 
eksisterende områder. Dette er arealer til bolig- og fritidsbebyggelse og arealer for næringsutvikling, 
råstoffutvinning og samferdselsanlegg på land.  Sjøarealene er uendret da de skal rulleres i egen 
prosess. 

Det er gjennomført en overordnet konsekvensutredning på disse arealene og utbyggingstiltakene med 
bakgrunn i en forhåndsbestemt metodikk i henhold til veileder om konsekvensutredninger utarbeidet 
av MD. Det er tatt utgangspunkt i tilgjengelig kunnskap innenfor kulturmiljøer og minner, vilt, biologisk 
mangfold, landbruk, landskap, friluftsliv, trafikksikkerhet og tilgjengelig informasjon om skred- / rasfare 
og grunnforhold.  

Nye utbyggingsområder og tiltak vil i store trekk ikke bidra til de store negative konsekvenser for miljø, 
naturressurser og samfunn. Det er imidlertid i noen områder hvor konflikt kan oppstå. Forslag til 
avbøtende tiltak er beskrevet i konsekvensutredningen. 

Det er imidlertid viktig at det legges til rette for en balansert utvikling som ivaretar behovet for å trygge 
og sikre arbeidsplasser, og samtidig legge til rette for en offensiv næringsutvikling samt attraktive 
bomiljøer hvor både fritidsaktiviteter og behovet for rekreasjon kan utøves.  

 

 Areal til boligformål og fritidsboliger 

Arealformål i planen vil dekke etterspørselen for tomter til bolig og fritidsbolig i planperioden. Tiltak er 
boligfortetting i sentrum med økt utnyttelsesgrad vedrørende bygd areal (BYA) og økt byggehøyde 
innenfor planområde kommunedelplan for sentrum. Det er lempet på krav til parkering. I perioden 
2001 -2015 har det blitt bygd i gjennomsnitt 10 eneboliger og 15 leiligheter pr. år. En framskrivelse av 
dette, vil behovet være 100 boenheter i perioden 2016-2019. Eneboligtomter og tomt til rekkehus vil 
utgjøre ca. 15 tomter pr. år. Utlagte boligområder vil dekke dette behovet. Boligfortetting i Fauske 
sentrum og Strømsnes vil redusere arealbehovet. 

 

 Areal til ervervsformål 

Ervervsarealene vil dekke behovet til industri, forretning, kontorer samt reiselivsbaserte næringer.  

Kommuneplanens arealdel skal være kommunens styringsverktøy i behandlingen av nye 
reguleringsplaner og enkeltsøknader om tiltak i hele kommunen. Befolkningen og næringslivet skal 
oppleve kvalitet og forutsigbarhet i saksbehandlingen både i administrasjonen, og i de politiske 
organene.  
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 Arealforvaltning 

 

Utfordringer i planperioden – forholdet til visjonen  

Visjonen skal lede oss til å se mulighetene og skape fremtiden. Dette vil bli en utfordring i 
arealforvaltningen. Utviklingen i befolkningen de siste årene har vist en stabil utvikling.  Dersom vi 
legger SSBs middelvekst til grunn, ligger Fauske an til moderat / ingen vekst i folkemengden frem til 
2020.   

 

Utbyggingsprinsipper  

Utbygging i Fauske skal i hovedsak skje i de 3 sentraene i kommunen. Sulitjelma, Strømsnes og 
Fauske sentrum. Det største potensialet til vekst vil være området i og rundt Fauske sentrum. Det er 
etter forbedringer på RV80 mellom Fauske og Bodø og Saltenpendelen gitt nye muligheter for å se 
Fauske – Bodø som BAS – region og utbyggingene bør skje etter denne aksen. Fauske som 
omlastingspunkt for transport fra bane til vei for Nord – Norge bør også gi muligheter for utbygging.  

 

Grønnstruktur og beliggenhet ved sjøen, fjellet og øvrig natur  

Fauske kommune er en kommune med mye historikk. Sulitjelma er nært knyttet til fjellet og har en rik 
historie vedrørende 103 års gruvedrift. Fauske og Valnesfjord er og har vært nært knyttet opp mot 
strandlinjen, sjøen og naturområdene. Dette kan fortsatt legges til grunn for planlegging i neste 
planperiode. Det er viktig å sikre tilgang til sjøen og naturen for alle ved å etablere en tilstrekkelig 
grønnstruktur og friområder knyttet opp mot boligområdene.  I Sulitjelma er det viktig å sikre god 
adkomst til høyfjellet som tar hensyn til reindrift, det enkle friluftsliv og motorisert ferdsel.  

 

Boligbehov  

Boligbyggingen har de seneste årene vært moderat. Dette har flere årsaker, og er knyttet opp mot 
samfunnsutviklingen generelt.  

Landsdelen og regionen har over flere år opplevd at folk flytter, og at folketallet går ned. Dette gir 
mindre etterspørsel etter boliger, og byggeaktiviteten gikk ned. I tillegg har kostnadene økt, samtidig 
som det har vært begrenset tilgang på trygge arbeidsplasser.  

Dette setter større krav til kommunen som tilrettelegger av attraktive boligområder for alle grupper, og 
spesielt unge i etableringsfasen. Det må derfor legges til rette områder som gir muligheter for valg av 
ulike hustyper og størrelser, og at det samtidig ivaretas trygge forhold for barnefamilier som etterspør 
gode lekemuligheter og sikker fremkommelighet.  

I Fauske merker en noe større interesse for flerleilighetshus enn eneboliger som kan bl.a. forklares 
med at disse ofte er rimeligere. I tillegg er et slikt alternativ attraktivt for godt voksne mennesker som 
ønsker mindre forpliktelser med å eie egen bolig. Det er også tydelig at entreprenørene satser på 
dette markedet, noe som registreres her i kommunen. Planlegging av nye boligområder må ta hensyn 
til dette ved å legge til rette for mer konsentrert bebyggelse. Dette gir flere mennesker på mindre 
areal, og behovet for tilliggende friområder blir større.  

Endret samfunnsstruktur, med mer ferie og fritid, gjør at flere, også godt voksne mennesker ønsker 
mindre forpliktelser med det å eie egen bolig. Dette gjør at det har vært en tendens til at stadig flere 
ønsker å bo i leilighetskompleks med felles ytre drift og vedlikehold. Dette er en utvikling som også er 
registrert i kommunen, og som det ser ut til også vil fortsette neste planperiode. Det er derfor viktig å 
ha dette med ved vurdering og valg av tilrettelegging og utbyggingsområder.  
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Utbyggingsområder til boligformål  

Planutvalget har gitt signaler på følgende kriterier for området:  

Med grunnlag i tilgjengelig tilbud på tomter i vedtatte utbyggings- og boområder tas det inn meget 
begrenset nye områder for boligbebyggelse i kommende planperiode. 

Samlet vil tilgjengelig areal til tomteformål i planperioden omfatte ca. 830 boenheter i tettbygde strøk. 
Antall enheter kan synes høyt sammenlignet med de seneste års utvikling, men det ansees som viktig 
at det er avsatt tilstrekkelig areal også for fremtidig utvikling ut over planperioden. Avsatte områder vil 
danne grunnlag for de vurderinger som skal gjøres i forbindelse med økonomiplan hvert år. Her bør 
det bli anbefalt hvilke områder som skal opparbeides og klargjøres i løpet av økonomiplanperioden.  

Områder for boligbygging er avsatt i store deler av kommunen. De største områdene finner man i 
Fauske innenfor kommunedelplanen for sentrum. I Valnesfjord er det avsatt tilstrekkelig areal hvor 
hoveddelen ligger på Furneshalvøya.  I Sulitjelma er det avsatt et større område ovenfor Sandnes og 
et mindre i Fagerlia. I tillegg er det avsatt til sammen 64 tomter i områder for spredt boligbygging 
(LSB). 

 

Næringsområder  

I kommuneplanens samfunnsdel er det gitt at Fauske kommune skal sikre tilgang til næringsarealer, 
noe som også ble gitt prioritet i samfunnsdelen for perioden 2011-2015.  Eksisterende industriområder 
på Søbbesva, Finneid, Skysselvika og Sandnes i Sulitjelma ansees som viktige områder. Vi har 
fremtidige arealer på Terminalveien øst og Stormyra (nord for Søbbesva). Sistnevnte krever 
reguleringsplan før utbygging kan foretas.   

Det er også markert to hensynssoner på samlet ca 840 daa til næringsformål for mulig etablering av 
serverfarm.  Dette for å vise stor vilje til å tilrettelegge for en slik etablering. Noe som vil være meget 
viktig for Fauske. En slik hensynssone kan være markert inntil 4 år. 

 

Utbyggingsområde til fritidsboliger  

Det er i eksisterende plan satt av 55 tomter i spredt bebyggelse og ca 30 tomter rundt Sulitjelma 
fjellandsby.  

Med grunnlag i tilgjengelig tilbud på tomter i vedtatte utbyggingsområder tas det ikke inn nye områder 
for fritidsbebyggelse i kommende planperiode med unntak av 2 tomter på Fjell.  

 

Kystsonen  

I planen er det tatt hensyn til bruk og vern av sjø og vassdrag samt strandsonen ved at spredt 
bebyggelse er lagt 100 meter fra sjø og 100 meter fra anadrome vassdrag (unntatt LSB01 og LSF06 
og Laksåga i Norddalen hvor det er 50 meter, jfr.§9.1 a9), dette blant annet for å bevare 
kantvegetasjonen langs vassdragene som grunnlag for å ivareta det biologiske mangfoldet.   

Kystsonen i Fauske vil bli nærmere vurdert når rullering av sjøarealene blir foretatt. 

 

Småbåthavner  

Småbåthavner er lokalisert på Skaft i Valnesfjord, Venset og Fauske østre.  
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Bevaringsområder, bygnings- og bygningsmiljø  

Kulturvern har i inneværende planperiode ikke hatt noen fullstendig gjennomgang og planen mangler 
klare retningslinjer for kulturvern og estetiske retningslinjer for bygg/bygningsmiljøer.  Kommunestyret 
har vedtatt at det skal utarbeides en kulturminneplan for kommunen og her vil dette være tema.  

Det er lagt inn noen hensynssoner, og kulturminner er ivaretatt i bestemmelsene.  

 

Bevaringsområder, natur- og friluftsområder  

Natur- og friluftsområder videreføres fra nåværende arealdel.  Det er i tillegg lagt til 2 svært viktige 
friluftsområder.   

 

Risiko og sårbarhet  

Ethvert utbyggingstiltak av en viss størrelse stiller krav til gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Dette forutsettes gjennomført i samsvar med nedfelte retningslinjer på området, og med veiledning fra 
Fylkesmannens Beredskapsavdeling samt med utgangspunkt i fylkeskommunens regionale plan for 
klimautfordringene i Nordland 2011-2020.  

 

Kulturminner og kulturmiljøer  

Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen.  

Vedkommende myndighet er Kultur- og miljøavdelingen, Nordland fylkeskommune eller Sametinget 
for eventuelle samiske kulturminner.  

Oversikt over automatisk fredete kulturminner finnes på internettdatabasen Askeladden og benyttes 
som en del av byggesaksbehandlingen slik at man kan unngå konflikt med kulturminnene. I planen har 
man for hvert enkelt innspill tatt hensyn til registrerte kulturminner, og også påpekt at utbyggere må 
være aktsomme i områder der det fra før finnes kjente registreringer med tanke på muligheten for at 
det finnes flere av denne typen som ikke er registrert.  
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 Planforslaget med kart og bestemmelser.    

Plankartet har juridisk virkning etter plan- og bygningsloven og er bindende for arealbruken i 
kommunen. Tiltak i strid med arealformålene i vedtatt plan, må innvilges dispensasjon for å kunne 
gjennomføres. Det må foreligge særlige grunner for at dispensasjon skal innvilges. Et av målene med 
dette planarbeidet er å unngå mange dispensasjonssøknader. Planforslaget skal kunne dekke behov 
for utbygging for kommende 4-årsperiode.   

Det er plan- og bygningslovens § 11-7 som har bestemmelser om framstilling og innhold i 
kommuneplanen:  

 

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel  

Arealdelen skal i nødvendig utstrekning angi:  

1. Bebyggelse og anlegg  

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

3. Grønnstruktur 

4. Forsvaret  

5. Landbruks-, natur- og friluftformål samt reindrift 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

 

Temakart  

Temakartene har ikke juridisk virkning slik som kommuneplankartet har. Temakart viser detaljer og 
informasjon som ikke tas inn på kommuneplankartet. Temakartene gir føringer for saksbehandlingen 
og skal gi bedre bakgrunnsinformasjon. 
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 Fokusområder ved neste rullering av 
kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanlegging er en pågående prosess.  Vi vil fram til neste revisjon av kommuneplanen 
anbefale at det gjennomføres følgende tiltak:   

1. Gjennomgang av gjeldende reguleringsplaner som er eldre enn 10 år.  Beslutning om 
sanering / videreføring. 

2. Utvikle en kulturminneplan for kommunen 
3. Utarbeide en kystsoneplan for kommunens sjøarealer i samarbeid med nabokommunene.   
4. Kartlegging av bekkeløp, grøfter og kulverter mhp sikring, oppgradering og/eller lukking.   
5. Kartlegging av kjerneområder for landbruk. 
6. Viktige områder for reindrift tas med i plankartet 
7. Viktige landskapsområder tas med i plankartet 
8. Gjennomgang og vurdering av evt revisjon / reduksjon av områder for spredt boligbygging.   
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 Vedlegg.  Plandokumenter 

 Vedlegg 1.  Revidert kommuneplankart 

 Vedlegg 2.  Revidert kommuneplankart, Kommunedelplan sentrum.   

 Vedlegg 3.  Planbestemmelser 

 Vedlegg 4:  Innspillskatalog 

 Vedlegg 5:  Konsekvensutredninger 

 Vedlegg 6:  Strategiplan for Fauske sentrum.  Fauske – Marmorbyen.   

 Vedlegg 7.  Handelsanalyse Fauske sentrum.  Januar 2015 

 Vedlegg 8:  Strategiplan for Fauske sentrum.  Mars 2016.   

 Temakart 

Kart /temakart som er vedlagt planen:  

Gang- og sykkelveier  

Mineralressurskart 

 



1 
 

Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

 

 

Kommuneplanens arealdel sjø og land 

2017 – 2029 

 

Konsekvensutredning  

 

 



2 
 

Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

Konsekvensutredning 2. gangs høring  

 Nummering av hver konsekvensutredning er i hht ny innspillskatalog. 

 Alle med nr. 17 er tidligere konsekvensutredning hvor trafikksikkerhet er tatt inn som 

tema. Utredninger med nr.18 er tiltak/formål som ikke var konsekvensutredet i 

planforslaget til 1.gangs høring. Tall i parentes ( ) er nummerering i innspillskatalogen til 

1.gangs høringen. 

 

Innholdsfortegnelse: 
Side 
tall 

Nr nye 

innspill 

 

3 11 Areal til offentlig formål nødetatene og vva 

5 15 Sentrumsformål – Fauske by vest 

7 15 Sentrumsformål –Fauske by øst 

8 17 Kistrand 

9 17 (27)Boligområde i Sulitjelma    

10 17 Massedeponi Jodal i Valnesfjord    

11 17 (38 )Fjell   

12 17 (44)Areal til folkehøgskole   

13 17 (59)Næringsareal masseuttak  grus  Moen 

14 17 (31)Boligtomt  på Finneid     

15 17 (52)Næringsareal utfylling Finneidbukta  

16 17  (34)Forretning/næringsområde på stranda   

17 18 Boligformål Strømsnes tidligere riggområde 

18 18 (42)Areal til krysningsspor i Valnesfjord,Strømsnes 

19 18 (68)Marmorveien 9 

20 18 (67)Nyveien 

21 18 (45)Østerkløft - fritids- og turist formål 

22 18 Boligareal Holtanveien mot ny trase E6  

24 18 Valnesfjord -utvidelse av spredt boligbygging LSB9 og 11  

26 18 Venset  (KU) utvidelse av spredt boligbygging LSB13 

27 18 Dressur område for hund GF09_F  i Fagerlia Sulitjelma 

28 18 Gravlund o_BGU_F 

29 18 Erikstadveien gang og sykkelvei 

30 18 Terminalveien øst  

31 18 (29)Boligtomt  på Finneid - «Natokaia» 

32 48 Boligformål Strømsnes –Furnes  

33 49 Boligformål Strømsnes – Bjørnstad  

34 50 Nytt hotell i Fauske sentrum 

36 51 Sulitjelma hotell 

Tidligere konsekvensutredning til 1.gangs høring. Tiltakene er tatt ut/ikke med i planen   

37  -(32) Lund   

38  -(21).Pistolskytebane Osbakk 

39  -(30)Valnesfjord   

40  -(62) Tortenlia   
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11. O_BOP08_F Areal til offentlig formål nødetatene og vva 
konsekvensutredning  
Dagens formål: Industri  
Foreslått formål: Offentlig eller  privat tjenesteyting  
Arealstørrelse: 93 daa 
Forslagsstiller: Fauske kommune, KF eiendom  
Beskrivelse: Areal avsatt til nødetatene og vei, vann og avløp 
     
 

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Medfører økt trafikk lokalt. For Fauske sentrum vil 
ikke trafikken øke. Etatene er i dag lokalisert andre 
steder. 

Støy          Medfører sirener, store laste- og transportmaskiner. 
Lite folk i området. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. ingen funn innenfor 
formålsområde. Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Flyttlei rett nordøst for område. Vil ikke bli berørt  
Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Ikke økt transportbehov 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Området er et myrområde med leirgrunn. 
Grunnundersøkelse påkrevet ved detaljregulering  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Arealet vil samle alle nødetatene som vil gi en god 
samordning. Brann og VVA frigir attraktive arealer i 
sentrum. 

Trafikksikkerhet  Arealet ligger på nordsida av E6 slik at det blir 
kryssing av veibane når kjøretøy kommer fra Fauske 
sentrum. Kan være en ulempe ved tilkalling av 
frivillig brannvesen. Avklares i en reguleringsplan. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer: 

 Som vurderingene viser er det få/ ingen negative konsekvenser ved å bygge ut dette området til 

nødetatene og vva. Flytting av brannstasjon og vva sine driftsanlegg vil gjøre at trafikken til større 

kjøretøy og maskiner flyttes ut av sentrale sentrum, noe som er meget positiv. I tillegg blir store 

arealer frigjort til næring og bolig. Alternativer er vurdert og dette arealet ble valgt grunnet 

beliggenhet som gjør sammenslåing av brann/redningstjenesten med Sørfold enklere. Eneste 

utfordring blir grunnforholdene som kan være vanskelig. Høsten 2017 vil  stabilitetsvurderingen være 

utført med rapport. 

 

Konklusjon: Området egner seg bra til formålet. Grunnforholdene er en utfordring. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er stor eller 

svært stor negativ konsekvens.  
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15.  BS01-BS05 og BS09-13 
Sentrumsformål – Fauske by vest           

Omfatter: Fauske sentrum  -vest  

Dagens formål: Forretning/kontor med 

innslag av boliger. 

Foreslått formål: Sentrumsformål som 

tillater forretning, tjenesteyting, bolig, 

kontor, hotell/overnatting, grønne areal, 

parkering. 

Arealstørrelse: Ca 54 daa  

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Området ligger i østre del av 

Fauske sentrum langs Sjøgata og Storgata  

  

Tema Konse-

kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Støy          Støy må utredes. Langs sjøgata er det mye  trafikk 

også tungtrafikk. Støy må utredes i reguleringsplan.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noen viktige naturtyper i 

området. Kilde: Artsdatabanken 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner i området. En bygning  i 

området er vernet med egne bestemmelse. B29 Kilde: 

Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Gangavstand til sentrum, butikk, buss, skole og 

offentlig tjenestetilbud. Med gode kollektivtilbud vil 

økende transportbehov ut/inn av  området bli dekket 

av buss. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område  

Samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet 

 Området ligger i et område med dårlig stabilitet pga av 

leire og kvikkleire. Nedre del av området er 

aktsomhetsområde for stormflo. Kilde: NVE atlas. 

Ivaretas gjennom bestemmelser om flomsikring av 

bygg under kote 2.0 m. Krav om stabiltetsvurdering i 

regplan. 

Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 

 Område vil følge opp målsettingen  innen transport- og 

areal planlegging med korte avstander mellom bolig, 

butikk, skole, barnehage og andre tjenester 

Trafikksikkerhet   Området har mye biltrafikk, tungtrafikk. Er fortau, 

men mangler sykkelvei. Detaljreguleringsplan må 

sikre gode trafikkløsninger hvor syklende og  myke 

trafikanter blir ivaretatt  

Barn unge uteareal  Det er laget detaljerte bestemmelser for 

uteoppholdsareal som må oppfylles i 

detaljreguleringsplan. Planen viderefører alle 

grøntareal i sentrumsområdet. I denne delen er 

Bygdetunet/Radioskogen og strandpromenaden.  

Parkering   Det er laget detaljerte bestemmelser for krav til 

parkeringsplasser. Disse er lempet på, noe  

som krever at kollektivtilbudet må forsterkes med flere 

avganger og bedre holdeplasser . 
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Utnytting   Utnyttelsesgraden er øket. Dette er føringer for å 

oppfylle målsettingen om boligfortetting og økt areal 

til forretning i sentrum for å forhindre sentrumsdød. 

Men økning er moderat. 70% BYA på tomter med 

ledig areal.  

Etasje og byggehøyder   Det gis føring for 5 etasjer + inntrukket. I dag har vi 

bygg på 4 etasjer i sentrum. Endelig antall etasjer i 

byggene bestemmes i regplan 

Utforming  Kommunplanen har plankrav så dette blir ivaretatt på 

reguleringsplannivå. Er laget en 3d skisse for dette 

området som forslag til utforming. Denne ligger i 

sentrumsrapporten i høringsdokumentene 

Sol/skygge/sikt  Sol/skygge diagram blir utredet i regplan. 

I bestemmelsene er det retningslinjer for 

opprettholdelse av siktlinjene. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området er i dag bebygd. Nye bestemmelser er føringer for å oppnå en målsetting om 

boligfortetting i sentrum for å: 

 Oppfylle kravet til mindre transport gjennom kortere avstand mellom bolig og 

tjenestetilbud  

 Styrke sentrum og gi økt liv til sentrum  

I dag er dette området i Fauske sentrum lite utnyttet, ulik bebyggelse og ingen klar struktur. 

Området har utfordringer innen stabilitet i grunnen og stormflofare i nedre del mot sjøen. Dette 

er løsbart, men må tas hensyn til. Det er både en ønsket utvikling og påkrevet å få flere boliger i 

sentrum. Dette for å få et livskraftig og attraktivt sentrum. Det forventes ingen byggeboom i 

sentrum, men skal det bygges boliger i sentrum må det bli i denne delen. Økt utnytting og 

byggehøyder er moderate, men er et signal om hvilken utvikling vi ønsker. 

 

 

Konklusjon: Det er både en målsetting og ønsket utvikling at det bygges tettere og flere boliger i 

sentrum og da er det denne delen av sentrum som egner seg best. Området har store grøntområder, 

strandpromenade og ligger nært butikk og tjenestetilbud. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens 

og rød er stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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15. BS07-BS08, BS15-BS16 og BS19-

BS23_F og BS24_F .Sentrumsformål –

Fauske by øst 

Omfatter: Fauske sentrum  -sentrum øst 
Dagens formål: Forretning/kontor med 

innslag av boliger  

Foreslått formål: Sentrumsformål som tillater 

forretning, tjenesteyting, bolig, kontor, 

hotell/overnatting, grønne areal, parkering. 

Arealstørrelse: Ca 30 daa  

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Området ligger i vestre del av 

Fauske sentrum langs Sjøgata og Storgata. 

Dette er den mest urbane delen av sentrum. 

  

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Støy          Støy må utredes. I Storgata  er det mye  trafikk opptil 
10 000 ådt herav 600-800 ådt tunge kjøretøy. Støy må 
utredes i reguleringsplan.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noen viktige naturtyper i 
området. Kilde: Artsdatabanken 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner i området.  
Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Ligger i sentrum med  butikk, buss. Skole og offentlig 
tjenestetilbud er i gangavstand. Dette minsker 
transportbehovet. Med gode kollektivtilbud vil mye av 
transportbehovet ut/inn av  området bli dekket av 
buss. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i området 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Deler av området har dårlig stabilitet pga av leire 
Nedre del av området er aktsomhetsområde for flom. 
Kilde: NVE atlas. Ivaretas gjennom bestemmelser om 
flomsikring av bygg under kote 2,0 m. Krav om 
stabiltetsvurdering i regplan. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Område vil følge opp målsettingen  innen transport- 
og areal planlegging med korte avstander mellom 
bolig og  butikk, skole og andre tjenester 

Trafikksikkerhet   Området har mye biltrafikk, tungtrafikk.  
Er fortau, men mangler sykkelvei. 
Detaljreguleringsplan må sikre gode trafikkløsninger 
hvor syklende og  myke trafikanter blir ivaretatt  

Barn unge uteareal  Det er laget detaljerte bestemmelser for 
uteoppholdsareal som må oppfylles i 
detaljreguleringsplan. Planen viderefører alle 
grøntareal i sentrumsområdet. I denne delen er  
torget, Melenci Park og strandpromenaden. I planen 
er et næringsareal endret til grøntområde.  
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Parkering   Det er laget detaljerte bestemmelser for krav til 
parkeringsplasser. Disse er lempet på, noe som krever 
at kollektivtilbudet må forsterkes med flere avganger 
og bedre holdeplasser . 

Utnytting   Utnyttelsesgraden er økt. Dette er føringer for å 
oppfylle målsettingen om boligfortetting og økt areal 
til forretning i sentrum for å forhindre sentrumsdød. 
Noen kvartal har BYA på 100%. Dette er areal som 
også i dag et høyt utnyttet. Kravene til oppholdsareal 
og parkering må løses i en regplan.  

Etasje og byggehøyder   Det gis føring for 5 etasjer + inntrukket. I denne delen 
er det i dag bygg på 5 etasjer. Planer om hotell på 22 
etasjer. Endelig antall etasjer i byggene bestemmes  i 
reguleringsplan. 

Utforming  Kommuneplanen har plankrav så dette blir ivaretatt 
på reguleringsplannivå.  

Sol/skygge/sikt  Sol/skygge diagram blir utredet i regplan. 
I bestemmelsene er det retningslinjer for 
opprettholdelse av siktlinjene. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området er i dag bebygd. Nye bestemmelser er føringer for å oppnå målsettingen om 
boligfortetting i sentrum for å: 

 Oppfylle kravet til mindre transport gjennom kortere avstand mellom bolig og 

tjenestetilbud  

 Styrke sentrum og gi økt liv til sentrum  

I dag er dette området det mest urbane med en tydelig sammenhengende kvadratstruktur. 
Området har en bedre stabilitet i grunnen enn i vest. Deler av bebyggelsen ligger på fjell. Men 
området har utfordringer innen stabilitet i grunnen og flomfare i nedre del mot sjøen. Dette er 
løsbart, men må tas hensyn til. Det er både en ønsket utvikling og påkrevet å få flere boliger i 
sentrum. Dette for å få et livskraftig og attraktivt sentrum. I denne delen er det mer 
næringsbygg. Mindre plass til grøntområder.  Det forventes ingen byggeboom i denne delen av 
sentrum, men innslag av boliger vil det kunne bli. Utnyttelsesgraden er høy, men byggehøyden 
er moderate. Den største endingen er på nordsiden av Storgata fra Esso til Meierigården. 
Endringene er et signal om hvilken utvikling vi ønsker. 
 

 

Konklusjon: Det er både en målsetting og ønsket utvikling at det bygges tettere og flere boliger i 
sentrum. I denne delen vil det bli en utfordring med tilstrekkelig med uteoppholdsplass, noe som 
vil begrense antall boliger. Området har strandpromenade og parken Melenci. I tillegg er et 
næringsområde i gjeldende plan endret til grøntområde. I det foreslåtte område vil det ikke i 
denne planperioden bli bygget mange boliger. Skal det skje må E6 legges utenfor sentrum. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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17.(47).BKB08_F Kistrand  
Dagens formål: Område fritidsboliger med 

krav om reguleringsplan 

Foreslått formål: BKB08_F (Kistrand) tillates 

gjenoppbygging av eksisterende boliger og 

etablering av fritidsboliger  

 

Arealstørrelse: Ca 240 daa  

Forslagsstiller: Leif Lindstrøm  

Beskrivelse:Område på 240 daa som er 

foreslått  er i et område med  spredt 

boligbebyggelse.  

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning 

(klimagass og annet 

utslipp til luft, jord 

og vann  
 

  Bil 8 km til  skole og butikk 

Buss til Fauske og Bodø 
 

Støy          Ikke mer støy 

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området består av innmarksbeite, litt fulldyrka jord og skog 
med høy bonitet. Jordvern skal ha høy prioritet, og 
plasseringen av bygg må oppfylle kriteriene som ligger i 
bestemmelsene.  Kilde : Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert funn av 
planten Storklokke  (lc) og Slirestarr( LC ) 
(Artskart/Naturbase). Liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
  Berøres ikke.  

Reindrift   Flyttelei er ovenfor området og vil ikke bli  berørt. Kilden 

Reindriftskart  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 

 Ingen registrerte kulturminner. Kilde : Askeladden/sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Transport buss/bil. Avstand til  Strømsnes sentrum  

er 8 km .  
Teknisk infrastruktur  Vannfosyning fra privat anlegg.  Mangler avløpsanlegg i 

området   

Samfunnssikkerhet, 
ROS 

 Innen område er det potensielt jord- og flom skredfare  kilde 
NVE atlas  

Forholdet til strategi 
for fremtidig arealbruk 

 Området er attraktivt og i dag er området åpnet for 
hyttebygging  med krav om reguleringsplan. Det er nok avsatt 
boligareal i Valnesfjord. 

Trafikksikkerhet   I reguleringsplan må avkjørsel avklares med  vegvesenet og 
eventuelle konsekvenser av nye tiltak i nærheten av 
eksisterende jernbane må utredes. 

Samlet vurdering og eventuell alternativer 

I dag er det etablert flere hus og hytter i området og det er regulert inn boligformål på begge sider av 

det foreslåtte område.     

 Konklusjon: Området legges ut til fritidsbolig  med krav om reguleringsplan.  
Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens 
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Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

 

 

17. (27). B57_F   Boligområde i Sulitjelma    
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Boligområde  
Arealstørrelse: Ca 5,5 daa  
Forslagsstiller: Dahl bygg AS 
Beskrivelse:      
Området ligger  i Sulitjelma bak butikken og  mellom FV830 og 
Sandnesveien 

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann ) 
 

  Transport er buss eller bil. 

Gangavstand til butikk og skole. 
 

Støy          Noe trafikkstøy fra FV830. Ny gruvedrift vil ha 
transporten gjennom tunnel (østbanetunnelen) og 
trafikkstøyen vil dermed ikke øke i dette området.   

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke 
registrert noen viktige naturtyper i området. Kilde: 
Artsdatabanken 

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Trafikksikkerhet  Anbefales at området etablerer adkomst til lokal vei i 
den vestlige delen mot Coop. Dette for å unngå 
skoleveien. 

Transportbehov   Nært FV830 med bussforbindelse. Gangavstand til 
butikk og skole 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område. Urenset 
utslipp til Langvannet  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen fare for steinsprang eller skred i området. 
Kilde: Kartlegging skredutsatte områder, Sulitjelma.  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Stor optimisme i forbindelse med ny gruvedrift. 
Foreslått boligfelt vil  medføre boligfortetting med 
korte avstander til butikk, skole og industriområde 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Arealet ligger i et sentralt område i Sulitjelma og er i dag et LNF område som ikke brukes til noe 

bestemt. Området ligger nært vei, vann og avløp. Ny skole i gangavstand. Egner seg godt til 
boligformål  
Konklusjon: Området kan endres fra LNF til boligformål.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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17.BAB1 Massedeponi Jodal i Valnesfjord    
konsekvensutredning  
Dagens formål: LNF-A 
Foreslått formål: Masseuttak/deponi 
Arealstørrelse: Ca 5,5 daa  
Forslagsstiller:Fauske kommune  
Beskrivelse:     
Området ligger  i på Venset ved trivselsveien FV530   

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport fra Fauske 14 km fra midtre rundkjøring 

gir utslipp fra lastebiler. Støv kan forekomme og 

dette bør hensyntas. Det forutsettes deponering  av 

rene masser som ikke gir forurenset avrenning. 
 

Støy          Noe støy fra anleggstrafikk ved etablering og når det 
transporteres masser hit.  

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er  registrert funn 
av Sibirbjørnekjeks, Lynghumle. Disse er i kategori 
livskraftig. Ingen funn av arter som er truet/sårbar. 
Kilde Artsdatabanken 

Reindrift  Flyttlei i området. Håndtering av denne er gjennomgått  
med Duokta reinbeitedistrikt og hvordan dette er løst er 
lagt inn i  planbestemmelsene til regplan. Kilde: Kilden 
Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Trafikksikkerhet  Et deponi vil føre til økt trafikk av store kjøretøy. Veien 
er nedklassifisert fra RV til Fv. Omlegging rv80 har ført 
stor nedgang i trafikk, noe som veier opp for den økte 
tungtrafikken.  

Transportbehov   Nært FV530. 14 km fra Fauske utløser i denne 
sammenheng stort transportbehov 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko 
og sårbarhet 

 Området ligger under marine grense, slik at 
stabilitetsvurdering må gjennomføres. Ingen fare for ras 
eller skred i området. Kilde: NVE atlas  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Dårlig grunn i Fauske gjør at det er få plasser for deponi. 
Transportavstand til sentrum er for lang. På sikt må det 
etableres deponi nærmere Fauske.  

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området ligger slik at det er liten negativ påvirkning på omgivelsene. Store deler av 

Fauske/Valnesfjord  har dårlig grunn og dermed er det begrenset med områder som egner seg til 

massedeponi. Vestover er dette en av de første områdene som egner seg. Ved større utbygginger 

må det utredes andre alternativer da dette deponi ligger for langt unna Fauske sentrum for større 

transporter. Men for å løse vanlige  behov  er dette et godt alternativ. 
Konklusjon: Området kan endres fra LNF-a til område for råstoffutvinning-Masseuttak/-deponi  
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Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  

 

17. (38 ) LSF16_F Fjell  - konsekvensutredning  
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Fritidsbolig LSF16_F  
Arealstørrelse: Ca 30 daa  
Forslagsstiller: Bjørn Robert Jensen  
Beskrivelse:     
Området ligger rundt hovedbruk «Nedre Fjell» og er LNF-
område i gjeldende kommuneplan. Dagens arealbruk er 
hovedsakelig braklagt  jord med et gårdstun . Området er 
foreslått omdisponert til fritidshusbebyggelse   

Tema Konse-
kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning 

(klimagass og annet 

utslipp til luft, jord 

og vann  
 

  Transport er buss eller bil . Sulitjelmavassdraget er 

forurenset etter nedlagt gruvedrift. Vassdraget er også 

regulert.  
 

Støy          Ingen støy. Bilcrossbane lenger opp i dalen. Ligger utenfor 
rød og gul sone (støysonekartet).  

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Gammelt nedlagt gårdsbruk og jorda har lav verdi. Skog av 
middels bonitet. Kilde: Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke registrert noen 
viktige naturtype i området. I artsdatabanken står 2 
observasjoner av gaupe i nærheten av område (Kilde : 
Artskart/Naturbase). Liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
 Viktig utfartsområde, gammel ferdselssti. Kilde: Salten 

friluftsråd/Fauske kommune, friluftskartlegging 

Reindrift   Flyttelien er opp på fjellet og vil ikke berøre foreslått 

område. Det går en trekklei gjennom området. Kilde: Kilden 

Reindriftskart  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 

 SEFRAK-registrert bygninger  med  2 gårdstun med 3 hus, 

1fjøs og 3 uthus. Liten konsekvens. 

Samfunn:   

Transportbehov   Nært FV830 med bussforbindelse. Sulitjelma 15 km 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes ikke. Lukket utslipp kan 
vurderes. Innlagt vann tillates ikke.  

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Fare for jord- flom- og snøskred. Område legges ut med 
begrensinger ihht kart: NVE atlas  

Trafikksikkerhet   Tillates 2 fritidsboliger. Vil generere lite trafikk. I dag er det 
avkjørsel til gammelt gårdstun. 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området inneholder bl.a en gammel gård som inneholder sefrak-registrerte bygninger 

området  ligger mellom Sjønståelva og bratte fjell i dalen mot Sulitjelma som skaper skredfare. 

Reindrift har en trekklei  i området. Etablering av 2 hytter vil ha en begrenset konsekvens for 
denne. Området er et skredutsatt område i hht NVE sine skredkart.  
 
Konklusjon: Området kan legges ut med begrensning til de arealene som ikke er skredutsatt. Viser 
til NVE atlas. Området for spredt fritidsbebyggelse på andre siden av elva tas ut av planen og 
erstattes med foreslått område 



12 
 

Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
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Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er stor eller 

svært stor negativ konsekvens.  

17. (44) BOP17_F Areal til folkehøgskole - 
konsekvensutredning  
Dagens formål:LNF-A (I reguleringsplan landbruksområde)  
Foreslått formål: Tomteareal skole  
Arealstørrelse:91 daa    
Forslagsstiller:Fauna KF 
Beskrivelse:      
Området ligger på østsiden av veien forbi VHSS. Nord for 
bebyggelse  

  
Tema Konse-

kvens 
Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er buss eller bil. 15 km til  

butikk og grunnskole. 
 

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området består av myr og uproduktiv skog, ingen 
konsekvens for skog og jordbruk  Kilde : Skog og 
landskap 

Støy          Ingen støy    

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert 2 
funn av Gulldusk  i nærheten. Arten er LC livskraftig. 
Ingen konsekvens Kilde Artsdatabanken 

Friluftsliv   Området er et viktig friluftslivsområde, men gjelder 
ikke dette arealet. Ingen konsekvens  

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Flyttlei ligger nord for området   
Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Trafikksikkerhet  Fv530 er en vei som ender i Fridalen og er  lite 
trafikkert. Veien er smal og har en del telehiv om 
våren. Bør oppgraderes.  

Transportbehov   Lang transportavstand med bil.15 km til Strømsnes 
sentrum. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Helt øst er det et lite fare/ aktsomhetsområde 
vedrørende  jord- og flomskred. Kilde:NVE atlas   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Gunstig plassering av en folkehøgskole med fokus på 
friluftsliv.  

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området har formål  jordbruksområde i reguleringsplan. Databasen skog og landskap viser at 

området er av liten verdi som jordbruksområde. Få/ ingen negative konsekvenser med å legge en 

skole hit. Skolen vil ha internat  slik at det ikke blir noe transport for elevene til skolen. 
 

Konklusjon: Området kan endres til offentlig formål .  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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17.(59).BRU4_F Næringsareal masseuttak  grus  Moen - 
konsekvensutredning  
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål :Masseutak grus  
Arealstørrelse: Ca 24 daa  
Forslagsstiller: Thor Even Sørensen   
Beskrivelse:      
I dag tas det ut sporadisk grus fra området og forekomsten beskrives 
som meget viktig forekomst av NGU.  

  
Tema Konse-

kvens 
Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Utvinning vil sannsynligvis avgi støv.  

Det må gjøres tiltak ved oppstart av uttak.  
 

Støy          Uttak av masse vil skape støy. Støykrav bestemmes i 
reguleringsplan. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde Kilde artskart  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Trafikksikkerhet   Fv 830 har god kapasitet. På/avkjøring må utredes i 
en reguleringsplan 

Transportbehov   Ligger inntil FV830 og 5 km til E6.  

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen naturfare Kilde : NVE atlas  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Dagens grustak i Skysselvika  er i sin sluttperiode og 
alternativer  bør finnes /utredes. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer:  Området egner seg for uttak av grus. Dagens masseuttak i 

Skysselvika  har konsesjon til 2019 og da bør det være alternativer til denne. Nær tilgang på grus er 

viktig for utvikling av lokalsamfunnet. Uttak av masse på Moen vil skape støy, støv og sår i 

landskapet. Det må utarbeides reguleringsplan for området før det tas ut masse i foreslått område. 

Denne må avklare driftsform og hvordan støy og støv skal behandles . Området er begrenset og vil 

således ikke være noe fullgodt alternativ til Skysselvika. Andre forekomster i kommunen er ikke 

skikkelig klarlagt mht kvalitet på forekomst og mulighetene for masseuttak.  

 

Konklusjon: Det avsettes et område for masseuttak grus  i kommuneplan som  begrenses til 
eiendommen  gnr.85/bnr.3. på vest- og østsiden av FV830 
Det må utarbeides detaljreguleringsplan for området  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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17.(31).B32_F Boligtomt  på Finneid  - konsekvensutredning  
Dagens formål:LNF-A (I reguleringsplan jord og skogbruk) 
Foreslått formål: Boligtomt  
Arealstørrelse: 1857 m2   
Forslagsstiller:Kai Rune  Furre 101/33 
Beskrivelse:      
Område ligger ved på Finneid nedenfor skola  

  
Tema Konse-

kvens 
Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er buss eller bil. 

Gangavstand til butikk og skole. 
 

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området består av skog med høy bonitet og 
jorddekket fastmark . Liten konsekvens for 
jordbruket  Kilde : Skog og landskap 

Støy          Ingen støy    

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert et 
funn av Fjæresivaks i 1913 i nærheten. Arten er LC 
livskraftig. Ingen konsekvens Kilde Artsdatabanken 

Friluftsliv   Ingen konsekvens  

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Trafikksikkerhet  Kan bli etablert en bolig. Lokal adkomst. Ingen 
konsekvens for traffikken. 

Transportbehov   Nært E6 med bussforbindelse. Gangavstand til 
butikk og skole 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen fare for dårlig stabilitet  
 eller skred i området. Kilde:NVE atlas   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Ligger i et bebygd område. Foreslåtte boligtomter vil  
medføre boligfortetting med korte avstander til 
butikk, skole og industriområde 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Dette er et lite areal (1857m2)  i et bestående boligfelt og området er skog med høy bonitet. 

Arealets størrelse gjør at det har liten konsekvens  for skogbruket. Dette er et område med 

etablerte boliger som  ligger nært skole, vei og  vann/avløp.  
 

Konklusjon: Området kan endres fra LNF-A til boligformål.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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17.(52). BN03_F Næringsareal utfylling Finneidbukta  
konsekvensutredning  
Dagens formål: FFFN 
Foreslått formål: Næringsareal 
Arealstørrelse: Ca 99 daa  
Forslagsstiller: Ketil Skår   
Beskrivelse:      
Området er i dag sjø i Finneidbukta i Nervatnet og foreslått å fylles ut 
ved tilgang på masse fra utbyggingsprosjekt (veibygging)  

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Strandsonen og foreslått område  vil 

bli fylt ned . Det vil bli finstoff som 

avsettes  ut i vannet og sedimenteres 

på bunnen utover i brakkvannet.  
 

Støy          I anleggsfasen vil utfylling  skape anleggstrafikk som 
gir støy. Hvilken type næring  området skal brukes til 
er ikke avklart. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Funn innenfor 
tiltaksområde er Nålesivaks Funnår  1913 og 
Ravhøstmose funnår 1893 Kilde: Artsdatabanken. 
Funnene er meget gamle og det har vært mye 
virksomhet siden den gang. Vurderer funnene som 
uaktuell.  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Kai, E6 og jernbane i umiddelbar nærhet.  

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Næringsområde spesielt attraktivt for næring med 
stort transportbehov. 

Trafikksikkerhet  Er utvidelse av av eksisterende næringsområde. 
Konsekvens vil avhenge av bruken av området. 
Utredes i regplan. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer Forslaget innebærer å fylle egnet masse i sjøen i 

Finneidbukta og dermed skape nytt landareal.  Området ligger nært kai, jernbane og vei(E6). Gode 

grunnforhold. Foreslått areal grenser til  et etablert boligområde og næringsområde på Finneid. 

Foreslått område bør reduseres til utfylling langs dagens regulerte næringsområde, slik at 

bokvaliteten for boligene ikke blir  redusert . 

 

Konklusjon: Området som settes av  begrenses til langs dagens næringsområde for å unngå 
utfylling foran boligområdet. Aktuelt areal  utredes videre gjennom  en reguleringsprosess. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

 

17(34).BKB06_F 
Forretning/næringsområde på stranda  
konsekvensutredning  
Dagens formål: LNF-A 
Foreslått formål: Forretning Næring  
Arealstørrelse: 8000m2   
Forslagsstiller:Ragnar Skjerstad   
Beskrivelse:     
Område ligger ved Leirelva på stranda. På tilliggende 
areal  er det et etablert gartneri (Skogholt)på samme 
hjemmelshaver og dette er en tilpasning til dette formålet 

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er buss eller bil.  
 

Støy          Ingen støy    

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke 
registrert noen viktige naturtyper i området. 
Kilde Artsdatabanken 

Friluftsliv   Ingen konsekvens   

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  
bygninger  på området eller i nærheten. 
Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Nært E6 med bussforbindelse. Gangavstand 
til butikk og skole 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen naturfare. Kilde:NVE atlas   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Etablert gartneri med utsalg på naboområde. 
Dette vil være en naturlig utvidelse. 

Trafikksikkerhet  Er utvidelse av eksisterende næringsområde. 
Ingen/liten økning i trafikken til/fra. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Dette er et lite areal 8000m2 som er å regne som tilleggsareal til allerede etablert forretning/ 

næringsområde for Skogholt gartneri.  
 

Konklusjon: Området kan endres fra LNF-A til forretning/industri.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
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18.B59_F Boligformål Strømsnes 
Dagens formål: Er regulert til industri  i reguleringsplan 
Foreslått formål: bolig innenfor 57/1 
Arealstørrelse: ca 8 daa   
Forslagsstiller: Fauske kommune  
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål industri. 
Arealet endres til bolig    
    

 

.  
   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Arealet er i dag utbyggingsområde for 

industri 

Vil bli mindre tungtransport og mer småbiltrafikk 
Ikke mer trafikk som vil øke utslipp  

Støy          Støy fra rv80 og jernbane. Må utredes i regplan  

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde .Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Nært sentrum med butikk, off.tjenester og 
barnehage /skole 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Kan  være dårlige grunnforhold. Må foretas 
stabilitetsvurdering   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Som boligareal er dette i tråd med målsetting om 
bygging i sentrum og i kollektivknutepunktene. 

Trafikksikkerhet   Sikker adkomst til kommunal vei.  

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer : Området ligger i sentrum av Strømsnes i Valnesfjord.. 

Det er boliger på naboeiendommene. Antall boligenheter må vurderes i regplan.Kan være 

stabilitetsproblemer i grunnen og støy fra rv80. Bør kombineres med parkering til togpassasjerer. 

 

Konklusjon: Arealet ligger i sentrum med nærhet til  tjenester og kollektivknutepunkt  og egner seg 
som boligareal.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18.(42) O_SBT_F Areal til krysningsspor i 
Valnesfjord,Strømsnes 
Dagens formål: LNF- A /Jernbane  
Foreslått formål: Baneformål til krysningsspor 
Arealstørrelse: ca 800m 
Forslagsstiller: Salten regionråd   
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 
LNF-a    

 

.  
   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Tiltaket vil ikke føre til mer utslipp  

Støy          Litt mer støy av tog som bruker krysningssporet. Ikke 
vesentlig. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde.Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Går en flyttlei i enden av tiltaksområde. Dette må 
avklares med reindriftsnæringen for å finne gode 
løsninger. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Ingen konsekvenser 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko.Stabilitesvurdering av 
grunnforholdenemå gjøres 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Dette området ligger inntil eksisterende 
jernbaneformål og vil ikke gi noe tap av dyrkbar jord. 

Trafikksikkerhet  Ingen konsekvenser for trafikken 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer . Ingen negative konsekvenser utenom ei flyttlei for 

rein i enden av tiltaksområdet som det må samarbeides med reindriftsnæringa for å finne løsning 

 

Konklusjon: Tiltaket har ingen store negative konskvenser og legges inn i planen. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18.(68)Marmorveien 9 
Dagens formål: Forretning/industri 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: ca 6 daa 
Forslagsstiller: Ketil Skår  
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 
forretning/industri. Det bes om at arealet endres til bolig.  
     
 

  
 

.  
   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Arealet er foreslått endret til bolig fra forretning 
/industri. Trafikken vil endres fra tungtrafikk til 
småbil trafikk, noe som vil redusere støy og utslipp 
 

Støy          Boligformål vil ikke gi mer støy, sannsynligvis mindre 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funne 
innenfor området Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Arealet er sentrumsnært og nær kollektivpunkter 
buss/tog. Vil gi lite behov for transport 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko. Kan være dårlige grunnforhold 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Arealet ligger i etablert  boligområde og dette 
område er en forlengelse av eksisterende 
boligområde. Mister næringsareal. 

Trafikksikkerhet  Området ligger inntil kommunal vei. Boligformål vil 
gi mindre tungtransport og mer småbiltrafikk. Dette 
kan gi en bedre trafikksikkerhet. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området er i dag et lagerområde og i øst av marmorveien er det bygget boliger, slik at dette arealet 

blir en forlengelse av eksisterende boliggareal. Nytt formål harmonerer med eksisterende formål i 

området. Arealet er sentrumsnært og nært jernbane/buss/skole. 

 

Konklusjon: Arealet endres til boligformål som foreslått 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18. (67) B36_F Nyveien 
Dagens formål: Forretning/kontor  
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: 1800 m2 
Forslagsstiller: Asbjørn Nygård   
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 
forretning/kontor og forslagstiller ber om å få det endret til 
bolig.       
   

 

.  
   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Arealet er lite som vil gi lite trafikk økning.Ligger 
isentrum som gir lite transportbehov. Dette  vil ikke 
øke utslippene.  

Støy          Ingen økt støy ved endring av formål. Boligene vil få 
støy fra trafikk da rv80 med rundkjøring ligger inntil 
arealet. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Ingen økt transportbehov da området ligger i 
sentrum nær kollektivtrafikk og tjenester 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Området ligger nært sentrum og kommuneplanen 
har som målsetting økt boligfortetting i sentrum, 
noe som denne endringen vil føre til. 

Trafikksikkerhet   Lite økning i trafikk med avkjørsel til kommunal vei 
som vil gi god trafikksikkerhet. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer Området ligger nært sentrum og i et etablert 

boligområde. Kommneplanen har som målsetting økt boligfortetting i sentrum, noe som denne 

endringen vil føre til. 

 

 

Konklusjon: Få eller ingen negative konsekvenser ved å endre formålet fra forretning/kontor til 
bolig.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18.(45) BKB10_F  Østerkløft - fritids- og turist formål 
Dagens formål: Turistanlegg   

Foreslått formål: fritids- og turistformål (campingplass, 
utleie av hytter, rorbu mv.) og fritidsbebyggelse. 

Arealstørrelse: ca 177 daa 

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan som turistanlegg 

Østerkløft. Foreslås at det tillates etablering av fritids- og 
turistformål (campingplass, 
utleie av hytter, rorbu mv.) og fritidsbebyggelse     

 

.  

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

 Mer småbiltrafikk.14 km til butikk på Strømsnes  

Støy          Ingen støy 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde .Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Økning i transport, 14 km til butikk,25 km til Fauske 
og 50 km til Bodø. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Området ligger sentralt til mellom Bodø og Fauske. 
Arealet er i gjeldende plan turistanlegg og endringen 
er  fritidsbebyggelse, noe som gjør at området ikke 
vil få vesentlig endret bruk. Områdene rundt 
inneholder caravan, hytter og populært 
utfartsområde. 

Trafikksikkerhet   Ny avkjørsel. Må godkjennes av vegvesenet i 
reguleringsplan. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer: Ingen negative konsekvenser utenom økt 

transportbehov, men økt transportbehov til fritidsbebyggelse må påregnes. Avstandene er korte til 

sentraene. Området er i dag mye brukt til rekreasjon og friluftsliv. 

 

Konklusjon: Ingen vesentlige negative konsekvenser. Området egner seg til foreslått formål 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18. B34_F Boligareal Holtanveien mot ny trase 

E6   
Dagens formål: LNF-B 

Foreslått formål: Boligområde  

Arealstørrelse: Ca 16 daa  

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Området ligger i nordenden av 

boligområde i gjeldende plan  langs Holtanveien 

mot tunnelinnslaget for ny E6 

  

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann ) 
 

  Transport er gang,sykkel, buss, tog  

eller bil. Gangavstand til butikk og 

skole. 
 

Støy          Lite ny støy.   

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke 
registrert noen viktige naturtyper i området. Kilde 
Artsdatabanken 

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Nær Terminalveien, handelsparken, jernbane og 
buss. Gangavstand til butikk og skole 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen fare for steinsprang eller skred i området. 
Kilde: NVE atlas  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Område vil følge opp målsettingen  innen transport- 
og areal planlegging med korte avstander mellom 
butikk, skole, barnehage og andre tjenester 

Trafikksikkerhet   Området vil få dagens Holtanvei som tilførselsvei. I 
ny reguleringsplan vil deler av Holtanveien bli 
omgjort til g/s vei og bilvei legges gjennom nytt 
handelsområde regplan  «Teminalveien øst». Her er 
det gjort trafikkanalyse som viser håndtering av 
trafikken når området bygges ut. 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Arealet ligger i et sentralt område i Fauske by og er i dag et LNF-B område . Området ligger 
kole/barnehage, butikk  i gangavstand. Egner seg godt til boligformål  

 

Konklusjon: Området kan endres fra LNF-b til boligformål.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18. LSB9 og 11 Valnesfjord -utvidelse av spredt 
boligbygging konsekvensutredning 
Dagens formål: LNF-b 
Foreslått formål: LSB Spredt boligbygging   
Arealstørrelse: Ca 5 km2  
Forslagsstiller: Administrasjonen Fauske kommune 
Beskrivelse: Område på ca 5 km2  som er samme 
område som i gjeldende plan, men de 14 enhetene 
som var i gjeldende plan er disponert av et regulert 
boligfelt og fauske kommune foreslår å videreføre 
samme antall slik at det blir en utvidelse i antall på 
14 enheter                               

Tema Konse-
kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning 

(klimagass og annet 

utslipp til luft, jord og 

vann  
 

  Økt transport med bil. Avstand til Strømsnes sentrum er på det 

korteste 4,5 km  og på det lengste  12,5km 

I dag går det skolebuss.  
 

Støy          Ingen  

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området er meget stort og dette  er en videreføring fra 
gjeldende plan som ble gjennomgått av skog og 
landbruksfaglige personer. Fradeling av tomt må skje etter 
bestemte kriterier som ivaretar dyrkbar jord og reindrift. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Stormyra og Nystad– 
Storspove (vu) Kosmo – Vipe(EN) (Artskart/Naturbase). 
Arealets størrelse gir liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
 Friluftsaktiviteter langs vannet, men dette har 100m belte ellers 

mindreaktivitet.  

Reindrift  Det er en flyttlei gjennom området ved Kosmo og gjennom 

Tokdalen. Fradeling av tomt  i dette området så må 

reindriftsnæringa hensyntas.  Kilden Reindriftskart  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 

 En SEFRAK-registrert bygning på eiendommen  

Samfunn:   

Transportbehov   Økt transport med bil. Avstand til Strømsnes sentrum er  

på det korteste 4,5 km  og på det lengste  12,5km 

I dag går det skolebuss. 

Teknisk infrastruktur  Vannledning i området. Mangler avløpsanlegg i området   

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Ingen fare for jord- flom- og snøskred. Kilde :NVE Atlas 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Valnesfjord  har nok areal til boligbygging i planperioden. 

Trafikksikkerhet  14 enheter vil gi økt trafikk og fv 530er utsatt for mye telehiv 
og til dels dårlig kurvatur. Må oppgraderes. Ligger inne i RTP. 
Nye avkjørsler må godkjennes av SVV. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer : 
 Et forholdsvis stort område i gjeldende plan  på 5 km2  videreføres med samme antall på 14 enheter. Det som 

gjør at det er en økning på 14 enheter  er at det er  regulert inn et boligfelt med 14 enheter Tiltaket medfører 

økt  transport. Infrastruktur som avløp mangler i område. Kommunen har nok arealreserver i Valnesfjord til 

boliger Dette er ingen nye konsekvenser i fra gjeldende plan. 
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Konklusjon: Områdets størrelse og antall enheter for spredt boligbygging videreføres . Dette 
skaper få og ingen nye konsekvenser. Tiltaket er tatt med i planforslaget.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18. LSB13_F Venset  utvidelse av spredt boligbygging 
konsekvensutredning 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: LSB Spredt boligbygging   
Arealstørrelse: Ca 40 daa  
Forslagsstiller: Karin Evjenth Breivik 
Beskrivelse: Område på ca 40 daa som er foreslått som utvidelse av 
eksisterende LSB område. Område er i et jordbruksområde med 
spredt boligbebyggelse. På  Venset  er det i dagens plan(LSB01)  
lagt ut et område for spredt boligbygging med inntil 2 hus .Med 
utvidelsen foreslås det i hele område 3 hus.  

 

  
Tema Konse-

kvens 
Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning 

(klimagass og annet 

utslipp til luft, jord og 

vann  
 

  Økt transport med bil. Avstand til Fauske sentrum er  

ca 12 km til midtre rundkjøring og 6,2 til Strømsnes i   

Valnesfjord. I dag går det skolebuss og rutebuss 
 

Støy          Økt biltrafikk på trivselsvegen 

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området består mest av innmarksbeite og litt  dyrka jord , skog 

høy bonitet. Jordvern skal ha høy prioritet, her er det det meste 

av jorda innmarksbeite. Fradeling av tomt må skje etter 

bestemte kriterier som ivaretar dyrkbar jord. Kilde: Skog og 

landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert funn av 

planten Gulerle (lc).). Liten konsekvens. Kilde:Artskart/.  

Friluftsliv  

 
 Området er begrenset og ingen friluftsaktiviteter blir berørt.  

Reindrift   Flyttlei er oppe på fjellet og vil ikke berøre denne 

eiendommen. Kilden Reindriftskart  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 

 En SEFRAK-registrert bygning på eiendom 47/2 fra 1875-

1899, bolighus. Må tas hensyn til 

Samfunn:   

Transportbehov   Transport er bil/sykkel. Avstand til sentrum er  

ca 12 km til midtre rundkjøring og 6,2 til handels- 

parken. I dag går det skolebuss og rutebuss gjennom Tortenlia. 

Teknisk infrastruktur  Kommunal vannledning gjennom området. Mangler 

avløpsanlegg i området   

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Ingen fare for jord- flom- og snøskred. Kilde:NVE Atlas 

Trafikksikkerhet   Veien er nedklassifisert fra riksveg til fylkesvei. I gjeldende  

 plan er det tillatt med 2 boliger  i hele lsb område. Omlegging  

av RV80 gjør at økning med 1 bolig til 3 boliger  oppveies med  

mindre trafikk på veien. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Fauske sentrum har nok areal til boligbygging i planperioden, 

men dette er en økning på en bolig  så betydningen er liten. 

 

Samlet vurdering: Som KU viser er det negative konsekvenser for landbruket. Tiltaket medfører økt  

 transport. Infrastruktur som avløp mangler. Arealet er lite og tillates bare 3 hus på hele LSB – 

område. Utvidelsen gir små konsekvenser for de tema som er vurdert. Kommunen har nok 

arealreserver til boliger.   
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Konklusjon: Et forholdsvis stort område i gjeldende plan utvides med 40 daa og øker med  1 hus 
Noe som skaper lite eller ingen konsekvenser for de temaer som er vurdert. De  kriterier på 
området som gjelder for spredt boligbygging vil ivareta dyrkbar jord. Dette er en liten endring 
med små konsekvenser så tiltaket tas med i foreslått plan. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18. Dressur område for hund GF09_F  i Fagerlia 
Sulitjelma 
Dagens formål: LNF-A   
Foreslått formål: Friområde - dressurområde for hund  
Arealstørrelse: ca 838 daa 
Forslagsstiller: Fauske kommune  
Beskrivelse:Innenfor GFO9_F tillates det 
opparbeidelse/tilrettelegging for dressurområde for hund 
med tilhørende anlegg. Eventuell inngjerding og 
dressuranlegg må ikke være til hinder for normal ferdsel 
og allment friluftsliv     

  

 

.  
   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Mer trafikk som vil øke utslipp  

Støy          Ikke mer støy. Eneste er bjeffing. Grenser inntil 
boområde 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. 13 plantearter 
funnet alle LC livskraftig. Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Området ligger i nærheten av  flyttlei, men vil ikke 
berøre denne.  Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Større transportbehov 40 km fra Fauske. Dårlig 
kollektivtilbud. I tillegg skal hund fraktes til området. 
Begrenset bruk gjør at det blir liten økning i 
trafikken. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Ingen konsekvens  

Trafikksikkerhet   Ingen regulert adkomst. Parkering langs vei. 
Begrenset bruk og lite trafikk gir liten konsekvens. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer :I et dressurområde for hund har bruken  liten 

konsekvens for område vedrørende slitasje og påvirkning. Eneste negative konsekvens er transport til 

og fra da de fleste brukerne er fra Fauske 40 km unna. Adkomst og parkering er ikke tilrettelagt. 

Bruken kan begynne og avsluttes uten store tiltak. 

 

Konklusjon: Formål/bruk har liten påvirkning på området.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  



28 
 

Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

 

 

18. Gravlund o_BGU_F 
Dagens formål: LNF-A område   
Foreslått formål: Gravlund 
Arealstørrelse: 2,5 daa  
Forslagsstiller: Fauske kommune  
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål LNF-A. 
Arealet har vært gravlund siden 70-tallet.Det må være en inkurie at 
arealet ikke fikk formål  kirkegård ved forrige reviderng. 
 

 

 

.  
   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Støy          Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Naturmangfold  Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Kulturminner og kulturmiljø  Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Samfunn:   

Transportbehov   Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Teknisk infrastruktur  Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer: Arealet har vært gravlund siden 70-tallet.Det må 

være en inkurie at arealet ikke fikk formål  kirkegård ved forrige revidering. Ingen konsekvens. 

 

Konklusjon: Formålet er i dag gravlund kirkegård/gravlund og endring av formålet gjør at bruk og 
formål er samstemt. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18. P_SV9_F Erikstadveien gang og sykkelvei 
Dagens formål: LNF-A   
Foreslått formål: Gang sykkelvei o_sv_F 
Arealstørrelse: 1,4 km Fra helskarveien til badestrand veien. 
Forslagsstiller: Fauske kommune  
Beskrivelse: Arealet ligger inne i gjeldende plan som LNF-a 
Arealet ligger langs Erikstadveien    
   

  
 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Vil gi mer sykling og gåing, noe som fører til mindre 
forurensing  

Støy          Mindre støy da flere vil bruke sykkel og gåing 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller bygninger i selve 
tiltaksområde, men det er kulturminner inntil 
tiltakets område  og i nærheten. Det må gjøres 
forundersøkelser som avklarer tiltaksområde.     
Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Gang sykkelveien vil ikke gi noe økt transportbehov 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg ligger langs veien og må 
skiftes ut   

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Dette er er positivt med etablering av gang sykkelvei 
for trygg skolevei og folkehelsa 

Trafikksikkerhet   Tiltaket vil øke trafikksikkerheten, da myke 
trafikanter blir skilt fra biltrafikk. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer: Fortau er det fram til Helskarveien og det mangler en 

trygg vei for gående og syklende, noe som dette tiltaket vil føre til. Eneste negative konsekvens er at 

Erikstad har mange automatisk verna kulturminner  og disse må tas hensyn til i planlegging og 

etablering. 

 

Konklusjon: Tiltaket er meget positiv og legges inn i planen. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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24.BKB05_F Terminalveien øst -konsekvensutredning 
Dagens formål: Forretning/kontor  
Foreslått formål: Forretning/industri 
Arealstørrelse: ca 100 daa 
Forslagsstiller: Fauske kommune  
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 
forretning/kontorer slik at det er industri som blir endret.  
     
 

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Økt CO2 utslipp ved avdekning av myr 

Økt trafikk i området vil gi mer trafikk som vil øke 
utslipp  

Støy          Vil bli mer trafikkstøy. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Funn innenfor 
tiltaksområde er Strengstarr. Kategori: LC funnår 1913 
Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Området ligger nært jernbane og E6. vil ikke utløse 
lengre transportavstander.  

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko. og mer overvann med større asfalterte 
flater. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Handelsanalyse er laget for Fauske som viser at området 
kan ha et utbyggingsbehov på 11 000 m2 forretning og  
lager for internetthandel. 

Trafikksikkerhet  Det er utarbeidet en trafikkanalyse som beregner 
trafikkmengde og hvordan løsninger som må på plass 
for å få avviklet trafikken i område. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer 

I vurdering av mer forretningsareal bør hensynet til sentrum ivaretas. Kjøpesenter utenom 

sentrumsavgrensningen bør i mint mulig grad innha detaljhandel, såkalt pose handel. På 

Terminalveien øst åpnes det for  plasskrevende varer og lager for internett handel, noe som egner seg  

godt på terminalveien øst, da dette området har god infrastruktur knyttet til transport og parkering. 

Det er utarbeidet trafikk- og handelsanlyse for området. Plasskrevende  varegrupper  er vanskelig å 

plassere i sentrum.  

Konklusjon:  
Området vil egne seg godt til større lager og forretning for plasskrevende varer 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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29. B35_F Boligtomt  på Finneid   - konsekvensutredning  
Dagens formål:P 5 Friområde  
Foreslått formål: Boligtomt  
Arealstørrelse: 550 m2   
Forslagsstiller: Furre  
Beskrivelse:      
Område ligger ved «Nato kaia « i etablert bolig og naust område   
Tema Konse-

kvens 
Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er buss eller bil. 

Gangavstand til butikk og skole. 
 

Støy          Ingen støy    

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke 
registrert noen viktige naturtyper i området. Kilde 
Artsdatabanken 

Friluftsliv   Et privateid  friområde blir tatt ut. Turveien blir 
beholdt langs sjøen og  denne  er viktig og blir mye 
brukt .  

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Nært E6 med bussforbindelse. Gangavstand til 
butikk og skole 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen fare for steinsprang eller skred i området. 
Kilde:NVE atlas   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Foreslått boligtomt  vil  medføre boligfortetting med 
korte avstander til butikk, skole og industriområde 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Dette er et lite areal (550m2) som er privateid og dermed er mulighetene begrenset for 

almennheten for å kunne bruke det som friområde. Turveien blir beholdt. Dette er et etablert 

boligområde som  ligger nært vei, med vann og avløp.  
 

Konklusjon: Området kan endres fra friområde til boligformål.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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48. B60_F Boligformål Strømsnes 
Dagens formål: Er regulert til forretning, kontor   
Foreslått formål: bolig innenfor gnr 57/28/34/ 38 
Arealstørrelse: ca 3 daa 11daa  
Forslagsstiller: Tor Allan Furnes 
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 
forretning/kontor. Ber om arealet endres til bolig     

 

.  
Tema Konse-

kvens 
Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Vil bli mindre tungtransport og mer småbiltrafikk 
Ikke mer trafikk som vil øke utslipp  

Støy          En god del støy fra rv80. Må støyvurderes i 
reguleringsplan 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde. Kilde: Artsdatabanken. Vernet 
vassdrag Kilde: gjeldende kommuneplan 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov    

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Havnivåstigning må vurderes.   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Som boligareal er dette i tråd med målsetting om 
bygging i sentrum og i kollektivknutepunktene. 

Trafikksikkerhet   Dagens adkomst  til området er ikke tilfredstillende. 
Veien er smal og uoversiktlig  
Bygget til Sylte(tidligere Cooopen)står plassert slik at 
det  er liten plass for gående. Det bør etableres ny 
tilføringsvei til området  hvis det skal etableres flere 
boligenheter  

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer : Området ligger fint til ved straumen og i sentrum av 

Strømsnes i Valnesfjord. Området har utfordringer med støy og sikker adkomst som må løses. Det er 

boliger på naboeiendommene. Antall boligenheter må vurderes i regplan. 

 

Konklusjon: Arealet ligger i sentrum av tjenester og kollektivknutepunkt  og egner seg som 
boligareal.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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49.B59_F Boligformål Strømsnes 
Dagens formål: Er regulert til forretning, kontor   
Foreslått formål: bolig innenfor 57/9 og 38 
Arealstørrelse: ca 2,4daa   
Forslagsstiller: Thor Harry Bjørnstad  
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 
forretning/kontor. Ber om arealet endres til bolig    

 

.  
 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Vil bli mindre tungtransport og mer småbiltrafikk 
Ikke mer trafikk som vil øke utslipp  

Støy          Lite støy  

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde .Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov    

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Dårlige grunnforhold. Må foretas stabilitetsvurdering   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Som boligareal er dette i tråd med målsetting om 
bygging i sentrum og i kollektivknutepunktene. 

Trafikksikkerhet   God adkomst til kommunal vei.  

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer: Området ligger i sentrum av Strømsnes i Valnesfjord.. 

Det er boliger på naboeiendommene. Antall boligenheter må vurderes i regplan. Kan være 

stabilitetsproblemer i grunnen. 

 

Konklusjon: Arealet ligger i sentrum med nærhet til tjenester og kollektivknutepunkt  og egner seg 
som boligareal.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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50. BS24_F nytt hotell i Fauske sentrum  
konsekvensutredning 

Omfatter: Areal til nytt hotell i Fauske sentrum   

Dagens formål: Parkering  

Foreslått formål: Sentrumsformål som tillater 

forretning, tjenesteyting, kontor, 

hotell/overnatting, grønne areal, parkering. 

Arealstørrelse: Ca 1400 m2  

Forslagsstiller: Stadssalg 

Beskrivelse: Området ligger i østre del av Fauske 

sentrum i Sjøgata  

  

Tema Konse-

kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Støy          Støy må utredes. Sjøgata har  mye trafikk også tungtrafikk. Støy 

må utredes i reguleringsplan.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noen viktige naturtyper i området. Kilde: 

Artsdatabanken 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner i området. Kilde: Askeladden 

/Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Med gode kollektivtilbud kan økende transportbehov ut/inn av  

området bli dekket av buss. Bruk av tog, sykkel og taxi er også 

gode alternativer. 

Teknisk 

infrastruktur 

 Vann- og avløpsanlegg finnes i område  

Samfunnssikkerhet, 

risiko og sårbarhet 

 Grunnboring viser stabile grunnforhold med fjell nær overflaten.  

Forhold til havnivå  ivaretas gjennom bestemmelser om 

flomsikring av bygg under kote 2.0 m. i regplan. Krav om 

stabiltetsvurdering i regplan. 

Forholdet til 

strategi for 

fremtidig arealbruk 

 Område vil følge opp målsettingen  vedrørende styrking av 

sentrum gjennom etablering av hotell med stor aktivitet. Denne 

etableringen vil gi hele sentrum et løft gjennom å skape 

attraktivitet, synergieffekt for andre etableringer 

Trafikksikkerhet   Området har mye biltrafikk. Sjøgata og E6 har god kapasitet, men 

Sjøgata/E6 mangler sykkelvei. Detaljreguleringsplan bør sikre 

gode trafikkløsninger hvor syklende og  myke trafikanter blir 

ivaretatt  

Barn unge uteareal  I området tillates ikke boliger. Det er ikke påkrevet med 

uteoppholdsareal for hotell. Bygget er såpass høyt at 

uteoppholdsareal på taket ikke er aktuelt. Strandpromenaden går 

gjennom området. 

Parkering   Ny plan har detaljerte bestemmelser for krav til parkeringsplasser  

for hotell. Det må gis gode løsninger for av/påstigning for 

buss/taxi/bil. Parkeringsbestemmelsene er lempet på, noe som 

krever at kollektivtilbudet bør forsterkes med flere avganger og 

bedre holdeplasser . 

Utnytting   Området gis føring på 100% utnyttelsgrad/ BYA  

Etasje og 

byggehøyder  

 I kommuneplanen gis det føring for 22 etasjer. Bygget er i tillegg 

til hotell/overnatting også et signalbygg. Antall etasjer i byggene 

bestemmes i regplan 
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Utforming  Kommunplanen har plankrav. Utforming blir ivaretatt på 

reguleringsplannivå. Dette gjelder utforming, fasade og profil i 

terrenget 

Sol/skygge/sikt  Sol/skygge diagram må utarbeides  i regplan. 

I bestemmelsene er det retningslinjer for opprettholdelse av 

siktlinjene. Det må være en god dialog med den berørte delen av 

befolkningen. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Nytt stort hotell vil gi nytt liv til et sentrum som har slitt med ledige lokaler. Byggingen  og 

aktiviteten til et stort hotell vil føre til optimisme og synergieffekter for andre som vil satse på 

sentrum. Byggets høyde gjør at det vil prege sentrum av Fauske og vil være et signalbygg for 

byen, noe som vil gi stedet mer bypreg. I dag forbinder vi ikke Fauske helt ut som by, hotellet vil 

styrke følelsen av by. Hotellet bygges mellom 2 andre hotell, slik at det sammenfaller med 

bruken som er i området. Dette vil styrke området, som er sannsynligvis er det eneste området  i 

sentrum  hvor grunnforholdene er såpass gode at et bygg på denne høyden kan føres opp. 

Grunnforholdene i Fauske er ustabile, men dette området har grunnfjellet nær overflaten. 

Området har utfordringer vedrørende  stormflomfare med beliggenhet ute i sjøen. Dette er 

løsbart, men må tas hensyn til. Deler av landområdet er i dag parkeringsplass, men nedbygging 

av parkeringsareal må påregnes ved fortetting av bygningsmasse i et sentrum, dette krever at 

kollektivtransport og sykkel styrkes i sentrum slik at det finnes gode alternativer til privatbilen. 

Selve hotellbygget skal stå ute i sjøen, dette området er i dag regulert til trafikkområde. 

Kystverket opplyser at det er ingen farleder i området og at kommunen som planmyndighet 

bestemmer bruken av sjøen hvor hotellet er planlagt. 

 

 

Konklusjon: Det er både en målsetting og ønsket utvikling at det bygges tettere og høyere i 

sentrum. Sentrum har store grøntområder og strandpromenade. Hotell i dette området vil ha en del 

konsekvenser, men de positive veier langt mer enn de negative.    
Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er stor eller 

svært stor negativ konsekvens.  
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BKB09_F Sulitjelma hotell  
Dagens formål: Forretning i kdpl Langvatn 1  
Foreslått formål: Offentlig/privat tjenesteyting og næringsformål, 
fortrinnsvis hotell/overnatting/midlertidig innkvartering/bosted 
Arealstørrelse: ca 19 daa 
Forslagsstiller: Fauske kommune  
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål forretning. 
Bruken er/var hotell/flyktningemottak. Endringen gjøres for at 
formålet er mer i tråd med arealets bruk    

  

 

.  
 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Hotell i dag, formålene som er lagt inn vil ikke gi mer 
trafikk som vil øke utslipp  

Støy          Hotell i dag, formålene som er lagt inn vil ikke gi mer 
trafikk som vil gi mer støy  

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde .Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Sefrakregistrerte bygningene direktørvillaen fra 
1875-1899 og direksjonsvilla 1875/1899 er inne på 
område må hensyntas ved nybygg eller tiltak på 
dagens bygningsmasse Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Hotell i dag, formålene som er lagt inn vil ikke gi mer 
trafikk som vil øke transportbehovet 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Område er aksomhetsområde for snøskred og 
steinsprang(NGI) og aksomhetsområde for jord- og 
flomskred kilde: NVE Atlas  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Dagens hotell har vært i lang tid og 
Sulitjelmaområdet har en økt reiselivsatsing 
Bygningene har også fungert som flyktningemottak  
Stedet har kapasitet til nye innbyggere gjennom ny 
skole, nytt svømmebasseng og butikk. 

Trafikksikkerhet   Foreslåtte formål vil ikke påvirke trafikksikkerheten 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer : 

Formålsendringen er å bringe formålet mer i tråd med bruken av området. Bygningene har vært i 

bruk som hotell og flyktningemottak . Det vil  kunne fortsette, med  det nye formålet. 

Konklusjon: Formålsendringen gjør at bruk og formål stemmer bedre overens. Eventuelle nye 
tiltak må ha egen vurdering på naturfarene som er i området   

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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Konskvensutredninger som er uendret og utarbeidet til 1.gangshøring  

 

 

-(32) B22_F  Lund  - konsekvensutredning  
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Bolig   
Arealstørrelse: Ca 23 daa  
Forslagsstiller: Willy og Inge Jan Evjen   
Beskrivelse:Område på ca 23 daa som legges ut som 8-10 
boligtomter med felles grøntareal . Området ligger i et mye brukt 
friluftsområde, nært Fauske sentrum. Ved forrige rullering av k-
planen ble det varslet innsigelse. Helt lokalt er ikke dette areal mest 
brukt til friluftsliv, men Øyneshalvøya er mye brukt til ulike former for 
friluftsliv.    
 

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er bil/sykkel . Avstand til sentrum er ca 4 4 

4km til midtre rundkjøring  
 

Støy          Økt biltrafikk på Erikstadveien   

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Ikke dyrkbar jord. Vedrørende jordbruk er 
området vurdert av Departementet som ikke 
har  merknader.   

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er 
registrert 2 viktige naturtype i området. I 
artsdatabanken står 2 observasjoner av 
svarttrost (lc) og 5 funn av Lodneberg- knapp 
(lc) i/nærheten av område 
(Artskart/Naturbase). Liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
 Området ligger i et mye brukt friluftsområde, 

nært Fauske sentrum. Helt lokalt er ikke dette 

arealet  mest brukt til friluftsliv, men 

Øyneshalvøya er mye brukt til ulike former for 

friluftsliv. Boligetablering er bit for bit 

utvikling. I kommunens  friluftskartlegging står 

det:Viktig nærturterreng, turgåing langs vei og 

noen stier.  

Reindrift   Flyttelei er på andre siden av halvøya, 

boligområde vil ikke berøre denne. Kilden 

Reindriftskart  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 

 Ingen SEFRAK-registrerte bygninger   
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Samfunn:   

Transportbehov   Bil - ingen bussforbindelse. Lang skolevei som 
vil kunne  kreve gang/sykkelvei og lys på 1,5 
km  

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes ved 
Campingplassen 750 m unna 
  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen fare for jord- flom- og snøskred.  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Fauske sentrum har nok areal til boligbygging i 
planperioden og dette området er ikke med i 
de områdene som tidligere er vurdert/lagt ut. 
Ved forrige rullering av k-planen ble det 

varslet innsigelse fra Fylkesmannen. 
Trafiksikkerhet   Vil føre til økt trafikk på en lokal kommunal 

vei. På/avkjøring må avklares i regplan 
 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

 Som KU viser er det en del negative konsekvenser vedrørende  friluftsliv, transport og at  
infrastruktur som vann, avløp, gang/sykkelvei og gatelys mangler. Kommunen har nok 
arealreserve til boliger og dette området er ikke planlagt eller det ikke behov for å legge ut. 
Sist ble det varslet innsigelse fra Fylkesmannen hvis område ble lagt ut. 

 

Konklusjon: Slik det er oppsummert i samlet vurdering er ikke området innenfor god 
planlegging. Tiltaket kan skape presedens Men sist området ble foreslått ble det fra kommunen 
skapt en forventning om at området skulle tas med i planforslaget når kommuneplanens arealdel 
ble revidert. På den bakgrunn blir nå forslaget tatt med i planforslaget. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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-(21).Pistolskytebane Osbakk  - konsekvensutredning  
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Pistolskytebane  
Arealstørrelse: Ca 30 daa  
Forslagsstiller: Bjørn Robert Jensen  
Beskrivelse:      
Området ligger rundt hovedbruk «Nedre Fjell» og er LNF-område i 
gjeldende kommuneplan. Dagens arealbruk er hovedsakelig braklagt  
jord med et gårdstun . Området er foreslått omdisponert til 
fritidshusbebyggelse  

Tema Konse-
kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og omfang   
Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Blykuler kan spres i terrenget. 

Kulefanger må etableres. Biltransport 

til og fra må påregnes. 30 km til 

Fauske sentrum 

 
 

Støy          Skyteaktivitet vil skape støy. Støy er den største 
negative faktoren. Området ligger isolert,  langt  
unna annen menneskelig aktivitet. Støykrav må 
avklares i en reguleringsplan. 

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Skog av lav bonitet. Kilde: Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke 
registrert noen viktige naturtype i området. I 
artsdatabanken står 2 observasjoner av gaupe i 
nærheten av område (Artskart/Naturbase). 
Liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
 Viktig utfartsområde, gammel ferdselssti. Kilde: 

Salten friluftsråd,friluftskartlegging 

Reindrift   Flytteleien er opp på fjellet og vil ikke berøre 

foreslått område. Kilde: Kilden Reindriftskart  

Møte med representanter for Balvatn 
reindistrikt som var imot planene. Disse mente 
at området kan være  rømningsvei for rein som 
er truet/jaget av rovdyr. 

Kulturminner/kulturmiljø 
 

 Ingen 

Samfunn:   

Transportbehov   Nært FV830 med bussforbindelse. Sulitjelma 15 
km 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes ikke. Lukket 
utslipp kan vurderes. Innlagt vann tillates ikke.  

Samfunnssikkerhet, risiko 
og sårbarhet 

 Fare for stein- jord-  og flomskred i øvre deler. 
Fare for snøskred i hele området. Oppsett av 
bygg for varig opphold ikke tilrådelig.  Ihht kart: 
NVE atlas  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 I kommunen er dette arealet  som egner seg 
best til formålet pga isolert beliggenhet 
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Samlet vurdering og eventuell alternativer : Området egner seg godt til pistolskytebane pga lang 

avstand fra annen virksomhet. Nært vei og egnet terrengformasjon. Reindriftsnæringa er skeptisk. 

Det må utarbeides reguleringsplan som har støyvurderinger, oppsett av skytetider , ammunisjon m.m. 

Området er et skredutsatt område i hht NVE sine skredkart.  
 

Konklusjon: Området kan legges ut med krav om detaljreguleringsplan. Begrenses  til de arealene 
som ikke er skredutsatt Viser til NVE atlas 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens. 
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-(30).Valnesfjord   - konsekvensutredning (KU) 
Dagens formål: LNF-A 
Foreslått formål:Utvidelse av  LSB Spredt boligbygging  76/16 
Arealstørrelse: Ca 52 daa  
Forslagsstiller: Steinar Nymo  
Beskrivelse:Område på 52 daa som er foreslått  er i et 
jordbruksområde med spredt boligbebyggelse.  

 
.  

Tema Konse-
kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Gang og sykkelavstand til skole og butikk 

Buss/ tog til Fauske og Bodø 
 

Støy          Ikke mer støy 

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området består av innmarksbeite, fulldyrka  jord og 
skog med høy bonitet. Vern av dyrkbar jord  skal ha høy 
prioritet og etablering av boliger i området kan skape 
drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i form 
av interessekonflikt hvor landbruket må tilpasse seg 
bofaste.  Kilde : Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert funn 
av Stokkand  (lc). (Artskart/Naturbase). Liten 
konsekvens.  

Friluftsliv  

 
  Berøres ikke.  

Reindrift   Flyttelei er over Valnesfjordvatnet  og vil ikke bli  

berørt. Kilden Reindriftskart  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 

 Ingen registrerte kulturminner. Kilde : 

Askeladden/sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Transport er gang/sykkel. Avstand til sentrum er  

<1,0km til butikk  . 
Teknisk infrastruktur  Kommunal vannledning gjennom området. Mangler 

avløpsanlegg i området   

Samfunnssikkerhet, ROS  Ingen naturfare.Kilde NVE atlas  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

  Det er avsatt nok boligareal i Valnesfjord 

Trafikksikkerhet   Avkjørsel vil sannsynligvis ikke bli gitt av vegvesenet. 
SVV har regulert inn ei kjøre/gangbro over RV80. Hvis  
området skal åpnes så må brua være etablert .  

Samlet vurdering og eventuell alternativer 

Området ligger nært Strømsnes sentrum.  Dette er ikke i kjerneområde for landbruk.  

 
 Konklusjon: Området legges ikke ut.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens 
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-(62). Tortenlia  - konsekvensutredning (KU) 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: LLb Spredt boligbygging   
Arealstørrelse: Ca 28 daa  
Forslagsstiller: Ellen og Kristin Oskarsson    
Beskrivelse:Område på ca 28 daa som er foreslått  er i et 
jordbruksområde med spredt boligbebyggelse. Langs Tortenliveien  
er det i dagens plan  lagt ut et område for spredt boligbygging. 
Lengre nord på Tortenliveien er det lagt ut et LNF- b område som vil 
være tilnærmet lik det areal som det er kommet forslag på . 

 

 
  

Tema Konse-
kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Økt transport med bil. Avstand til sentrum er  

ca 5 km til midtre rundkjøring og 4,2 til handels- 

parken. I dag går det skolebuss og sentrumsbuss 
 

Støy          Økt biltrafikk Tortenliveien /Løvgavlveien 

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området består av dyrka, dyrkbar jord og produktiv 
skog. Jordvern skal ha høy prioritet og  boliger på 
området vil bygge ned dyrkbar jord og skape drifts- og 
miljømessige problemer som interesssekonflikt for 
landbruke. Kilde : Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert funn 
av planten Hårstarr (lc) som  viktig naturtype i området. 
(Artskart/Naturbase). Liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
 Nærturterreng på oversiden av veien opptil 

Svartvatnet/Klungsetmarka/bekken. Berøres ikke.  

Reindrift   Flyttelei er på Nedre Tortenli og vil ikke berøre denne 

eiendommen. Kilden Reindriftskart  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 

 Ingen SEFRAK-registrerte bygninger på eiendommen  

Samfunn:   

Transportbehov   Transport er bil/sykkel. Avstand til sentrum er  

ca 5 km til midtre rundkjøring og 4,2 til handels- 

parken. I dag går det skolebuss og sentrumsbuss 
gjennom Tortenlia. 

Teknisk infrastruktur  Kommunal vannledning gjennom området. Mangler 
avløpsanlegg i området   

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen fare for jord- flom- og snøskred.  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Fauske sentrum har nok areal til boligbygging i 
planperioden og dette området er ikke med i de 
områdene som tidligere er vurdert/lagt ut. Deler av 
området er i dag åpnet for spredt boligbygging hvor det 
ikke er bygd hus i forrige planperiode. 
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Konklusjon: Nye boliger skaper aktivitet og noen ganger flere innbyggere. I dag kan det være en 
mulighet for 2 hus ihht gjeldende kriterier på området som er åpnet for spredt boligbygging inne 
på eiendommen. Tiltaket kan skape presedens. Området for spredt boligbygging utvides ikke. 
Tiltaket frarådes . 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens.  

 

 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

 Som KU viser er det negative konsekvenser for landbruket. Fagansvarlig for landbruket 
fraråder at arealet legges ut  til spredt boligbygging utvides. Tiltaket medfører økt  transport. 
Infrastruktur som avløp mangler. Kommunen har nok arealreserver til boliger.  I gjeldende 
plan er det lagt ut område for spredt boligbygging  



 

 

Kommuneplanens arealdel sjø og land 

2017 – 2029 

 

Samlet vurdering av samisk 

næringsutøvelse og kultur   
 

 

 
 



Balvatn 
reinbeitedistrikt –
Fauske kommune 
Samlet vurdering av samisk 
næringsutøvelse og kultur i 
kommuneplanens arealdel  
 

                                
Tema  Konse 

kvens 

Forklaring (kunnskapsgrunnlag) 

Sikre arealene til tradisjonelle 
fiskeplasser og gyteområder av 
vesentlig betydning for fiske i 
samiske kyst- og fjordområder. 

 Sjøarealene er ikke til revidering. Skal revideres  sammen 
med Saltdal og Bodø for å få en mer helhetlig vurdering  

Sikre dyrka og dyrkbar jord for 
jordbruksproduksjon og 
beiteområder for så stor buskap 
som bruket kan vinterfø. 

 Ingen tiltak har endret bruk av dyrkbar jord for reindrift 

Sikre områder for jakt,fiske, 
vedhugst, sanking av bær, urter 
og sennagress, samt uttak av 
virke for duodji som enkelt-
personer eller grupper av 
personer helt eller delvis har sitt 
livsgrunnlag knyttet 

 Ingen tiltak har endret formål som vanskeliggjør nevnte 
områder.  

Sikring av flytt- og drivingsleier   Ingen tiltak berører flytt- og drivingsleier 

Sikring av trekkveier   Ett tiltak er i nærheten av trekklei, det er område spredt 
hyttebygging for 2 hytter på Fjell i Sjønstådalen. Dette 
området erstatter et område på sørsida av elva slik at 
belastningen på område ikke økes. Tiltaket ble avklart på 
møte med ledelsen i reinbeitedistriktet. Framkommer i 
møtereferatet. 

Sikring av oppsamlingsområde  Ingen oppsamlingsområder blir berørt av nye tiltak 

Sikring av slakteplasser  Ingen konsekvens  
Sikring av kalvings-, luftings-, 
brunst- og paringsområder 

 Ingen konsekvens 

Samiske kulturminner   Alle nye tiltak er vurdert med Askeladden som 
kunnskapsgrunnlag. Ingen kjente kulturminner blir berørt 
av de nye foreslåtte tiltak. 

Andre områder   Pistolskytebane i Osbakk i Sjønstådalen. 
Reindriftsnæringen opplyser i møte at skyteanlegget vil 

hindre ferdsel for rein i et trangt område og anlegget kan 

medføre at reinen søker ned på veien med fare for 

påkjørsel. Reinen kan også bli jaget av jerv og må ha  

rømningplasser/veier. 

Kongeørna hekker i området. 

Pistolskytebanen er tatt ut av planen. 
Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er stor eller 

svært stor negativ konsekvens.  



Samlet vurdering  
Kommuneplanens arealdel har tatt inn 4 nye tiltak i Sjønstådalen og Sulitjelmaområde i 
reinbeitedistriktet. Vurderer at ingen av disse tiltakene  har konsekvens for samisk 
næringsutøvelse i Balvatn reinbeitedistrikt etter at  pistolskytebane på Os er tatt ut av planen etter 
at kom innsigelse fra Sametinget. Pistolskytebanen er konsekvensvurdert. 
Tiltak 1 er 2 hytter på Fjell, tiltak 2 endring av Storkontoret til forretning og næringsutøvelse, tiltak 
3 er formålsendring til boliger mellom Coop og fotballbanen og tiltak 4 er opprettelse av 
hensynssone over kulturminner i Fagerli.  
 
Følgende er lagt inn i arealdelen til kommuneplanens bestemmelser vedrørende reindrift: 
§1.12 Reindrift 
Reindriftens interesser (herunder flytt- og trekkleier, områder for beite, samt brunst-, parrings og 
kalvingsland) skal tas hensyn til ved planlegging av nye utbyggingsområder, eller andre tiltak som 
kan være til hinder eller medføre ulempe for reindriften, skal avklares med reindrifts-
myndighetene. 
 
I planbeskrivelsen vedrørende kulturminner: 
Samiske-, arkeologiske-, nyere tids- og krigsminner anses ivaretatt så langt det er mulig i gjeldende 
plan fra 2011, og i konsekvens- vurderinger av nye innspill til revidert arealplan. Det er imidlertid 
nødvendig med konkrete avklaringer når foreslåtte områder for gitt arealbruk skal saksbehandles i 
forhold til fradeling og byggesøknad.  
Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jf. § 3 første ledd:  
 
” Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, 
grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.”  
 
jf. § 8 første ledd:  
Vil noen sette i gang tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som 
nevnt i § 3 første ledd, må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde fra 
til vedkommende myndighet eller nærmeste politimyndighet. Vedkommende myndighet avgjør 
snarest mulig om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes. Avgjørelsen kan påklages til  
departementet innen 6 uker fra underretning om at vedtak er kommet fram til adressaten.” 
 
Samiske kulturminner  
I følge Sametinget er det registrert en mengde automatisk fredete samiske kulturminner (ikke 
kartfestet), men at det høyst sannsynlig finnes flere kulturminner som ikke ennå er registrert. 
Kommunen har, så langt det har latt seg gjøre og ut fra kjent kunnskap, tatt hensyn til denne type 
kulturminner.  
 
Møte med reindriftdistriktet 
Vi har hatt møte med reinbeitedistriktet hvor også fylkesmannen var tilstede, tiltakene som 
berørte reindrifta ble lagt fram og diskutert. Det ble uttrykt skepsis til pistolskytebanen som nå er 
tatt ut av planen.  
Utfra en samlet vurdering mener Fauske kommune at de samlede tiltak som er tatt med 
planforslaget har ingen eller liten konsekvens og at samisk næringsutøvelse og kultur er ivaretatt 
på best mulig måte gjennom: 

 Konsekvensvurderingene 

 Planbeskrivelsen 

 Bestemmelsene 

 Møte med reinbeitedistriktet.  



 

Duokta 
reinbeitedistrikt –
Fauske kommune 
Samlet vurdering av samisk 
næringsutøvelse og kultur i 
kommuneplanens arealdel  
 

                               

 
Tema  Konse 

kvens 

Forklaring (kunnskapsgrunnlag) 

Sikre arealene til tradisjonelle 
fiskeplasser og gyteområder 
av vesentlig betydning for 
fiske i samiske kyst- og 
fjordområder. 

 Sjøarealene er ikke  til revidering. Skal revideres i sammen med 
Saltdal og Bodø for å få en mer helhetlig vurdering  

Sikre dyrka og dyrkbar jord for 
jordbruksproduksjon og 
beiteområder for så stor 
buskap som bruket kan 
vinterfø. 

 Ingen tiltak har endret bruk av dyrkbar jord for reindrift 

Sikre områder for jakt, fiske, 
vedhugst, sanking av bær, 
urter og sennagress, samt 
uttak av virke for duodji som 
enkelt-personer eller grupper 
av personer helt eller delvis 
har sitt livsgrunnlag knyttet til 

 Ingen tiltak har endret formål som vanskeliggjør nevnte 
områder.  

Sikring av flytt- og drivingsleier   3 tiltak berører flyttleier i distriktet. Tiltak 1 er Jodal deponi på 
Venset. Dette er tiltaket som ligger inne i gjeldende plan er 
gjennomgått med Leder av reinbeitedistriktet. Skal legges inn i  
bestemmelsene til reguleringsplanforslaget for deponiet  at når 
reinen er i området med flytting m.m så gis det beskjed til 
kommunen som stopper all maskinaktivitet. I tillegg bør 

avbøtende tiltak tas med som rekkefølge- bestemmelser. 

           Avbøtende tiltak kan være: 

 Skogning av flyttlei ned fra fjellet  

 Ledegjerde 

 Reindriftsnæringa kan stoppe all aktivitet i 

massedeponiet så lenge det er reindrift i 

området 

Tiltak 2 er eksisterende område for spredt boligbebyggelse 
(LSB11) i øvre Valnesfjord øket med 14 enheter pga 14 tomter 
er regulert i egen plan for boligområde. Dette gjør 14 enheter 
er disponert  i gjeldende plan. Ved plassering av bygg må 



kriteriene i bestemmelse  følges herunder pkt om bevaring av 
flyttlei.  
Tiltak 3 er hensynssone til etablering av datasenter på Stormyra 
nord om Fauske   Hensynssone kan bli stående i inntil 4 år, hvis 
det skal bli satt i gang tiltak så kreves reguleringsplan som skal 
avklare reindrift m.m.  
På Østerkløft i Valnesfjord er byggeområde BFT2 redusert for å 
gi bedre plass til flyttlei og det er lagt inn hensynssone for å gi 
bedre sikring av flyttlei  over Stormyra nord om Fauske 

Sikring av trekkveier   Ett tiltak berører trekkveier og det er område spredt 
boligbygging i Øvre Valnesfjord LSB11. Som beskrevet i 
foregående pkt må plassering av bygg ikke være i konflikt med 
trekk/flyttleier. 

Sikring av oppsamlingsområde  Ingen oppsamlingsområder blir berørt av nye tiltak 

Sikring av slakteplasser  Duokta har et reinslakteri i Holtan. Dette og området rundt blir 
ikke berørt  

Sikring av kalvings-, luftings-, 
brunst- og paringsområder 

 Ingen konsekvens 

Samiske kulturminner   Alle nye tiltak er vurdert med Askeladden som 
kunnskapsgrunnlag. Ingen kjente kulturminner blir berørt av de 
nye foreslåtte tiltak. 

Andre områder   Lagt inn hensynssone for friluftsliv i Klungsetmarka. Har ingen 
konsekvens for flyttleia i område. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  

 

Samlet vurdering  
Kommuneplanens arealdel har tatt inn 14 nye tiltak utenom Fauske sentrum i reinbeitedistriktet.  
Det er 3 av disse tiltakene som har direkte konsekvens for samisk næringsutøvelse i Duokta 
reinbeitedistrikt. Tiltak 1; Jodal massedeponi som berører en flyttlei direkte. På befaring med 

kommunen, fylkesmannen og reinbeitedistriktets leder ble det enighet om å redusere deponiområdet 

til hensynsonen for flyttleia slik at deponiområde ikke berører flyttleia. På befaringen ble det påpekt 

fra reinbeitedistriktets leder at ved utarbeidelse av reguleringsplanen så bør avbøtende tiltak tas med 

som rekkefølge- bestemmelser. 

           Avbøtende tiltak kan være: 

 Skogning av flyttlei ned fra fjellet  

 Ledegjerde 

 Reindriftsnæringa kan stoppe all aktivitet i massedeponiet så lenge det er reindrift i 

området 

Tiltak 2 økning av antall enheter i felt for spredt boligfelt (LSB11) i Valnesfjord. Tiltak 3 er 
hensynssone for datasenterindustri på Stormyra. Disse 3 tiltakene er beskrevet i 
konsekvensvurderingen under punktet – sikring av flytt- og drivingsleier. 
2 innspill til tiltak er avvist pga konflikt med flyttlei. Alle nye tiltak i kommuneplanen er blitt 
konsekvensutredet med reindrift som tema. Alle konsekvensutredninger ligger ved i 
høringspapirene. Det er i planforslaget lagt inn hensynssone for flyttlei på Stormyra nord for 
Fauske som skal ivareta flyttleia som går over Stormyra. 
 
 
 
 
 



Følgende er lagt inn i arealdelen til kommuneplanens bestemmelser vedrørende reindrift: 
§1.12 Reindrift 
Reindriftens interesser(herunder flytt- og trekkleier, områder for beite, samt brunst-, parrings og 
kalvingsland) skal tas hensyn til ved planlegging av nye utbyggingsområder, eller andre tiltak som 
kan være til hinder eller medføre ulempe for reidriften, skal avklares med reindriftsmyndighetene. 
 
I planbeskrivelsen vedrørende  kulturminner: 
Samiske-, arkeologiske-, nyere tids- og krigsminner anses ivaretatt så langt det er mulig i gjeldende 
plan fra 2011, og i konsekvens- vurderinger av nye innspill til revidert arealplan. Det er imidlertid 
nødvendig med konkrete avklaringer når foreslåtte områder for gitt arealbruk skal saksbehandles i 
forhold til fradeling og byggesøknad.  
Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jf. § 3 første ledd:  
 
”Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, 
grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.”  
 
jf. § 8 første ledd:  
Vil noen sette i gang tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som 
nevnt i § 3 første ledd, må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde fra 
til  
vedkommende myndighet eller nærmeste politimyndighet. Vedkommende myndighet avgjør 
snarest mulig om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes. Avgjørelsen kan påklages til  
departementet innen 6 uker fra underretning om at vedtak er kommet fram til adressaten.” 
 
Samiske kulturminner  
I følge Sametinget er det registrert en mengde automatisk fredete samiske kulturminner (ikke 
kartfestet), men at det høyst sannsynlig finnes flere kulturminner som ikke ennå er registrert. 
Kommunen har, så langt det har latt seg gjøre og ut fra kjent kunnskap, tatt hensyn til denne type 
kulturminner.  
 
Møte med reindriftdistriktet 
Vi har hatt møte med reinbeitedistriktet hvor også fylkesmannen var tilstede, tiltakene som 
berørte reindrifta ble lagt fram og diskutert. Møte førte til at hensynssonen til datasenterindustri 
på Stormyra ble redusert. Enighet om tiltak som skulle avvises pga konflikt med flyttlei. 
 
Utfra en samlet vurdering mener Fauske kommune at de samlede tiltak som er tatt med 
planforslaget har ingen  eller liten konsekvens og at samisk næringsutøvelse og kultur er ivaretatt på best 
mulig måte gjennom: 

 Konsekvensvurderingene 

 Planbeskrivelsen 

 Bestemmelsene 

 Møte med reinbeitedistriktet.  
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Under følger en tabell som oppsummerer arealinnspill som er mottatt i forbindelse med rulleringen 

av kommuneplanens arealdel. Konsekvensutredninger er samlet i eget dokument med samme 

nummer som innspillet utredningen gjelder for. 

Endringer gjort på bakgrunn av administrasjonens initiativ følger etter innspillene. 

 

Nr. Avsender Tema for innspill Tatt 
med 

Delvis 
tatt 
med 

Ikke 
tatt 
med 

KU  

1.  Fylkesmannen i 
Nordland 

Forventninger og generelle innspill til 
rulleringen av kommuneplanens arealdel.  

 X   

2.  Nordland 
Fylkeskommune 

Forventninger og generelle innspill til 
rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

 X   

3.  Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Ivaretakelse av mineral- ressursene i 
arealplanleggingen.  

X    

4.  Fauna Innspill til planprogrammet med virkninger for 
arealdisponering (næring, jordbruk, mm) 

 X   

5.  Fiskeridirektoratet Forvaltning av kystområdene og fiskeri- og 
akvakulturnæringen i Fauske kommune 

  X  

6.  Kystverket Kystverkets forvaltningsområder og interesser 
i Fauske kommune 

  X  

7.  NVE Forvaltning vassdrag, flom- og skredfare, 
energianlegg og klimaendringer 

 X   

8.  UIT- Norges arktiske 
universitet 

Kulturminner under vann X    

9.  Sametinget Samiske samfunnsinteresser, kultur, næring, 
reindrift og kulturminner. 

 X   

10.  Statens vegvesen Trafikksikkerhet og holdningsgrader for 
avkjørsler langs riks- og fylkesveier.  

X    

11.  Nedre Valnesfjord 
grunneierlag 

Jordvern og omdisponering av 
jordbruksarealer 

 X   

12.  Jens Bertel og Herdis 
Marie Kyed 

Jordvern og omdisponering av 
jordbruksarealer 

 X   

13.  Nordland fylkes 
fiskarlag 

Fiskerinæringen i kommunen og lokalitet i 
Bjørkvika. 

  X  

14.  Per Arne Mikkelsen Lokalitet Bjørkvika bør tas ut av planen og 
Leivsetodden lempes ift. fiskeaktivitet. 

  X  

15.  Rolv Sigurdsen Lokaliteten i Bjørkvika (A2), A25 og FFFNA-2 
bør tas ut av planen. 

  X  

16.  Kathrine Moan Larsen Samlede innspill fra folkemøte i  
Sulitjelma 

 X   

17.  Valnesfjord 
nærmiljøutvalg 

Stedsutvikling Strømsnes, utnyttelsesgrad, 
workshops/folkemøter, dagens skolebygg, 
fritidsboliger, stier og friluftsliv. 

 X   

18.  Salten Friluftsråd Oppdatering av friluftskartleggingen og 
utarbeiding av temakart for stier/løyper  

  X  
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Nr. Avsender Tema for innspill Tatt 
med 

Delvis 
tatt 
med 

Ikke 
tatt 
med 

KU  

19.  NVE Høring av konsesjonssøknad for ny 
kraftledning 132 kV på Stigfjell – Salten. 

 X   

20.  FSPK (Fauske og Sørfold 
Pistolklubb) og SPSK 

Forslag til skytefelt i Osbakk 
 

X   X 

21.  Fauske vgs. (v/ Fred-
Arne Johansen) 

Hybelbehov i Fauske  X   

22.  Fauske lysverk Omregulering av LNF-B10 spredt 
boligbebyggelse til næringsformål. 

X    

23.  Ståle Jensen Ønsker lysløype i Haukelandsmarka lagt inn i 
plankartet. 

 X   

24.  Eldrerådet Sentrumsnære boligarealer til eldre og 
gang/sykkelveier. 

 X   

25.  Karl E Austvold Omgjøre gnr/bnr 55/22 på Stemland fra LNF-A 
til område for spredt boligbygging. 

  X  

26.  Liv og Kjell Lund Omgjøre gnr/bnr 105/5 på Lund fra LNFR-A til 
område for spredt boligbygging. 

  X  

27.  Per-Arne Gabrielsen Bygging av en eller flere boliger på gnr/bnr 
62/9 på Kosmo i Valnesfjord. 

  X  

28.  Salten Kartdata (pva. 
Dahl Bygg AS) 

Omregulering av LNF-A område til bolig i 
Sulitjelma øst for coop 

X   X 

29.  Tor Furre Ønsker eiendom 101/404 på Finneid 
omregulert fra park til bolig. 

X   X 

30.  Steinar Nymo og Liv 
Haugset Nymo 

Ønsker at deler av eiendommen 76/16 i 
Valnesfjord kan tas i bruk til bolig. 

  X X 

31.  Kai Rune Furre Utvidelse av regulert område av gnr/bnr 
101/33 fra landbruk til boligformål (Finneid) 

X   X 

32.  Willy og Inge Jan Evjen Ønsker omregulering av eiendom 105/52 på 
Lund fra LNF-A til boligformål (ca 23 daa). 

X   X 

33.  Odd Tore Solbakk Ønsker gnr/bnr 54/2 og 5 i Valnesfjord (Haug) 
omregulert fra LNF-A til boligformål 

  X  

34.  Ragnar Skjerstad  Omregulering av gnr/bnr 104/27 på Skogholt 
«Myreng» fra LNF-A til forretning/industri. 

X   X 

35.  Karin Evjenth Breivik Omregulering av gnr/bnr 47/6 på Venset fra 
LNF-A til spredt boligbebyggelse. 

X   X 

36.  Øvre Valnesfjord 
grunneierlag 

Omregulering av områder i Øvre Valnesfjord 
fra LNF-A til spredt bolig/fritidsbebyggelse. 

 X   

37.  Håla veiforening Innfallsporten til Sjunkhatten nasjonalpark  
ved Håla. 

  X  

38.  Bjørn Robert Jensen Omdisponering av LNF-A område i 
Sjønstådalen til spredt fritidsbebyggelse. 

 X  X 

39.  John-Einar Tronstad Ønsker hyttetomt i Sulisfjellene rundt 
Kjelvatnet. 

  X  

40.  Vidar Larsen Kjørevei/bilvei fra Lakså og opp gjennom 
Nordal til taubanen. 

  X  

41.  Bror Myrstad Område på Strømsnes ønskes omregulert fra 
forretning/kontor til boligformål. 

X    
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Nr. Avsender Tema for innspill Tatt 
med 

Delvis 
tatt 
med 

Ikke 
tatt 
med 

KU  

42.  Salten Regionråd Ønsker at krysningsspor i Valnesfjord legges 
inn i plankartet. 

X    

43.  Dahl-Bygg AS Redusere krav til parkering- og 
uteoppholdsareal (TEK § 5-7 og 5-6). 

 X   

44.  Fauna KF v/Kristian 
Amundsen 

Areal for Sjunkhatten folkehøgskole i 
Valnesfjord. 

X   X 

45.  Bernt-Gunnar Østerkløft Omregulering av T1 til kombinert fritids- og 
turistformål og fritidsbebyggelse. 

X    

46.  Arne Jan Pedersen  Ønsker å bygge hytte på gnr/bnr 61/14 
(«Breidablikk») på Nystad i Valnesfjord. 

  X  

47.  Leif Lindstrøm Hytte/boligbygging på Kistrand, alpinanlegg og 
uttak/produksjon av steinmasser. 

 X  X 

48.  Valnesfjord 
nærmiljæutvalg 

Samlede innspill fra stedsutviklingsseminar 
avholdt 19.-20.januar 2015 

 X   

49.  Edvardsen eiendom 
(v/Sten Andersen) 

Omgjøre 1. etasje i Storgata 52 
(Edvardsengården) fra forretning til bolig 

  X  

50.  Ketil Skår Forslag til stitrase/strandpromenade rundt 
Fauske sentrum 

 X   

51.  Ketil Skår Næringsareal på Øynes og soneinndeling 
sentrum (sone 3). 

  X  

52.  Ketil Skår Forslag til nytt industriområde i  
Finneidbukta. 

X   X 

53.  Gårdbrukerne på Nes Ber om at Neshalvøya må beholdes som LNF-A 
område. 

X    

54.  Fauske kommune Samlede innspill fra utviklingsseminaret 
Fauske – byen vår!  

 X   

55.  Eivind Barstrand Fleretasjes bolighus i «Radioskogen» og 
byggegrense Follaveien (E6) 

  X  

56.  Eivind Barstrand Forslag til soneinndeling av Fauske sentrum i 
ring 1, ring 2 og ring 3. 

 X   

57.  Torger Hansen Forslag til boligområde på Holstad 
 

  X  

58.  Dahl Bygg v/Ole Dahl  Økt utnyttelsesgrad, parkeringskrav på egen 
tomt og lekeareal. 

 X   

59.  Thor Even Sørensen Ønsker at eksisterende grustak i Moen legges 
inn i plankartet 

X   X 

60.  Folkemøte Sulitjelma Samlede innspill fra folkemøter 4. og 11. mars 
2015 («Gruvebyen Sulitjelma»).  

 X   

61.  Ingelin Noresjø Bruk av sjøarealet utenfor 
bygdetunet/brannstasjonen i Fauske sentrum. 

  X  

62.  Ellen og Kristin 
Oskarsen 

Omregulering av gnr/bnr 116/3 fra LNF-A til 
boligformål/spredt boligformål (Tortenlia). 

  X X 

63.  Odd Emil Ingebrigtsen Areal til datasenter på Søbbesva/Stormyra på 
minimum 1000 daa. 

X    

64.  Fauske IL skigruppa Ønsker at skianlegget i Klungsetmarka legges 
inn på plankartet. 

  X  
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Nr. Avsender Tema for innspill Tatt 
med 

Delvis 
tatt 
med 

Ikke 
tatt 
med 

KU  

65.  Magnus Blekstad Forslag til turstier og opparbeidelse av  
turstier i Fauske sentrum. 

 X   

66.  Per-Gunnar Skotåm Omregulering av Storkontoret i Sulitjelma til 
kombinert næring/kultur/bolig. 

X    

67.  Asbjørn Nygård Omregulering av hensyn til salgbarhet av 
Storgata 39 i Fauske sentrum 

X    

68.  Ketil Skår Omregulering av Marmorveien 9 fra forretning 
til boligformål. 

X    
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Innkomne uttalelser til kommuneplanens arealdel 
 

1.  Avsender: Fylkesmannen i Nordland 
Tema/beskrivelse: 
- Byutvikling, særlig sentrumsutvikling bør være hovedfokusområder for rulleringen. Her vil samordnet- 
areal og transportplanlegging stå sentralt.  
- Som grunnlag for lokalisering av ny fritidsbebyggelse bør tilgjengelige nærliggende tomter 
synliggjøres. 
- Jordvern kan med fordel innlemmes som en føring for planarbeidet. Det bør utpekes kjerneområder 
for landbruk, helst før det åpnes for innspill fra innbyggerne. 
- Det bør lages et arealregnskap som avklarer arealreserver og arealbehov til bla. boliger og næring og 
tabell for omdisponering av jordbruksjord.  
- Samlet belastning for reinbeitedistriktene bør vurderes. 
- Krav om ROS-analyse for nye byggeområder. 
- Klimaendringer må hensynstas. 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Innspillet 
hensyntas i planarbeidet så langt dette har vært hensiktsmessig og mulig i forhold til 
tidsramme/ressurser. Det er utarbeidet en handelsanalyse og strategiplan for Fauske sentrum og tabell 
over nye utbyggingsområder som berører eksisterende eller potensielle områder med dyrkbar jord. 
Kjerneområder for landbruk og reindrift er for øvrig anbefalt som fokusområde for neste rullering av 
kommuneplanens arealdel. Krav om ROS-analyse er oppfylt. 

 

 

2.  Avsender: Nordland fylkeskommune 
Tema/beskrivelse: 
- Viser til gjeldende lovverk, retningslinjer og kunnskapsgrunnlag. 
- Omtaler ønsker i forhold til planprosess/dialog. 
- Fokus på sentrumsutvikling, tettstedsutvikling i Valnesfjord og Sulitjelma, omlegging av E6 og 
handelsetableringer utenfor sentrum. 
- Hvis kommunen legger opp til handel utenfor sentrum må det lages en handelsanalyse.  
- Kommunen må ta stilling til sentrumsavgrensing.  
- Ideelt sett bør det foretas en kulturminneregistrering.  
- Viktige bygnings- og kulturmiljøer i Sulitjelma bør gis et vern.  
- Klungset leir må reguleres som hensynssone. 
- Lokalisering av utbyggingsområder bør vurderes i forhold til samferdselstilbud.  
- Viktig at folkehelse får fokus. 
- Det bør vurderes å utarbeide plan for gang- og sykkelveger.  
- Ber om at ny kunnskap om mineralressurser legges til grunn for arealplanen.  
- Kommunen bør vurdere å utarbeide boligpolitisk plan. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. 
Hensyntas i planarbeidet så langt dette har vært hensiktsmessig og mulig i forhold til 
tidsramme/ressurser. Planforslaget definerer sentrumssoner i Fauske og Valnesfjord og det er laget 
egen handelsanalyse for Fauske sentrum samt strategiplan for Fauske. Kulturminner er anbefalt som 
fokusområde for neste rullering av kommuneplanens arealdel. Boligpolitisk plan var ikke mulig å 
gjennomføre av tids- og ressursmessige årsaker. Boligsosial handlingsplan er under oppstart. 
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3.  Avsender: Direktoratet for mineralforvaltning 
Tema/beskrivelse: Svært positiv til forslaget om å utarbeide temakart for kartlegging av grus/stein, 
mineraler og metaller. 
 

Administrasjonens vurdering: Ivaretatt i planarbeidet.  
 

 

 

4.  Avsender: Fauna 
Tema: Innspill til planprogrammet med virkninger for arealdisponering (næring, jordbruk, mm) 

Beskrivelse:  
- Alle plandokumentene bør innledes med at dette er en særdeles viktig prosess som det offentlige, 
næringslivet, organisasjoner og innbyggere bør engasjere seg i.  
- Næringsetablering og utvikling må sees i sammenheng med annet utviklingsarbeid i kommunen. Til 
dette trengs det gode, opparbeidete næringsarealer tilgjengelig. Det er viktig at det avsettes minst ett 
stort område dersom det blir etterspørsel for tyngre etableringer.  
- Det må legges til rette for utvidelse av eksisterende eller bygging av ny intermodal godsterminal i 
tilknytning til E6, riksveg 80 og jernbane.  
- Fauske kommune bør etterstrebe å bevare matjord til jordbruksareal. Bolig og industrietableringer 
skal søkes gjort utenfor eksisterende eller potensielle jordbruksområder.  
- Kommunale planer bør legge til rette for etablering av fritidsbebyggelse. 
- Finneid grus har om få år brukt opp grusressursen. Området kan da frigjøres til næringsareal.  
- Viktig at planen tar hensyn til videre utvikling av Løvgavlen industriområde (to aktører der i dag). 
- Dolomittbruddet brukes også til øvingsområde for Fauske vgs. Kan området defineres som 
øvingsområde/undervisningsformål i tillegg til mineraluttak? 
- Rulleringen må ta hensyn til at det kan bli gruvedrift i Sulitjelma. Det må etableres direkte kontakt 
med aktørene for avklaring om arealbehov. 
- Friluftsområder og grønne lunger i bolig- og sentrumsnære strøk bør bevares. Gjengroing er en 
samfunnsutfordring. Kan gjengroing og landskapspleie behandles i arealdelen og gi retningslinjer til 
grunneiere/brukere om pleie av landskap i sentrumsnære og veinære områder? 
- Arkitektonisk og estetisk utforming bør inngå i verdi og konsekvensvurderingen.  
 

Administrasjonens vurdering: Hensyntas i planarbeidet så langt dette har vært hensiktsmessig og 
mulig i forhold til tidsramme/ressurser. Finneid grus og Løvgavlen videreføres i planen. At området kan 
brukes til øvingsområde for Fauske vgs er ivaretatt i gjeldende reguleringsplan for Løvgavlen. Det er 
ikke lagt inn retningslinjer om gjengroing av grøntområder, men dette kan ivaretas i reguleringsplan. 
Arkitektonisk verdi er ikke vurdert i konsekvensvurderingene da disse kun er vurdert ut ifra arealbruk 
og på et overordnet nivå. Det er i stedet knyttet generelle retningslinjer til stedsutvikling, arkitektonisk 
og estetisk verdi i bestemmelsene til arealdelen.  
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5.  Avsender: Fiskeridirektoratet 
Tema/beskrivelse:  
- Tror ikke potensialet for fiskeri og akvakulturnæringen er fullt utnyttet. Å sikre tilstrekkelige arealer 
for utviklingen av fiskeri- og havbruksnæringen gjennom aktiv deltakelse er et prioritert område for 
fiskerimyndighetene.  
-Registreringen som ble gjort av sjøområdene i Fauske kommune er ikke oppdatert og det kan ha blitt 
tatt i bruk nye områder til fiskeriformål. Det er ikke avklart når det vil bli gjort en gjennomgang av 
tidligere registreringer i Fauske kommune. 
-Gyteområder og andre svært viktige fiskeområder bør avsettes som enbruks fiskeområder i 
plankartet. Dette for å understreke styrken i disse arealinteressene og at denne bruken går foran 
annen bruk som vanskeliggjør eller er uforenelig med utøvelse av fiske.  
-Planlegging i kystsonen bør ta sikte på at potensialet for akvakultur utnyttes optimalt og gis en større 
arealfleksibilitet enn aktiviteter på land. Arealene må være store nok. Eksisterende akvakulturområder 
avsettes som en bruks akvakulturområder.  
-Den nye plan- og bygningsloven gjør det mulig å planlegge i vannsøylen. Konflikt med hvit sektor og 
ferdsel kan derfor løses ved å avsette deler av arealet på 25 meters dyp (A25)    
-Restarealer bør avsettes som flerbruksarealer (fiskeri, ferdsel, havn, friluftsliv, akvakultur mm). 
-Dersom akvakultur skal ekskluderes, må det foreligge andre mer tungtveiende areal- og 
miljøinteresser. 
-Sjøbaserte næringer må også sees i sammenheng med deres behov for landanlegg.  
 

Administrasjonens vurdering: Alle formål i sjø er videreført fra gjeldende kommuneplan. Kommunen 
vil utarbeide en kystsoneplan for kommunens sjøareal i samarbeid med nabokommunene. 

 

 

6.  Avsender: Kystverket 
Tema/beskrivelse: 
 - Informerer om deres ansvarsområder, gjeldende forskrifter og ny havne- og farvannslov (1.1.2010). 
Ny lov innebærer at kommunen har ansvar for sikkerhet og framkommelighet i egne sjøområder (1 
nautisk mil fra grunnlinjen).  
-Det skal i utgangspunktet ikke gis tillatelse til etablering av akvakulturanlegg i hvit sektor fra fyrlykter 
(med noen unntak). 
-Ferdselsforbud 20 meter fra oppdrettsanlegg slik at fortøyninger ikke blir et problem for alminnelig 
ferdsel. 
-Ser det som positivt at kommunen tar i bruk 3D planlegging med A25 areal med en differensiert 
planlegging av overflate, vannsøyle og bunn. 
 

Administrasjonens vurdering: Alle formål i sjø er videreført fra gjeldende kommuneplan. Kommunen 
vil utarbeide en kystsoneplan for kommunens sjøareal i samarbeid med nabokommunene. 
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7.  Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Tema: Forvaltning vassdrag, flom- og skredfare, energianlegg og klimaendringer 

Beskrivelse:  
- Var fornøyd med at mange av temaene som berører NVEs forvaltningsansvar ble godt ivaretatt i 
forrige rullering, men at det er nødvendig å oppdatere med ny informasjon.  
-Områder i og langs vassdrag må ivaretas. Differensierte soner bør videreføres. For små bekker bør det 
minimum være 20 meter byggegrense fra vassdrag, også i tettbygde strøk. 
- Alle vassdrag med årssikker vannføring bør merkes tydelig i plankartet.  
- Positivt at verna vassdrag er vist på plankartet. Bestemmelse om krav om reguleringsplan innenfor en 
grense på 100 meter fra verna vassdrag må videreføres.   
- Informerer om arealformål som berører NVEs ansvarsområde. 
-Informerer om KU/ROS-vurderinger for skred, flom, erosjon og andre farer og ber om at det ivaretas i 
KU, kart og bestemmelser. 
- Oppfordrer kommunen til å kartlegge alle bekkelukkinger, kulverter og bruer av hensyn til 
flomfare/oversvømmelse.  
-Kommunen bør lage retningslinjer for lokal overvannshåndtering. 
 

Administrasjonens vurdering: Hensyntas i planarbeidet så langt dette har vært hensiktsmessig og 
mulig i forhold til tidsramme/ressurser. Det er utarbeidet konsekvensutredninger og ROS-analyse for 
nye utbyggingsområder for ovennevnte tema er utredet. Kartlegging av bekkeløp, grøfter og kulverter 
mhp sikring, oppgradering og/eller lukking er anbefalt som fokusområde for neste rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
 

 

 

8.  Avsender: UIT – Norges arktiske universitet, Tromsø museum 
Tema/beskrivelse: Alle saker som gjelder tiltak i fjæra eller i sjø og vassdrag skal oversendes Tromsø 
museum for uttalelse om kulturminner under vann. 

Administrasjonens vurdering: Ivaretas i planbestemmelsene.  

 

 

9.  Avsender: Sametinget 
Tema: Samiske samfunnsinteresser, kultur, næring, reindrift og kulturminner.  

Beskrivelse: 
 - Informerer om gjeldende lovverk og forskrift. Sametingets planveileder bør tas i bruk i planarbeidet. 
- Naturgrunnlaget for samisk kultur, næring og samfunnsliv må ivaretas i planen. Ikke tydelig nok i 
planprogrammet.  
- Opplever utfordringer med stenging av flyttleier og utbygging i reindistrikt. Oppfordrer kommunen til 
tett samarbeid med lokalsamfunn og dialog med Sametinget og reindriftsnæringen slik at utfordringer 
kan løses på best mulig måte og på et tidlig tidspunkt. Ber om at dette synliggjøres i det videre 
arbeidet. 
- Samisk næring knyttet til fiske, jordbruk og annen utmarksnæring bør nyanseres. Det bør fremgå 
hvilket potensial det er for slike næringer og effekter planen kan ta for næringene.  
- Kjente og ukjente samiske kulturminner og kulturmiljø må ivaretas i planen. Oppfordrer til tett 
samarbeid med Sametinget. 
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Administrasjonens vurdering: Kulturminner ivaretas i planbestemmelsene. Viktige områder for 
reindrift er anbefalt som fokusområde for neste rullering av kommuneplanens arealdel. 
Reindriftsnæringen er blitt engasjert i medvirkningsprosess ved endringer som kan berøre deres 
aktivitet. Naturgrunnlag og samisk næring er ivaretatt i gjeldende planer som videreføres i 
planforslaget. 
 

 

 

10.  Avsender: Statens vegvesen 
Tema: Trafikksikkerhet og holdningsgrader for avkjørsler langs riks- og fylkesveier 

Beskrivelse: Jobber for å redusere antall avkjørsler og samordne etablering av nye avkjørsler. Ber om 
at følgende holdningsgrader tas med i bestemmelsene: 
- Meget streng holdningsgrad: RV.80 og E6. Streng holdningsgrad: Fv. 830 Finneid-Grønli, fv. 530 (tidl. 
rv. 80 Røvika-Strømsnes). Ny bolig- og fritidsbebyggelse i KPA må ivareta holdningsgradene som er satt 
i rammeplan for avkjørsler. 
- Trafikksikkerhet må synliggjøres bedre og konsekvensvurderes som lokaliseringskriterium for nye 
utbyggingsområder. Eventuelt behov for gang- og sykkelveier som følge av utbygging må ivaretas i 
bestemmelsene til kommuneplanen. 
 

Administrasjonens vurdering: Holdningsgrader ivaretas i bestemmelsene. Trafikksikkerhet er i varetatt 
i gjeldende planer. Ingen nye byggeområder vurderes å få konsekvenser for trafikksikkerheten. 
 

 

 

11.  Avsender: Nedre Valnesfjord grunneierlag 
Tema: Jordvern og omdisponering av jordbruksarealer 

Beskrivelse:  
- Har sett en økende tendens til at dyrket mark og andre LNF-arealer omdisponeres. Ber kommunen 
være mer konsekvens i behandlingen av dispensasjonssøknader i LNFR-områder for å få ned antallet. 
- Ser at det er planlagt flere områder med spredt utbygging og vil advare mot en slik arealutvikling.  
- Mener beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming er undervurdert av Fauske kommune (i 
planprogrammet) og ber om at dette får sin rettmessige plass i kommuneplanens arealdel og tas 
alvorlig. Feil at dette er tatt ut som vurderingsgrunnlag i verdi- og konsekvensutredninger. 
 

Administrasjonens vurdering: Kommunen har hensynstatt jordvern ved behandling av inkomne 
innspill til arealbruk og planbeskrivelsen omfatter oversikt over omregulert LNF-areal. Arkitektonisk 
verdi er ikke vurdert i konsekvensvurderingene da disse kun er vurdert ut ifra arealbruk og på et 
overordnet nivå. Det er laget generelle retningslinjer til stedsutvikling, arkitektonisk og estetisk verdi i 
bestemmelsene til arealdelen. Jordvern er blitt vurdert i konsekvensutredninger for områder der dette 
har vært relevant for omdisponeringen og frarådet der utredningen har vist stor konflikt med jordvern.   
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12.  Avsender: Herdis Marie og Jens Bertel Kyed 
Tema: Jordvern og omdisponering av jordbruksarealer 
 

Beskrivelse:  
- Omdisponering av dyrka mark er irreversibelt. Man må unngå å falle for fristelsen om å ta en bit her 
og en bit der. Ønsker at kommunen båndlegger tidligere og eksisterende jordbruksarealer slik at de 
beholdes som jordbruksareal. 
- Ber kommunen om å ta vare på dyrkbar og dyrka mark ved å ha en meget restriktiv holdning til 
omdisponering og sikre behovet for framtidig mat- og jordbruksproduksjon i kommunen generelt og i 
Valnesfjord spesielt. 
-Ber kommunen jobbe aktivt for å styrke bøndene og gi mulighet for at de kan drive med god, 
bærekraftig og fremtidsrettet matproduksjon. 
- Nye utbyggingsområder bør lokaliseres i nærheten av eksisterende utbygde områder og ikke der det 
er, har vært eller kan bli dyrkbar mark eller konflikt med andre naturverninteresser. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. 
Jordvern er vurdert for nye utbyggingsområder og frarådet der utredningen har vist stor konflikt med 
jordvern. Kartlegging av kjerneområder for landbruk er ett viktig tema men det var tidsmessig ikke 
mulig å få gjennomført arbeidet med kartlegging og utarbeidelse av temakart i denne perioden. Dette 
er anbefalt som fokusområde for neste rullering av kommuneplanens arealdel.  
 

 

 

13.  Avsender: Nordland fylkes fiskarlag (NFF) 

 

 

Tema: Fiskerinæringen i kommunen og lokalitet i Bjørkvika. 
Beskrivelse:  
- Fiskerinæringen er ikke nevnt i planprogrammet. 
- Mener det bør diskuteres hvordan man kan stimulere til 
vekst i kommunens fiskerinæring på sjø og land og at det 
bør utredes om en bør satse på eget fiskemottak, kaisalg 
direkte til forbruker eller om fangst skal fraktes til Bodø.  
- NFF er ikke enig med Fiskeridirektoratets anbefaling om at 
sjø- og vannarealer må gjennomgås og at det skal avsettes 
ytterligere områder for fiskeoppdrett. Alternativ kan 
området A2 i Bjørkvika fjernes da dette området ligger i et 
registrert gyteområde for torsk. 

Administrasjonens vurdering:  
Det er valgt å videreføre havområdene uten endring i denne rulleringen da fokusområdene har vært 
på sentrums- og tettstedsutvikling og konvertering til ny plan- og bygningslov. Administrasjonen ser 
behovet for en gjennomgang av kystområdene, men har av kapasitetsmessige årsaker ikke hatt 
mulighet til en slik gjennomgang i denne rulleringen.  
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Det er planlagt et interkommunalt plansamarbeid for utarbeidelse av en ny, felles plan for sjøarealene 
i Skjerstadfjorden. Fokus på fiskerinæringen vil bli et aktuelt tema i dette arbeidet.  
 
Til orientering er området A2 videreført i ny plan som akvakulturområde, men under ny betegnelse 
(VA2). 

 

 

14.  Avsender: Per Arne Mikkelsen 

  

Tema: Lokalitet Bjørkvika bør tas ut av planen og Leivsetodden lempes ift. 
fiskeaktivitet. 

Beskrivelse:  
Begrensningene knyttet til feltene A2, FFFNA-2 og A25-2 medfører at Skjerstadfjorden ved etablering 
av anlegg i Bjørkvika totalt er stengt for fjordfiskere og all fiskeaktivitet med nedsenkbart redskap. Det 
er heller ikke mulig å etablere oppdrettsanlegg i Bjørkvika slik forholdene er nå. Lokaliteten i Bjørvika 
bør derfor tas ut av kommuneplanen.  
- A3, FFFNA3 og A23 har samme begrensninger. Syns det er underlig at fjordfiskere pålegges så store 
restriksjoner til å utføre sin aktivitet og arbeid.  
-Ber om at områderegulering ved Leivsetodden mot Knurvika nøye vurderes for lemping ift. 
fiskeaktivitet. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. 
Se svar til Nordland fylkes fiskerlag (nr. 13). 
 

 

 

15.  Avsender: Rolv Sigurdson 

 

Tema: Lokaliteten i Bjørkvika (A2), A25 og FFFNA-2 bør tas ut av planen. 

Beskrivelse: 
- Fiskerne i Skjerstadfjorden og Nordland fylkes fiskarlag har levert omfattende dokumentasjon på at 
fiskeoppdrett i Bjørkvika ikke er forenlig med kunnskapsbasert forvaltning. Nyere forskningsresultater 
styrker denne påstanden. Wenberg Fiskeoppdrett AS har heller ingen planer om oppdrett i Bjørkvika. 
A2, A25-2 og FFFNA-2 bør derfor tas ut av planen. 
-Arealplanen må ta hensyn til gyte-, oppvekst og fiskeområder. Gyteområder må ikke reguleres til 
oppdrettsformål. Forskning viser problemer med at oppdrettsanlegg etableres i gytetorskens 
vandringsvei til gytefeltet (egen tilføying: arealene det er snakk om grenser inntil oppvekstområder for 
kveite og er gode fiskeområder for kveite og uer). 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. 
Se svar til Nordland fylkes fiskerlag (nr. 13). 
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16.  Avsender: Katrine Moan Larsen  

 

Tema: Samlede innspill fra folkemøte i Sulitjelma 

Beskrivelse: 
- Folkehelse: universell utforming av basseng, turstier og gangbru til Sagatun. Kartlegging av 
framkommelighet.  
- Areal til framtidig boligbygging 
- Turisme/folkehelse: Unike muligheter for utvikling av turisme i fjellheimen i Sulitjelma. Muligheter 
for scooterløype vinterstid og sykkelløype sommerstid. 
- Arealer til parkanlegg 
- Næringsutvikling/industriområde: Vei inn til industriområde/fremkommelighet.  
- Sentrumsutvikling i Sulitjelma bør tas med i planarbeidet. 
-Fauske sentrum: Parkeringsareal/vei mellom Amfi og sjø. Butikker/restauranter i sjøkant i stedet for 
vei/parkering, regulering av parkeringshus i nærhet til sentrum, minst mulig trafikk rundt senter. 

Administrasjonens vurdering:  
- Hensyntas i planarbeidet så langt dette har vært hensiktsmessig og mulig i forhold til 
tidsramme/ressurser.  
- Arealer til parkanlegg er ivaretatt i gjeldende plan. Det er i plankartet lagt inn areal til etablering av 
turdrag langs Langvannet.  
- Dagens bru inn til industriområdet er tilfredsstillende i planperioden jfr. tilstandsrapport. Atkomst må 
vurderes på nytt ved ny gruvedrift.  
- Gangbru og kartlegging av framkommelighet bør utredes i eget prosjekt jfr. ny gruvedrift. Det er 
utarbeidet eget temakart for sykkelveier. 
- Utviklingen av Fauske sentrum er vurdert i «Strategiplan for Fauske sentrum. Fauske – Marmorbyen» 
og i «Handelsanalyse Fauske sentrum. Januar 2015». Resultatene av disse analysene er videreført i 
planarbeidet. 
 

 

 

17.  Avsender: Valnesfjord nærmiljøutvalg 
Tema: Stedsutvikling, Strømsnes sentrum, utnyttelsesgrad, workshops/folkemøter, dagens skolebygg, 
fritidsboliger, stier og friluftsliv. 
 

Beskrivelse:  
- Arealdelen må innrettes slik at den understøtter en utvikling av et lite sted i vekst.  
- Workshops, åpne møter og stedsutviklingsmøter bør gjennomføres som seminarer, gjerne støttet av 
ekstern ekspertise.  
- Strømsnes sentrum undergår omfattende endringer og det er viktig å få bedre grep om helheten. Det 
bør settes av areal for leiligheter i Strømsnes sentrum. Området bør tillates en betydelig høyere 
utnyttelsesgrad, særlig på tomter for leilighetsutbygging.  
- Dagens skolebygg bør omgjøres til bolig, eventuelt bolig/næring.  
-Positiv til flere fritidsboliger. Det bør åpnes for mer hyttebygging i Øvre Valnesfjord og for ett eller 
flere sjøhusanlegg på strekningen Røvika-Alvenes. 
- Arkitektonisk og estetisk utforming er viktige tema som bør inngå i verdi- og konsekvensutredningen. 
Feil at dette er tatt ut (ref. til planprogrammet).  
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-  Valnesfjord er en viktig, regional arena for friluftsliv. Tilrettelegging for universell utforming er viktig. 
Arbeidet med innfallsporter til Sjunkhatten bør igangsettes. Det bør innarbeides målsettinger og 
bestemmelser i kommunedelplanen som bidrar til universell utforming av innfallsporter til utvalgte 
naturområder.  
- Kommunens stinett bør videreutvikles. Merking av stier og ferdigstilling av bla. Hjerteløypa.  
- Løkåsstraumen er viktig arena for helårs fisking og fluefiske. Også viktig område for anadrom fisk og 
fugl. Her bør det tilrettelegges for den aktiviteten som allerede er der (fisking/gapahuk/bålplasser). Bør 
ha status som kommunalt friluftsområde eller annen status som sikrer nytteverdi for allment friluftsliv. 
- Ønsker tydelige restriksjoner for bruk av vannscooter og avgrensede områder for bruk. Ønsker 
totalforbud for Løkåsstraumen og en avstandsavgrensning for Nordvika og forbud mot utslepp på 
badeplassen.  
- Bør settes bestemmelser for at godt innarbeidet friluftsliv ikke forringes av motorisert ferdsel.  
 

Administrasjonens vurdering: Strømsnes sentrum er definert som en egen sone (sone D). I sonen er 
det lagt opp til økt utnyttelsesgrad og byggehøyde for å åpne for fortetting. I tillegg er to områder 
omregulert til boligformål og det er åpnet for hyttebygging i Øvre Valnesfjord. Se også svar til innspill 
fra folkemøte (innspill nr 48).  
 
Innfallsporter er eget prosjekt i regi av Bodø, Fauske og Sørfold kommune med tiltaksplan som ivaretar 
utformingen av innfallsportene. Innfallsporten i Fridalen er innenfor gjeldende reguleringsplan. 
 
Området ved Løkåsstraumen er lagt ut som grøntområde. Gapahuker og bålplasser kan etableres hvis 
grunneier tillater det.  
 

 

 

18.  Avsender: Salten friluftsråd 
Tema/beskrivelse:  
- Temakart for friluftsområder bør oppdateres. 
- Utarbeiding av sti- og løypeplan er et viktig tiltak som bør vurderes. Her kan Salten friluftsråd bistå. 
- Anbefaler at arbeidet med revisjon av friluftskartleggingen samordnes. 
 

Administrasjonens vurdering: Temakart for friluftsområder kan revidere uavhengig av rulleringen av 
kommuneplanens arealdel. Viktige friluftsområder er lagt inn i plankartet. 
 

 

 

19.  Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Tema: Innspill ifm. høring av konsesjonssøknad fra Nordlandsnett for ny kraftledning 132 kV på  
Stigfjell – Salten. 
 

Beskrivelse: Den omsøkte ledningen er ca. 11 km lang og er planlagt å gå parallelt på østsiden av 
eksisterende 420 kV-ledning. Tiltaket innebærer at eksisterende ledning mellom Sjønstå - Valljord 
ombygges ved Stigfjell og at det bygges en ny ledning mot Salten transformatorstasjon. En av de 
eksisterende 132 kV-ledningene fra Stigfjell til Hauan vil deretter bli revet. Det søkes samtidig om å 
bygge ca. 1 km lang 133 kV ledning fra Hauan som vil knytte ledningen fra Valljord til Fauske 
transformasjon. Ledningen planlegges på nordsiden av dagens ledning Fauske – Sjønstå. Bakgrunnen 
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for søknaden er planer om økt energiproduksjon i Beiarn, Gildeskål, Skjerstad, Sulitjelma og Saltdal. 
Tiltaket vil medføre at kapasiteten inn mot sentralnettet i Salten transformatorstasjon økes.  
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet ble mottatt før varsel om oppstart, men er tatt med til info. 
Siste oppdaterte kartgrunnlag er benyttet for plassering av kraftlinjene i plankartene. Endringer som 
har kommer i ettertid må tas med i neste rullering. 
 

 

 

20.  Avsender: FSPK (Fauske & Sørfold Pistolklubb) og SPSK 

 

Tema: Forslag til skytefelt i Osbakk.  

Beskrivelse: Har forslag til plassering av 
skytefelt i Osbakk og ønsker leiekontrakt. 
Ber om skriftlig tillatelse til feltmessig 
skyting. Planen er i hovedsak å drifte 
banen på sommeren, med kanskje ett 
eller to stevner vinterstid. Ellers vil det bli 
faste treningsdager, i tillegg til at 
medlemmene kan bruke banen utover 
dette innenfor oppgitte skytetider. Ser for 
seg skytetider mellom 0700-2100.  
 

Administrasjonens vurdering: Framtidig skytefelt er lagt inn i kommuneplanen med krav om 
reguleringsplan. Reguleringsplanen må avklare regler for drift, ammunisjon, skytetider, sesong og 
andre relevante ting rundt driften. Viser til konsekvensutredning nr. 20.  
 

 

 

21.  Avsender: Fauske videregående skole (v/Fred Arne Johansen) 
Tema: Hybelbehov i Fauske kommune 
 

Beskrivelse: Det kommer i overkant av 100 hybelboere til Fauske hvert år for å studere ved Fauske vgs. 
Av disse er det hvert år ca 15 som ikke har fått seg bosted til skolestart som det jobbes beinhardt for å 
få til provisoriske løsninger for. Ca. 8 elever av disse må bo på disse provisoriske løsningene resten av 
skoleåret. I tillegg er det mange som takker nei til skoleplass fordi de ikke får seg plass å bo. Enkelte av 
hyblene som leies ut i det private markedet er dessuten av slik standard at elevene mistrives og 
enkelte avslutter skolegangen som følge av dette.  Minimumsbehovet for å avhjelpe hybelmangelen er 
dermed ca. 15 boenheter, men det egentlige behovet er kanskje så høyt som 25-30. Det helt optimale 
hadde vært å bygge et internat/hybelhus med tilsyn. Hybelleiligheter er den optimale utformingen, 
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men kostnadsmessig kan dette bli vanskelig for den enkelte eleven og i så måte er den ordinære 
hybelløsningen (felles kjøkken/bad) kanskje ok. Oppfølging og tilsyn av elevene kan være et samarbeid 
mellom kommune og fylket. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Det er 
åpnet for muligheten til å innrede frittstående garasjer innenfor sone A-D for varig beboelse for å gi 
private husstander muligheten til å tilby hybler. Hybelhus kan for øvrig bygges innenfor områder avsatt 
til boligformål. 
 

 

 

22.  Avsender: Fauske lysverk 

 

Tema: Endre formål mellom administrasjonsbygget Indre Salten energi og 
Løvgavlveien fra LNF-B10 spredt boligbebyggelse til næringsformål for å kunne 
etablere parkeringsplass. 

Beskrivelse: Muntlig innspill. 
 

Administrasjonens vurdering: Det er hverken mulig eller ønskelig å etablere spredt boligbygging i 
dette området. Innspillet tas derfor med videre. Området LNF-B10 er i ny plan omregulert til 
kombinert formål (BKB-område) for forretning/kontor som en fortsettelse av eksisterende 
tilgrensende område i nordøst. mottatt  

 
 

 

 

23.  Avsender: Ståle Jensen 

 

Tema/beskrivelse: Vedlegger skisse med innmålt lysløype i 
Haukelandsmarka. Spørsmål om denne kan legges inn i grunnkart, ØK-kart 
eller teknisk kart. 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart og er 
tidligere besvart via mail. Fauske kommune anbefaler at det utarbeides reguleringsplan for lysløypa. 
Tas også med i arbeid med temakart for turveier som planlegges utarbeidet i neste planperiode. Løypa 
kan legges inn i grunnkart men dette inngår ikke i planarbeidet. 
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24.  Avsender: Eldrerådet 
Tema/beskrivelse: Det bør avsettes sentrumsnære arealer for boliger til eldre, særlig nært Fauske 
sentrum. Planarbeidet bør ha et spesielt fokus på gang/sykkelveier og lett tilgjengelig atkomst til 
boligområdene. 
 

Administrasjonens vurdering: Det er ikke avsatt konkrete områder for boliger til eldre i sentrum, men 
det er åpnet for økt boligetablering i Fauske sentrum, samt økte byggehøyder og utnyttelsesgrad. 
Statens vegvesen har utarbeidet temakart for planlagte og eksisterende gang/sykkelveier i Fauske 
sentrum. 
 

 

 

25.  Avsender: Karl E Austvold 

 

Tema: Omgjøre gnr/bnr 55/22 på Stemland fra LNF-A (LNF områder hvor 
spredt bygging ikke er tillatt) til LNF-B (LNF områder med spredt 
boligbebggelse). 

Beskrivelse: Ønsker boligbygging på område regulert til LNF-areal. Utbygging på gnr. 52, bnr 22 vil ikke 
være i konflikt med omkringliggende landbruksinteresser da terrenget er kupert og ny bebyggelse lett 
kan gli inn i terrenget på en smidig og lite dominerende måte. Vil også ligger utenfor 100m-grensen. 
Området ellers er preget av både bolig og fritidsboliger uten at det er konflikter med landbruksdriften i 
området. I realiteten er det allerede et LNF-B-område. 

 
 

Administrasjonens vurdering: Området ligger i et jordbruksområde like vest for Strømsnes sentrum. 
Fylkesmannen vurderer det som planfaglig uheldig å tillate spredt boligbygging i et område som har 
sterke jordbruksinteresser. I denne rullering har kommunen hatt som mål å få til boligfortetting nær 
trafikknutepunkter som vei, jernbane og bussforbindelse. Det vil blant annet si i Fauske sentrum og i 
Strømsnes sentrum. Administrasjonen vurderer at dette tiltaket ikke tas med i plankartet. 
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26.  Avsender: Liv og Kjell Lund 

 

Tema: Omgjøre gnr/bnr 105/5 på Lund fra LNFR-A (LNF områder hvor spredt 
bygging ikke er tillatt) til spredt boligområde på vestsida av Lundveien rett 
ovenfor Badestrandveien. 

Beskrivelse: Hele gården Lund er innenfor et LNF-område der det ikke er tillatt annen 
byggevirksomhet enn det som har direkte tilknytning til landbruk. Pr. i dag er det ingen som driver 
landbruk her. Deler av gressmarken på eiendommen 105/5 har tidligere blitt slått, men ikke nå lenger. 
Det er derfor ønskelig at den del av eiendommen som er på vestsiden av Lundveien kan gjøres om til 
spredt boligbygging. På vestsiden av Lundveien er det pr i dag stort sett bare bolighus. 
 

 
 

Administrasjonens vurdering: Denne eiendommen er registrert som dyrket mark og skog med høy 
bonitet (Skog og landskap) og skal vurderes etter jordlovens § 9. Etter drøfting med kommunens 
landbruksfaglig person ble konklusjonen at boliger i dette området ville skade jordbruksinteressene. 
Tiltaket tas ikke med videre. 
 

 

 

27.  Avsender: Per Arne Gabrielsen 

 

Tema: Bygging av en eller flere boliger på gnr/bnr 62/9 på Kosmo i 
Valnesfjord. 

Beskrivelse: Ønsker å starte med forberedelser for å føre opp en eller flere flermannsboliger på del av 
eiendommen 62/9 på Kosmo i Valnesfjord. Det er behov for flere boligtomter i dette området. 
Området er i dag et ubenyttet myrområde. Fauske bør være i forkant slik at man er forberedt og klar 
når det oppstår interesse for bygging.  
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Administrasjonens vurdering: Området er regulert til område for spredt boligbygging innenfor felt 
LSB11. I dette og omkringliggende områder for spredt boligbebyggelse tillates det i kommende 
planperiode til sammen 25 boliger. LSB11 er disponert gjennom et regulert boligfelt som utgjør 14 
store tomter på Kosmo. Dette feltet har fått liten respons. Innspillet til et nytt boligfelt vurderes derfor 
som lite realistisk. Innspillet tas ikke med i det videre arbeidet med kommuneplanen.  

 

 

28.  Avsender: Salten Kartdata på vegne av Dahl-Bygg AS 

 

Tema/beskrivelse: Ønsker område regulert til LNF-A øst for Coop mellom 
Øvreveien og fv.830 i Sulitjelma endret til boligområde.  

Administrasjonens vurdering: Området er lagt inn som framtidig boligområde. Viser til KU nr. 28. 

 

 

29.  Avsender: Tor Furre 

 

Tema/beskrivelse: Ønsker eiendom 101/404 på Finneid omregulert fra park til 
bolig.  
  

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart. Området 
er lagt inn som framtidig boligområde. Viser til KU nr. 29.  
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30.  Avsender: Liv Haugset Nymo og Steinar Nymo 

 

Tema: Ønsker at deler av eiendommen 76/16 i Valnesfjord kan tas i bruk til 
bolig. 

Beskrivelse: Gården Gavlen på gnr/bnr 76/16 i Valnesfjord er ca. 45 mål hvorav ca. 15 mål er dyrkbart. 
De siste årene har det ikke vært mulig å få noen til å høste gresslåtten på dette arealet. Nåværende 
bruk er og blir kun dyrking til eget bruk. Eiendommen ligger i forlengelse av eksisterende regulert 
boligområde Furnes vest og som en «halvøy» som er avskåret av jernbane og riksvei. Ønsker 
muligheten til å legge ut noen få tomter på områder som ikke kommer i konflikt med framtidig dyrking 
(bla. på fjell) for å tilby sine sønner.  
 

   
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart. Området 
ligger i et jordbruksområde. Den nordøstlige delen kan vurderes som område for spredt utbygging. 
Vegvesenet ser på det som lite sannsynlig at de vil godkjenne utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til 
flere boliger her. Barn til skole- og fritidsaktiviteter må krysse Rv 80 i 80-sone. Det må bygges 
gang/kjørebro over Rv 80 slik det framkommer i den vedtatte reguleringsplanen for Rv 80. Dette er 
også et av de viktigste busstoppene i Valnesfjord som Furnesfeltet bruker mye. KU viser at det kan 
være negative konsekvenser vedrørende drift av jorda. Viser til KU nr. 30. Fagansvarlig landbruk 
fraråder tillatelse av spredt boligbygging. Innspillet tas ikke med i det videre arbeidet med 
kommuneplanen. 
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31.  Avsender: Kai Rune Furre 

 

Tema: Utvidelse av regulert område av gnr/bnr 101/33 fra landbruk til 
boligformål (Finneid). 

Beskrivelse: Deler av eiendommen er regulert til landbruksformål. Har tidligere søkt Fauske kommune 
om oppføring av bolig på tomten og fått dette innvilget.  
 

 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart. 
Området er lagt inn som framtidig boligformål. Dette er et etablert område med boliger. Viser til 
konsekvensutredning nr. 31.  

 

 

32.  Avsender: Willy og Inge Jan Evjen 

 

Tema: Ønsker omregulering av eiendom 105/52 på Lund fra LNF-A til 
boligformål (ca 23 daa).  

Beskrivelse: Viser til tidligere søknader for omregulering av området og svar fra kommunen der det ble 
gitt signaler om at planutvalget var positiv til å vurdere området til boligformål ved denne rulleringen. 
Salten kartdata har allerede gjort en del forarbeid for reguleringsplan for området. Ber om en kort 
redegjørelse for om et privat reguleringsforslag kan være et alternativ for å få fortgang i prosessen. 
Første søknad vedrørende dette var for over 20 år siden. 
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Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart. 
Ved den forrige rulleringen av kommuneplanens arealdel ble det varslet innsigelse fra Fylkesmannen 
hvis området ble lagt ut til boligområde, noe som gjorde at tiltaket ikke ble tatt med i planforslaget. 
Det ble signalisert til initiativtaker at dette skulle vurderes i neste (altså denne) rullering.  I denne 
rulleringen er området lagt inn i planen som framtidig boligområde med krav om reguleringsplan. 
Viser til konsekvensutredning nr. 32.  Så snart kommuneplanen er vedtatt vil tiltakshaver kunne 
igangsette arbeid med reguleringsplan. Rammer for planarbeidet må avklares i oppstartsmøtet.  

 

 

33.  Avsender: Odd Tore Solbakk 

 

Tema: Ønsker gnr/bnr 54/2 og 5 i Valnesfjord (Haug) omregulert fra LNF-A til 
boligformål (ca 45 daa). 

Beskrivelse: Har tidligere søkt om å få området omregulert til boligformål, uten å få denne godkjent. 
Området som ønskes omregulert er ca 45 daa og ligger i umiddelbar nærhet til skole, to barnehager, 
gangavstand til jernbane, butikk og post, samt i nærheten av kommunal kloakk. Det er for tiden 
mangel på gode tomter med optimal utsikt og lysforhold i Valnesfjord. Skal vi kunne videreutvikle 
bygda er man avhengig av at kommunen tilbyr gode tomter.  
 

 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart. 
Gjennom rulleringen av kommuneplanen er det utarbeidet en oversikt over tilgjengelige boligtomter i 
Fauske kommune. Denne viser at det er et stort overskudd av tilgjengelige tomter i forhold til den 
forventede befolkningsveksten i kommunen. Kommunen har som mål at det skal fortettes i sentrale og 
allerede tettbygde strøk framfor å ta i bruk jordbruksareal. Området det søkes om ligger et godt stykke 
fra sentrale deler av Strømsnes/Valnesfjord sentrum og inngår som en del av et større, 
sammenhengende jordbruksområde med høy verdi.  
 
I forrige rullering varslet Fylkesmannen innsigelse til planen dersom denne eiendommen ble lagt ut til 
spredt boligbygging bla. av hensyn til jordvern. Det er ikke kommet inn nye momenter i saken som gjør 
at denne vurderingen er endret. Innspillet tas ikke med i planforslaget.  
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34.  Avsender: Ragnar Skjerstad  

 

Tema: Ønsker del av gnr/bnr 104/27 på Skogholt «Myreng» omregulert fra 
LNF-A til forretning/industri. 

Beskrivelse: Hele eiendommen er ca 15000 m2, hvorav knapt 8000 m2 er LNF-A område. For å finne 
kjøpere til F/I-område ønskes deler av eiendommen gnr/bnr 104/27 («Myreng») omregulert fra LNF-A 
til forretning/industri. Det er behov for parkeringsplass til begravelsesbyråvirksomhet, men det er 
utelukket for grunneierne å selge som LNF-A område. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart. 
Området vurderes som tilleggsareal til allerede etablert forretning/næringsområde og er lagt inn som 
framtidig forretning/industriområde. Viser til konsekvensutredning nr. 34.  

 
 

 

35.  Avsender: Karin Evjenth Breivik 

 

Tema: Ønsker gnr/bnr 47/6 på Venset omregulert fra LNF-A til spredt 
boligbebyggelse. 

Beskrivelse: Forslagsstiller 
ønsker muligheten til å skille ut 
tomter til egne barn og foreslår 
at gnr/bnr 47/6 på Venset 
omreguleres fra LNF-A til spredt 
boligbebyggelse. Eiendommen 
brukes bare delvis til landbruk. 
En stor del er hogstfelt for skog 
og resten mot vest er 
innmarksbeite. Området er fullt 
av tuer og dårlig vedlikeholdt.  
 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. 
Området er lagt inn som spredt boligbebyggelse (LSB-område). Viser til konsekvensutredning nr. 35.  
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36.  Avsender: Øvre Valnesfjord grunneierlag 

 

Tema: Foreslår omregulering av flere områder/felt i Øvre Valnesfjord; Håla, 
Jordbru og Østerkløft fra LNF-A til spredt bolig/fritidsbebyggelse. 

Beskrivelse: Kommuneplanens arealdel bør vise dagens situasjon i arealbruk i tillegg til kommunens 
ønsker om endret arealbruk. Grunneierlaget foreslår på denne bakgrunn Håla, Jordbru og Østterkløft i 
Øvre Valnesfjord omregulert fra LNF-A til spredt bolig/fritidsbebyggelse. Dette vil gjøre det enklere for 
de som ønsker å bo i Øvre Valnesfjord å bygge bolig og man fjerner behovet for dispensasjoner uten at 
det går utover helheten til planen.  
 

 
 
Håla: I Håla er det i dag til sammen 11 fritidsboliger. Etter omlegging av stisystemet bør det kunne 
åpnes forsiktig for flere fritidsboliger (3-4 stk) uten at det oppstår konflikt med natur- og 
fritidsinteresser. Håla er innfallsport til Sjunkhatten nasjonalpark.  
 
Jordbru: I gjeldende arealdel er det åpnet for spredt bolig/fritidsbebyggelse langs Jordbruveien og 
Bringslimarkveien, mens det mellom elvene Storelva og Jordbruelva er lagt inn en kile med LNF-A. 
Grunneierlaget finner dette ulogisk ettersom det er eksisterende bolig- og fritidshus i området. For å 
vise dagens arealbruk og unngå dispensasjoner bør områdene slås sammen til et sammenhengende 
område for spredt boligbebyggelse.  
 
Østerkløft: I gjeldende arealdel er det avsatt et uforholdsmessig stort areal til turistanlegg på østsiden 
av Østerkløftveien mens vestsiden er avsatt til LNF-A. Det er i dag blandet bebyggelse på begge sider 
av veien. Grunneierlaget foreslår at turistformålet reduseres betydelig samtidig som området fra 
Saleelva og sørover endres til spredt bolig/fritidsbebyggelse, samt området mellom Østerkløftveien og 
Storelva.  
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Administrasjonens vurdering:  
Håla: I friluftslivkartlegginga er området definert som utfartsområde, og er et av Saltens viktigste 
utfartsområder og spesielt på vinterstid er bruken av området svært stor. Som det nevnes i innspillet 
er området inngangsport til Sjunkhatten nasjonalpark. Vurderingen er derfor at innspillet ikke tas med 
videre av hensyn til friluftsinteresser.  
 
Jordbru: Forslaget er tatt opp med reindriftsnæringen som stiller seg negative til omdisponering av 
området. Dette på grunn av at området brukes som flyttlei for rein og ønskes holdt åpen til dette. 
Forslaget tas ikke med videre.  
 

 
 
Østerkløft: Deler av området avsatt til turistformål omreguleres til kombinert formål fritids- og 
turistformål og fritidsbebyggelse (BKB-område) for å legge til rette for hyttebygging i et område som er 
et populært caravanområde. BFT-området (fritids- og turistformål, tidl. T1) er redusert noe i sørvest av 
hensyn til trekklei for rein. 
 

 

 

37.  Avsender: Håla veiforening 

 

Tema: Slutter seg til grunneierlagets uttalelse med hensyn til innfallsporten til 
Sjunkhatten nasjonalpark ved Håla. (Se innspill nr. 36). 

Beskrivelse: Vil understreke at brøyting vinterstid skjer med betydelig tilskudd fra veiforeningen og at 
kommunens deltakelse på sommerstid omtrent er fraværende. Dette fremstår i et merkelig lys når det 
sees i sammenheng med de betydelige investeringene som er gjort med infrastrukturen ved 
innfallsporten. Gjennom det videre arbeidet må det offentlige ta hele og fulle ansvaret for veien.  
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. 
Viser til svar til grunneierlaget (innspill nr 36). Dette er ikke relevant i arbeidet med kommuneplanen 
og må løses i en særskilt avtale mellom partene. 
 



 
Kommuneplanens arealdel sjø og land 2015-2027  26 
Fauske kommune  

 

38.  Avsender: Bjørn Robert Jensen 

 

Tema: Ønsker omdisponering av LNF-A område på eiendommene 90/2, 5 og 6 i 
Sjønstådalen og nordøst for Corrisvannet til spredt fritidsbebyggelse.  

Beskrivelse: Grunneiere av eiendommene 90/2, 
5 og 6 ønsker omdisponering av to områder fra 
LNF-A i Sjønstådalen («Nedre Fjell») og ved 
Corrisvannet til spredt fritidsbebyggelse. Begge 
områdene har eksisterende fritidsboliger og 
foreslås åpnet for ytterligere 2 hytter. I 
gjeldende arealplan er det regulert et område 
for spredt fritidsbebyggelse på sørsiden av 
Langvasselva som er lite egnet til fritidsboliger 
pga. atkomst, solforhold og terreng.   
 
 
 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn før høringsperioden for varsel om oppstart. Området 
ved Corrisvannet ligger innenfor et område med vernet vassdrag og er i tillegg et aktivt 
reindriftsområde. Dette gjør at fritidsboliger ikke er ønskelig i dette området og forslaget tas av den 
grunn ikke med videre. Området på Nedre Fjell er aktuelt til fritidsboliger, men pga. rasfare må 
utstrekningen begrenses til rassikkert område. Viser til NVE atlas og konsekvensutredning nr. 38. 
Området som i gjeldende plan var lagt inn som LNF-C12 er tatt ut av planen da området vurderes som 
uegnet til fritidsboligformål.  
 

 

 

39.  Avsender: John-Einar Tronstad 

 

Tema/beskrivelse: Har lenge vært på utkikk etter hyttetomt i Sulisfjellene og 
ønsker hyttetomt rundt Kjelvatnet. Håper dette lar seg gjøre.  

Administrasjonens vurdering: Administrasjonen har vurdert å åpne for 2-3 hytter i etablert hyttefelt 
rundt Kjelvatnet og Fylkeskommunen mente dette var mulig. Forslaget er tatt opp med grunneier 
(Statskog), men de ønsker ikke å igangsette en prosess for et så lite antall. Forslaget tas derfor ikke 
med videre.  
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40.  Avsender: Vidar Larsen 

 

Tema/beskrivelse: Under Sisoutbyggingen på 1960-tallet ble det anlagt en 
bilvei fra Lakså og opp gjennom Nordal til taubanen. Veien fra Lakså til ca. midt 
på østsiden av Nedrevatnet er på nyere kart merket som bilvei, men opp 
Fonndalen er den merket som sti. For grunneier er dette problematisk da han 
må søke om tillatelse for bruk av kjøretøy på denne strekningen. Ber derfor 
Fauske kommune om å omklassifisere denne veien til privat bilvei. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. I 
utgangspunktet er dette en anleggsvei og omklassifisering av denne type vei er ikke relevant i arbeidet 
med kommuneplanens arealplan.  
 

 

 

41.  Avsender: Bror Myrvang 

 

Tema: Område på Strømsnes ønskes omregulert fra forretning/kontor til 
boligformål.  

Beskrivelse: Fauske kommune og Fauna KF har kontakt med en utbygger (BBi) som har kjøpt 
eiendommen 57/12 («Gammelbanken») i Valnesfjord. BBi har boligplaner og samarbeider direkte med 
potensielle boligkjøpere. Området er i gjeldende arealplan avsatt til forretning/kontor. Både tomten 
57/12 og 57/7 foreslås omregulert til boligformål og at dette sees i sammenheng med friområdet langs 
sjøfronten mot Løkåsstraumen.  
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Endring 
av formålet fra forretning/kontor til bolig er i tråd med kommunens ønske om boligfortetting på 
Strømsnes og en samordnet areal- og transportplanlegging. Området legges inn i planen som framtidig 
boligformål. Før utbygging stilles det krav om godkjent reguleringsplan.  
 

 

 

42.  Avsender: Salten regionråd (v/Ingelin Noresjø) 

 

Tema/beskrivelse: Det jobbes med å videreutvikle Saltenpendelen til et bedre 
togtilbud for boende og reisende mellom Saltdal og Bodø. For å kunne øke 
kapasiteten må det bygges flere krysningsspor. Valnesfjord stasjon er 
strategisk plassert og vil være et viktig skritt på vei mot flere togavganger. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. God 
kommunikasjon er viktig. Jernbaneverket opplyser om at arealbehovet for et nytt krysningsspor er ca. 
1000 x 30 meter. Det må være minst 5 meter mellom sporene (målt fra spormidt til spormidt), samt 
plass til en parallell driftsveg. Det er viktig at sporvekslene ligger på rett strekning. Innspillet tas med 
videre og er lagt inn i plankartet som jernbaneformål. Kontaktperson i Jernbaneverket har vært 
seniorrådgiver Marte Lonseth.  
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43.  Avsender: Dahl Bygg AS  
Tema: Redusere krav til parkering (TEK § 5-7) og uteoppholdsareal (TEK § 5-6) 
 

Beskrivelse: Parkeringskravet i sentrum bør reduseres for å at det skal bli aktuelt å bygge leiligheter. Se 
for eksempel til byer som Oslo, hvor nesten alle må parkere i gaten. Krav til minste uteoppholdsareal 
bør reduseres og erstattes med lekeområde/park i nærheten. Kommunen/politikerne kan/bør 
tilrettelegge slik at det lar seg gjøre å bygge bygårder i sentrum og sentrumsområder slik at man 
unngår å starte med dispensasjonssøknader før alt annet.  
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Se 
vurdering av innspill 58. 

 

 

44.  Avsender: Fauna KF v/Kristian Amundsen 

 

Tema: Areal til Sjunkhatten folkehøgskole i Valnesfjord. 

Beskrivelse: Fauna KF arbeider med å opprette Sjunkhatten folkehøgskole og ber kommunen legge inn 
nødvendig areal for dette i nær tilknytning til helsesportsenteret og inngangen til Sjunkhatten 
nasjonalpark.  

 
Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Tomten 
er i gjeldende reguleringsplan avsatt som landbruksområde. Området er lagt inn i ny plan som 
tjenesteyting. Viser til konsekvensutredning nr. 44.  

 

 

45.  Avsender: Bernt Gunnar Østerkløft 

 

Tema/beskrivelse: Ber kommunen vurdere endring av arealformålet på gnr 65 
fra T1 turistnæring til også å inkludere spredt hyttebygging ettersom 
turistnæringen på eiendommen har opphørt. 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Deler av 
tiltaket tas med videre. Begrensingen er at elva i dette området (Hestvadet) krysses av rein og 
trekkleia er avmerket på reindriftskartet. Tiltaket er tatt opp med reindriftsnæringa. De ønsker ikke at 
næringen utvides nedenfor veien. Forslaget tas med videre og legges inn i ny plan som område for 
kombinert fritids- og turistformål og fritidsbebyggelse (BKB-område). For området stilles det krav om 
reguleringsplan. Viser også til behandling av innspill nr. 36. 
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46.  Avsender: Arne Jan Petersen og John Kristen Skogan 

 

Tema: Ønsker å bygge hytte på gnr/bnr 61/14 («Breidablikk») på Nystad i 
Valnesfjord. 

Beskrivelse: Tomten grenser ned til Kosmovannet og ligger innenfor 100 metersbeltet, noe som av 
den grunn gjør den ubebyggelig som hyttetomt. Forslagsstiller lurer på om det er mulig å «flytte» 
tomten til et annet område på eiendommen slik at det kan bygges hytte på den. Som deleier av 
tomten 61/14 ønsker Skogan muligheten for båtplass og eventuelt naust i strandsonen i framtiden.   
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Tomta 
ligger innenfor område for spredt boligutbygging i gjeldende plan. Formålet spredt boligbebyggelse 
videreføres i planforslaget.  

 

 

47.  Avsender: Leif Lindstrøm 

 

Tema: Hytte/boligbygging på Kistrand, alpinanlegg og uttak/produksjon av 
steinmasser.  

Beskrivelse: I kommunegrensen mot Bodø i vest og fram mot Nordvika er det i dag åpnet for spredt 
bolig/hyttebebyggelse. Rundt Kistrand er det i dag fire hus som er bebodd. Det er stor interesse for å 
kjøpe bolig eller tomt i området og forslagsstiller anslår potensialet for 10-20 boligtomter. Området 
ønskes åpnet både for hytter/boliger.  
 
På fjellsiden fra Kistrand mot Nordvika der hovedanlegget ligger mot Setra/skiferbrudd bør det 
avsettes område til alpinanlegg.  
 
Området ved skiferutbruddet ønskes regulert for uttak av steinmasser og produksjon av masser.  

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Området 
ved Kistrand er lagt inn som kombinert hytte/boligfelt (BKB-område) med krav om reguleringsplan. 
Viser til konsekvensutredning nr. 47. Forslaget om alpinanlegg og skiferutbruddet tas ikke med videre.  
 
Alpinanlegg er tatt opp med reinbeitedistriktet og reindriftsforvaltninga hos Fylkesmannen og tiltaket 
godtas ikke grunnet flyttlei gjennom området. NVEs skredkart viser også at området har rasfare.  

 
 
Vedrørende skiferutbruddet ble dette området i 2013 regulert av Statens vegvesen til anlegg og 
riggområde som blir fritidsbebyggelse anleggsdriften er over og området er revegetert. Gjeldende 
reguleringsplan videreføres i planforslaget. 
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48.  Avsender: Valnesfjord nærmiljøutvalg 

 

Tema: Samlede innspill fra stedsutviklingsseminar avholdt 19.-20.januar 2015.  

Beskrivelse: 
- Mangel på boliger i Strømsnes sentrum står i veien for ny tilflytting. Det foreslås økt byggehøyde og 
utnyttelsesgrad (f.eks. 70 %). Åpen for ideen om høyhus i Valnesfjord.  
- Trafikk: Det er nødvendig med en helt ny trafikkløsning i Valnesfjord/Strømsnes sentrum med bedre 
tilrettelegging for gående/syklende og universell tilgjengelighet. Fartsgrensen langs Trivselsveien bør 
reduseres. Furnesveien trenger oppgradering. 
- Det etterlyses fokus og helhetlig planlegging for byrom og grønne innslag i Strømsnes sentrum. 
- Økt bruk av tog genererer økt parkeringsbehov (både bil, el-bil og sykkel) i Strømsnes sentrum.  
- Kommunen bør ta initiativ til å bære kostnadene ved avklaring om grunnforhold på Strømsnes.  
- Gang/sykkelveier ønskes på strekningene Strømsnes-Helskog-Kosmo og fra kirka til Stemlandsvingen. 
- Det er ønskelig å få til et sammenhengende løypenett i Valnesfjord, langs Haukelandsmarka, 
Trivselsveien og strandpromenaden fra Strømsnes.  
- Ber kommunen åpne for boligbygging i Haugenga og på dagens skoletomt, samtidig som mindre 
attraktive boligtomter omreguleres til andre formål.  
- Furnes vest bør reduseres noe for å skjerme friluftsområde på Holten.  
- Kommunen må sikre at friluftsområdene ved Kosmo oppvekstsenter og Flatøya sikres offentlig 
tilgjengelighet, også mtp framtidig salg av Kosmo oppvekstsenter. 
- Kommunen bør regulere Sjunkhatten nasjonalpark mtp. realisering av innfallsporten. 
- Sjunkhatten folkehøgskole: Kommunen oppfordres til å sikre arealer for hensiktsmessig regulering. 
- Det ønskes spredt boligbygging fra Helskog til Østerkløft, særlig rundt Sjunkhatten folkehøgskole. 
- Kvalhornet: Eksisterende plan for alpinsenter ønskes beholdt samtidig som tilstøtende område vest 
for Kvalhornet mot Kistrand tas med. 
 

Administrasjonens vurdering:  
- Boligfortetting i Valnesfjord: Strømsnes sentrum er definert som en egen sone (sone D). I sonen er 
det lagt opp til økt utnyttelsesgrad og byggehøyde for å åpne for fortetting. Skoletomta og Bankgata er 
omregulert til boligformål.  
- Trafikk i sentrum: Dette må tas opp i utarbeidelse av eventuell ny reguleringsplan for området. 
Fartsdempende tiltak er ikke relevant i kommuneplanens arealdel.  
- Byrom i sentrum: Dette må behandles i eventuell ny reguleringsplan for Strømsnes sentrum. 
- Grunnforhold: Grunnforhold tas opp i byggesak eller reguleringsplan. 
- Gang-/sykkelveier: Det er utarbeidet temakart for gang- og sykkelveier.  
- Stinett/strandpromenade: Det er lagt inn grønnstrukturformål langs Straumen som bla. åpner for 
turvei til skolen/nyskolen. Dette vil gi trygg skolevei, god naturopplevelse og regnes som et godt 
folkehelsetiltak. Løypenett i sentrumsnære områder legges inn i framtidig temakart for turveier som er 
planlagt utarbeidet i neste planperiode. 
- Haugenga: Viser til behandling av innspill nr. 33, boligområde på Haug. Ved forrige rullering av 
kommuneplanen ble det varslet innsigelse fra Fylkesmannen for boligområdet på Haug. Planen gir rom 
for utbygging på Furnes, fortetting i sentrum og skoleområdet kan vurderes omregulert når nyskolen 
står ferdig.  
- Furnes vest: Må avklares i ny reguleringsplan.  
- Friluftsområder ved Kosmo oppvekstsenter: Ivaretas ved at Flatøya er regulert som LNFR-område. 
- Portal til Sjunkhatten nasjonalpark er markert i plankartet. 
- Sjunkhatten folkehøgskole: Ivaretatt i plankartet.  
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Spredt boligbygging fra Helskog til Østerkløft: Spredt boligbebyggelse i gjeldende plan mellom Bølsnes 
og Østerkløft blir videreført i planforslaget. Antall enheter fremgår av bestemmelsene. 
- Opprettholdelse av areal til Kvalhornet alpinsenter tas med videre i planarbeidet. Areal til Kvalhornet 
alpinsenter er ivaretatt gjennom gjeldende reguleringsplan. 

 

 

49.  Avsender: Edvardsen Eiendom AS (v/Sten Andersen) 

 

Tema: Omgjøre 1. etasje i Storgata 52 (Edvardsengården) fra forretning til bolig 

Beskrivelse: Ønsker å benytte 1.etasje til bolig. Dette passer bra siden det ligger i 2.etasje mot Sjøgata, 
samt at det mot vest er boliger i samme plan. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Det er 
ikke ønskelig med nye boliger i 1.etasje i Storgata da dette er innenfor kvartalsstrukturen i sone 
A/Bykjernen. I bestemmelsene er det åpnet for boliger fra 2 etasje. Dette gjør at samme etasje mot 
Sjøgata kan inneholde bolig mens fronten mot Storgata beholdes som forretningsareal.  

 

 

50.  Avsender: Ketil Skaar 

 

Tema: Strandpromenade/sti i Fauske sentrum.  
 

Beskrivelse: Forslag til trase som følger 
kommunenes rørføringer og som vil gi 
lave kostnader å bygge ut.  

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Dette er 
et godt innspill vedrørende trase for en framtidig turvei rundt Fauske. Deler av traseen er lagt inn i 
gjeldende kommuneplan og i reguleringsplaner og deler er lagt inn i ny plan. NVE er skeptisk til 
løsningen med trase over Farvikbekken, så her må det undersøkes nærmere. Trase opp Bremsebakken 
bør tas med ved endring av reguleringsplan for Fauske østre. 
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51.  Avsender: Kjetil Skår 

 

Tema: Næringsareal på Øynes og soneinndeling sentrum (sone 3).  

Beskrivelse:  
- Område på Øynes med mye grus og lav bonitet foreslås utnyttet til næringsareal. Tilgrensende 
eksisterende steinbrudd burde også være med.  
- Har vurdert Erik Barstrands soneinndeling og ber om at sone 3 utvides etter vedlagt skisse.  
 

 
 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. 
- Området på Øynes ligger i ei flyttlei for reindriften. I møte med Fylkesmannen ble det opplyst om at 
flyttleien må fjernes dersom noe skal etableres der. Fjerning av flyttleier er en omfattende prosess og 
det må foreligge sterke samfunnsinteresser før den igangsettes. Dette gjelder selv om flyttleien ikke er 
i bruk i dag. Området er også registrert som et viktig friluftsområde. Den samlede vurderingen er 
derfor at forslaget ikke tas med videre. 
- Soneavgrensingen til kommunedelplan for sentrum settes utfra hva som er tilknyttet Fauske 
sentrum. Utover Erikstad avgrenses planen slik at badestranda som er en sentrumsfunksjon tas med. 
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52.  Avsender: Kjetil Skår 

 

Tema: Forslag til nytt industriområde i Finneidbukta.  

Beskrivelse: Har forslag til nytt industriområde i Finneidbukta. Området kan enkelt fylles opp med 
tanke på industri, og har enkel tilgang på veg, jernbane og kai. Dette kan bli et viktig område i 
forbindelse med oppstart av gruvedrift i Sulitjelma. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Dette kan 
bli et godt tiltak. Området har trolig gode grunnforhold og ved omlegging av E6 kan det bli 
overskuddsmasser som kan brukes til utfylling. Tilgangen til kai og E6 vil skje under Finneidbrua med 
en undergang med høyde på 4,9 meter. Det er utført en enkel konsekvensutredning som viser at 
utfyllingen i første omgang bør begrenses til området utenfor dagens næringsområde. Plasseringen er 
derfor noe forskjøvet i forhold til oversendt skisse og berører deler av tilgrensende reguleringsplan. 
Viser til konsekvensutredning nr. 52. 

 
 

 

 

53.  Avsender: Gårdbrukerne på Nes 

 

Tema: Gårdbrukerne og beboerne på Nes i Valnesfjord ber om at Neshalvøya 
må beholdes som LNF-A område. Nes er et av de viktigste jordbruksområdene i 
kommunen og har stor produksjon av grønnsaker, melk og kjøtt. Fauske 
kommune har bare 2% jordbruksareal og dette må tas vare på.  
 

Administrasjonens vurdering: Området beholdes som landbruksområde.  
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54.  Stedsutviklingsseminaret Fauske – byen vår!  
Tema: Samlede innspill fra stedsutviklingsseminaret Fauske - byen vår. 
 

Innspill/forslag:  Administrasjonens vurdering: 

Koble strandpromenaden med badestrandveien. Ligger inne i gjeldende arealdel. Videreføres. 
 

Flytte tungtrafikken ut av sentrum. Flytting av E6 er vedtatt i kommunestyret. Trase 
ligger i gjeldende arealplan. Videreføres. 
 

Nytt kulturhus/allaktivitetshus. Inngår i egen reguleringsplanprosess.  
 

Gågate i Sjøgata/bilfritt sentrum. Vurderes i gjennomføring av strategiplanen til 
sentrumsplanen. 

Bedre kollektiv/busstilbud. Inngår ikke i arbeidet med kommuneplanens 
arealdel. 

Høyhus og boliger i sentrum. Boliger, økt byggehøyde og muligheter for høyhus 
er tatt med i bestemmelsene. 

Fontene. Er etablert. 
 

Stinettverk og turløyper. Er delvis ivaretatt i plankartet. Vil videre ivaretas i 
temakart for turveier. 

A. Lekeplasser, parker til små barn, sosiale 
plasser, grønne lunger, busstasjon, 
opprusting av Sjøgata. 

B. Hybelhus for studenter. 
C. Legge til rette for aktivitet, kampsport, 

skateboard, fotball. 

A. Er tatt med i strategiplanen til 
sentrumsplanen. 

B. Tatt med i planbeskrivelsen. 
C. Vurderes i den nedsatte prosjektgruppa 

for byutvikling. 

Nybygg på brannstasjonstomta. Avklares i egen reguleringsplan. 
 

Handelsparken hemmer utvikling i gata. Utredet i handelsanalysen. 
 

Bygningshistorie videreføres i ny utvikling. Tas med i framtidig kulturminneplan (neste 
rullering). 

Ring/sone-inndeling sentrum. Se soneinndeling av sentrum (A-C) og Strømsnes 
(D) 

Sykkeltraseer. Det er utarbeidet egen temaplan for gang- og 
sykkelveier. 

Fasadeplan, marmorbyen Fauske, estetikk.  Planprogrammet redegjør for at det i denne 
rulleringen av kommuneplanen ikke skal vurderes 
en helhetlig plan for estetikk/fasader. 

Siktlinjer må opprettholdes. Ivaretatt i bestemmelsene.  
 

Sentrumsplan for utvikling av sentrum. Viser til strategiplan Fauske sentrum.  
 

Flytte plasskrevende varer ut av sentrum. Viser til bestemmelsene vedr. handelsområdene.  
 

 

  



 
Kommuneplanens arealdel sjø og land 2015-2027  35 
Fauske kommune  

 

55.  Avsender: Eivind Barstrand 

 

Tema: Fleretasjes bolighus i «Radioskogen» og byggegrense Follaveien (E6) 

Beskrivelse: Traseen for riksveg 80 og fram til E6 vil med all sannsynlighet bli annerledes enn dagens 
trase. Dette gir muligheter for utvikling av blokkbebyggelse i sentrum, noe som vil gjøre at Fauske 
sentrum ser ut som et bysentrum. Foreslår at området nedenfor Storgata og Teletunet mellom 
Skoanveien og Telegrafveien omreguleres for å kunne bygge bymessig fleretasjes bolighus med 
garasjeanlegg i underetasjen.  
 
Det er mye ledig areal på vestsiden av Follaveien opp til krysset med Jernbaneveien på østsiden pga 
Vegvesenets krav om avstand fra E6. Det foreslås at kommunen forhandler med Statens vegvesen om 
å få dispensasjon fra kravet om avstand fra E6, da denne trolig vil bli flyttet til en annen trase innen 
planperiodens utløp. 
  

Administrasjonens vurdering:  
Fleretasjes bolighus i «Radioskogen» inntil dagens RV80: Dette er et område som er detaljregulert i 
reguleringsplanene Sjøgata vest og Radioskogen. Dersom det er ønskelig med formålsendring bør 
dette gjøres som reguleringsendring av gjeldende plan. Tiltaket tas ikke med i arealdelen til 
kommuneplanen. 
 
Byggegrense mot Follaveien (E6) fra Storgt. nedenfor Shell opp til Ankjellveien: 
Foreslått område er avsatt til grøntareal og mot E6 er det en byggegrense på 50 meter fra senterlinja. 
Kommunen eier den øverste delen av området. I denne revideringen av kommunedelplanen er det 
fokus på boligfortetting i sentrum. Denne fortettingen må ha kvaliteter som grøntområder/friområder. 
Derfor bør andre områder som i dag er avsatt til bolig i sentrum bygges først før grøntområdene 
bygges ned. Innspillet tas ikke med videre. 
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56.  Avsender: Eivind Barstrand 

 

Tema: Forslag til soneinndeling av Fauske sentrum i ring 1, ring 2 og ring 3.  

Beskrivelse: Soneinndeling av Fauske sentrum vil gjøre saksbehandlingen mer rasjonell, raskere og 
mer effektiv ved at man slipper dispensasjons- og klagesaker. Fauske sentrum foreslås inndelt i ring 1 
(bykjernen), ring 2 (bymessig bebyggelse) og ring 3 (villabebyggelse), hver med bestemmelser til 
utnyttelsesgrad, lekeareal, parkering, byggehøyde mm. 
 

 
 
Ring 1: Inntil 12 etasjer over bakkenivå, mønehøyde inntil 36 meter, utnyttelsesgrad %-BYA = 100 %. 
Garasjeanlegg på 1. plan godkjennes som næring forutsatt butikk/kontor i front. Bolig på 1. plan 
godkjennes forutsatt butikk/kontor i front mot by gate. 

 Sone 1, ring 1: 20 etasjer og mønehøyde inntil 63 meter. 
 
Ring 2: Inntil 6 etasjer over bakkenivå, mønehøyde inntil 21 m, utnyttelsesgrad %-BYA = inntil 60 % 

 Sone 1, ring 2 og sone 2, ring 2: 9 etasjer, mønehøyde inntil 30 meter, %-BYA=100%. 
 
Ring 3: Inntil 3 etasjer, mønehøyde inntil 12 etasjer. Utnyttelsesgrad %-BYA = inntil 40% 
Fauske kommune utenfor sentrum: inntil 3 etasjer, mønehøyde inntil 12 m, %-BYA = inntil 25% 
Sulitjelma sentrum/Finneid/Strømsnes: inntil 4 etasjer, mønehøyde inntil 15 m, %-BYA = inntil 40% 
 

Administrasjonens vurdering: Soneinndelinger, byggehøyder, utnyttelsesgrad, parkeringskrav og krav 
til leke- og uteoppholdsareal er tatt med i bestemmelsene. 
 
12 etasjer med byggehøyde 36 meter synes å være for mange etasjer som alminnelig byggehøyde for 
boliger. Denne byggehøyden kan tillates i spesielle tilfeller som hotell eller annen type næringsbygg 
etter nærmere vurdering. I vurderingen bør det pekes ut områder som kan ha mange etasjer. Boliger 
bør ha maksimalt 6 etasjer. Dette pga parkering, oppholdsareal, brannvern herunder slokkemidler, 
grunnforhold og behovet for boliger i sentrum. Boligfortetting bør legge opptil at det bor folk i alle 
deler av sentrum. 
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Å tillatte 6 etasjer i ring 2 vil forandre boligområdene kraftig. Dette vil skape dårligere vilkår for den 
eksisterende boligmassen. Dette vil forringe bokvaliteten, noe som er en viktig folkehelsefaktor. 
Behovet for en så kraftig fortetting kan ikke begrunnes i plassmangel. Administrasjonen vurderer 4 
etasjer som tilstrekkelig for å dekke boligbehovet i sentrum.   
 
Utenom sentrum vurderes den enkelte byggesak. Sulitjelma, Finneid og Strømsnes kan ha inntil 3 
etasjer. Strømsnes gis en BYA på 40 % innenfor utviklingsområde sone d. 
 

 

 

57.  Avsender: Torger Hansen 

 

Tema: Forslag til boligområde på Holstad 

Beskrivelse: Det er viktig at det 
planlegges boligområder med 
ulike kvaliteter, ikke bare i 
sentrum, men også i mer 
landlige områder. Ser Holstad 
som et meget attraktivt 
boligområde med 
utfartsmuligheter både til sjøen 
og skogen/fjellet. Eventuelt kan 
man se på videreutvikling av 
eksisterende molo/småbåthavn 
og ta dette med i planen.  
 
 
 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Området 
er deler av spredt boligutbygging (LSB04). Det kan bygges inntil 3 boliger i området etter nærmere 
fastsatte kriterier i bestemmelsene. Området er ifølge NVEs kvikkleireregistrering i nærheten av et 
område med høy risiko for kvikkleire (rødt). Forslaget tas av den grunn ikke med videre i behandlingen. 
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58.  Avsender: Ole Dahl 

 

Tema: Økt utnyttelsesgrad, parkeringskrav på egen tomt og lekeareal.  

Beskrivelse:  
- Området med utnyttelsesgrad 40% fra nedre deler av Vollgata ønskes utvidet helt opp til Kirkeveien. 
Har kjøpt tomt i dette området og ønsker å tilrettelegge for boliger.  
- Kravet til parkering på egen tomt ønskes redusert eller aller helst fjernet. Dette vil gjøre det mulig å 
realisere boligetablering i etasjene over butikklokalene i hovedgata. Ikke alle har eller ønsker å skaffe 
seg bil. Rådhusgata kan for eksempel brukes til parkering.  
- Arealer til lek bør tillates dekt ved offentlige grøntarealer/parker.  
 

Administrasjonens vurdering: Vollgata til Kirkeveien ligger innenfor det som er definert som sone C, 
altså utenfor det man har definert som «bykjernen» og bymessig bebyggelse. Utnyttelsesgraden for 
dette området er satt til 35%. Dette av hensyn til eksisterende bygningsmasse som i stor grad består 
av villabebyggelse.  
 
Parkeringskravet i sentrum er redusert og differensiert ut i fra arealbruk og BRA. Dette blant annet for 
å gjøre det enklere å etablere boliger i sentrum. Det er også åpnet for at det i noen tilfeller kan tillates 
å benytte offentlige grøntområder som lekeareal. Jf. planbestemmelsene. 

 

 

59.  Avsender: Thor Even Sørensen 

 

Tema: Grustak på Moen 

Beskrivelse: Ønsker at eksisterende grustak på Moen tas inn i kommuneplanens arealdel. Grustaket 
har vært i drift over lengre tid og eier har kontakt med entreprenører som ønsker å ta ut masser her. 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Området 
egner seg for uttak av grus. Dagens masseuttak i Skysselvika har konsesjon til 2019 og da bør det være 
alternativer til denne. Nær tilgang på grus er viktig for utvikling av lokalsamfunnet. Uttak av masse på 
Moen vil skape støy, støv og sår i landskapet. Det må utarbeides reguleringsplan for området før det 
tas ut masse i foreslått område. Denne må avklare driftsform og hvordan støy og støv skal behandles. 
Området er begrenset og vil således ikke være noe fullgodt alternativ til Skysselvika. Andre 
forekomster i kommunen er ikke skikkelig klarlagt mht. kvalitet på forekomst og mulighetene for 
masseuttak. Området er lagt inn i kommuneplanen som område for råstoffutvinning (BRU). Viser til 
konsekvensutredning nr. 59.  
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60.  Folkemøte Sulitjelma «Gruvebyen Sulitjelma»  

 

Tema: Samlede innspill fra folkemøter 4. og 11. mars 2015. 

Innspill/forslag: Administrasjonens vurdering: 

- Skredrapport: Folkemøtet krever at det 
utarbeides en ny skredrapport for Sulitjelma. 
 

Tas opp med NVE. Inngår ikke i planarbeidet. 

- Kulturminner: Museumsområdet må utvides slik 
at det omfatter ruinen etter den gamle 
smeltehytta, røsteplassen nord for den gamle 
smeltehytta, den gamle kraftstasjonen, det gamle 
kaiområdet og eventuelt den gamle 
jernbanetraseen mellom Reinhagen og gamle 
smeltehytta. Kaia til gamle Furulund 
butikken/Furulund stasjon og eventuelt annet i 
overnevnte kategori bør markeres på kartet. 
 

Områdene som nevnt legges inn i plankartet som 
hensynssone med formål kulturminner. Kaia til 
Furulundbutikken bør vurderes når det skal 
utarbeides en kulturminneplan for kommunen. 
Dette bør gjøres i løp av neste planperiode. 

- Industriområdet Sandnes: Atkomst som i dag 
med bro. Oppgradering i form av rydding av skrot, 
bedre belysning, opprusting av bygningsmassen 
opprustes og tilrettelegging for industriformål. 
- «Sulitjelma Næringspark», «Lomianlegget» har 
et areal på 3,5 mål, som kan seksjoneres. Hver 
seksjon ca. 700 kvadratmeter. Industriområdet 
må reguleres og stenges for allmenn ferdsel. 
 

Beste løsning er å ruste opp brua. Ny rapport 
viser at brua kan fungere også i framtiden med en 
rehabilitering. I første omgang rengjøring og 
sikring mot videre korrosjon. Ny gruvedrift vil det 
bli nødvendig med full rehabilitering. 
Områdets størrelse avklares i områdereguleringen 
for ny gruvedrift. 

- Næringsstrategi: Strategi steds- og 
næringsutvikling i Sulitjelma. Kompetansesenter 
for mineraler bør ligge i Sulitjelma. 
 

Dette bør legges inn i Fauna sin strategiplan. 
Plassering av kompetansesenter for mineraler er 
ikke avklart. 

- Mobildekning må på plass. Ikke under plan og bygningsloven.  
 

- Boligbygging: Øst for Coop Marked og i området 
Sandnes-Reinhagen 

Boligareal øst for Coop legges inn med krav om 
reguleringsplan. Det er for øvrig avsatt 2 områder 
til boligformål. Et område ovenfor skolen og et i 
Fagerlia. Dette er stort nok for å dekke behovet i 
planperioden. 
 

- Sentrum i «Gruvebyen Sulitjelma»: 
- Området ved Coop Marked utvides for 

fremtidig butikk, servicetilbud og 
parkanlegg. 

- Overskuddsmassen som ny gruvedrift vil 
medføre kan nyttes til å fylle ut område 
øst, sør og vest av Coop Marked.  

- Steng gjennomkjøringen på baksiden av 
Coop Marked bygget, og erstatt det med 
g/s vei. 

Området ved Coop er stort nok for utvidelse og 
tiltakene som er foreslått kan legges inn i en 
detaljreguleringsplan. Naboområdet legges ut til 
boligformål.  
 
Nytte av overskuddsmasse tas med i 
arbeidsplanen for ny gruvedrift. 
Stenging av gjennomkjøring og etabler 
gang/sykkelvei tas med i planarbeidet. 
 



 
Kommuneplanens arealdel sjø og land 2015-2027  40 
Fauske kommune  

 

- Møteplasser, kafeer, uteservering, 
butikker, husflid/lokale produsenter. 

 

Folkehelse kommunen: 
- Realisering og utvidelse av bassengtilbud. 
- Alle turstier må registreres og synliggjøres 

ved info brosjyrer/infotavler og merkes, 
ref. «Stiprosjektet» 

- «Idrettsplassen» og lysløype i Bursimarka 
må med i arealplanen. 

- Treningssenter, spisesalen i B-blokka, 
Lomianlegget. 

 

 
- Rehabilitering av bassenget er vedtatt av 
kommunestyre. 
- Temakart for turstier planlegges utarbeidet i 
forbindelse med neste rullering av 
kommuneplanen. 
- Legges inn i som idrettsanlegg (BIA-område).  
 

- Fritidstilbud/aktiviteter/badeplasser: 
Grillhus/uteplass/gapahuk i Bursimarka og 
Qualekummen, oppgradering/tetting av 
Qualekummen, parkeringsplass til badeplassen i 
«den gamle vannkummen» ved Storsletta i Fagerli 
og rasteplass med bord, benker og toalett ved 
«utskipningskaia» i Fagerli. 
 

 
Legges inn i retningslinjene. 
 

Utfartsområdene: 
- Ferdigstillelse av parkeringsplassene og 

skilting. Bedre toalettløsninger og løsning 
for søppelhåndtering. 

- Skihytta: Midtrabatten markeres med 
«gjerde» for å utnytte parkerings 
kapasiteten. 

- SNU har på sin hjemmeside tegnet inn 
skiløype traseer i tidsrommet mars til 
medio april. Forslaget stoppet av 
Reindriftsnæringen grunnet mulig 
reinkalving i området april / mai. 

- Kjelvatnet, Prosjekt Statskog, 
ferdigstillelse av Naustbukta med 
flytebrygge / båtplasser. 

 

 
- Skilting er utført på skihytta og Kjelvatn. Det må 
utvises forsiktighet med belysning. 
 
- Inngår ikke i arbeidet med kommuneplanens 
arealdel 
 
- Må sjekkes ut med reindriftskartene og 
eventuelt tas med i temakart for turstier som 
planlegges utarbeidet i forbindelse med neste 
rullering av kommuneplanen. 
 
- Tas opp med Statsskog.  
 

Opparbeidelse av ny tomt for Sagatun Helse og 
Sosialsenter:  

- Overskuddsmasser fra oppstart ny 
gruvedrift. 

- Utfylling av tomt for bygging av 
tilrettelagte boliger.  

- Paviljonger, laguner og flytebrygge. 
- Strandpromenade fra området ved 

nyskolen til Furulund, Gamle kai, 
Furulundbutikken. 

- Gangbro over FV-830, Saniteten til 
kommunale veien, før Samfunnshuset fra 
vest. 

 
 
- Nytte av overskuddsmasse tas med i 
detaljplanen for ny gruvedrift.  
- Utfylling av tomt vurderes i detaljplanen for ny 
gruvedrift. 
 
- Strandpromenade er lagt inn i kartet. 
 
 
 
- Gangbro vurderes i reguleringsplan for ny 
gruvedrift. 
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Motorisert ferdsel i utmark: 
- Turistløypa til Sverige med forbindelse til 

scooterløypene på Nordkalotten 
oppgraderes, merkes og utbygges med 
servicetilbud. 

- Alternativ scooterløype til Sverige og 
scooterløpene på Nordkalotten via 
Calvanes, for å unngå økt trafikk mot Daja 
fra hyttebeboere rundt Kjelvatnet / Saaki. 

- Tilslutningsløypa må gå innom 
Fjellandsbyen og Sulitjelma Turistsenter. 

- Det må vurderes start på scooterløypa fra 
Fagerli med parkering og servicetilbud. 

- Det må også vurderes vintertrase for 
scooter etter veitraseen til Lomi, med 
tilslutning til turistløypa. 

- Ref. innspill fra SNU, 14.08.2012 
«Revisjon av kommunedelplan med tema 
motorferdsel». 

 

Er vurdert/tatt med i forskrift om løyper til kjøring 
med snøskuter på vinterføre i Fauske kommune. 
Vedtatt 11.feb.16 Sak 82/16. Vedtatte løyper 
legges inn i kommuneplanens arealkart. 
 
 

 

 

61.  Avsender: Ingelin Noresjø 

 

Tema: Bruk av sjøarealet utenfor bygdetunet/brannstasjonen i Fauske sentrum. 

Beskrivelse: I sjøarealet utenfor bygdetunet/brannstasjonen finnes det muligheter for lage en 
wakeboardbane. Dette er et tilbud som ikke finnes fra før i Salten og som vil kunne trekke folk til 
Fauske og til sjøen. Det vil også utvide parktilbudet ved bygdetunet til flotte badeaktiviteter. 
Forslagsstiller ønsker at det skal avsettes areal til dette som også inkluderer muligheten for et bygg til 
billettsalg, utstyr, servering mm. Det vil også være en slags flytebrygge som vil gå på utsiden av banen 
slik at det blir mindre bølger. Nøyaktig plassering kan diskuteres.  

 
Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Anlegget i 
sjøen kan etableres uten endring i formålet i planen, men det må byggemeldes med høring til naboer 
og andre berørte. Oppsett av bygg bør skje inne på regulert byggeareal. 
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62.  Avsender: Ellen og Kristin Oskarsen (pva. Leif Oskarsen) 

 

Tema: Ønsker å omregulere gnr/bnr 116/3 fra LNF-A til boligformål/spredt 
boligformål i Tortenlia. 

Beskrivelse: Ønsker å utnytte gnr/bnr 116/3 til boligformål og anslår muligheter for ca. 10 boenheter 
til sammen. I feltet nærmest Løvgavlen er det allerede regulert en boligtomt på oversiden av veien. I 
innmarksbeitet mellom Tortenliveien (øvre) og Tortenli vil det være plass til ca 9 boliger. Området er 
ulendt og med skog. Stiller seg også positiv til tomter i andre felt på oversiden av veien. Mulig feltet fra 
Løvgavlen vil være best egnet. Boliger i de foreslåtte områdene vil gi muligheter for de som ønsker å 
bo landlig og i spredt bebyggelse. Øvre Tortenli er en meget attraktiv og sentral beliggenhet i 
nærheten av Fauske næringspark og offentlig kommunikasjon.  
 

 
 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Det er 
gjennomført konsekvensutredning for forslaget, se KU nr. 62. Konsekvensutredningen viser negative 
konsekvenser for dyrka mark og økt transportbehov. I tillegg mangler området teknisk infrastruktur. 
Pr. i dag er arealreservene i kommunen mer enn tilstrekkelig for å dekke boligbehovet kommende 
planperiode. Innenfor området der det er åpnet for spredt boligbygging er det mulig å bygge to 
boenheter iht. bestemmelsenes kriterier for plassering av boliger i områder for spredt utbygging. 
Området ønskes ikke utvidet. Tiltaket kan skape presedens og tas ikke med videre.  
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63.  Avsender: Odd Emil Ingebrigtsen 

 

Tema: Areal til datasenter på Søbbesva/Stormyra 

Beskrivelse: Det ligger an til et økende behov for et Giga Datasenter i årene framover. For å kunne 
konkurrere om slike større etableringer er det nødvendig med tilgjengelighet til store potensielle 
arealer (500-1000 daa). I tillegg kommer det en rekke kriterier, bla knyttet til tilgang til vann, strøm og 
tilstrekkelig fiber. Fauske er meget godt posisjonert for denne industrien, men det fordrer som 
minimum at det avsettes arealer på kommuneplannivå. Ber derfor om at det avsettes minimum 1000 
daa (om mulig enda mer) til datasenterindustri/industri.   
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Det er 
viktig at Fauske kommune kan tilby arealer til slike viktige etableringer. Det er derfor avsatt to mulige 
områder til dette formålet nord for Fauske sentrum markert med hensynssone H710_ 
(båndleggingssone for planlegging etter plan- og bygningsloven). Gyldigheten for båndleggingen 
gjelder 4 år fra vedtaksdato for kommuneplanens arealdel og oppheves dersom godkjent 
reguleringsplan med konsekvensutredning ikke foreligger. Reguleringsplan med tilhørende 

konsekvensutredning vil måtte redegjøre for etableringens konsekvenser for blant annet 

landbruk/reindrift og øvrig handel/næring i kommunen. 
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64.  Avsender: Fauske IL skigruppa 

 

Tema: Legge inn skianlegget i Klungsetmarka 

Beskrivelse: Ønsker at skianlegget i Klungsetmarka legges inn på plankartet. Har lagt ved kart.  

Administrasjonens vurdering: Skiløype må eventuelt tas med i fremtidig temakart for turstier som 
planlegges utarbeidet i forbindelse med neste rullering av kommuneplanen. Dette må samordnes med 
kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Anlegget ligger innenfor ny hensynssone for friluftsliv. 

 

 

65.  Avsender: Magnus Blekstad 

 

Tema: Forslag til turstier og opparbeidelse av turstier i Fauske sentrum. 

Beskrivelse: Har hatt en inspirerende samtale med en 
kollega angående etablering av turstier i nærmiljøet og 
muligheter for økonomiske midler fra kommunen til 
opparbeidelse. Ser for seg en gruset tursti med slak nok 
trase for både barnevogn, handikappede og de som vil gå 
i skog og mark uten bratte stigninger. Dette kunne for 
eksempel vært noe rundt Hauan og Finneid opp til første 
gapahuken mot Finneidvarden. Også turstien fra 
bowlinghallen til Lund er i samme kategori, men denne er 
litt for kort i dag. Har derfor sett på muligheten for en 
gruset gangsti på andre siden av Erikstadeidet med 
sammenhengende sti fra Brygga hotell til bowlinghallen, 
via strandpromenaden, gjennom bygdetunet og forbi 
kommende bystrand – hele sjølinjen bort til eidet der 
stien krysser over til badestranden på Lund. 
 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Turstien 
ligger delvis inne i gjeldende kommuneplan og er i tråd med gjeldende reguleringsplaner i området. Se 
også innspill nr. 50 fra Ketil Skår som omhandler samme tema. Tiltaket kan gjennomføres uten endring 
i planforslaget. 
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66.  Avsender: Per-Gunnar Skotåm 

 

Tema: Omregulering av Storkontoret i Sulitjelma til kombinert 
næring/kultur/bolig. 

Beskrivelse: For å sikre bruk og aktivitet i Storkontoret i Furulund (Furulund 38) også i framtida 
foreslås det at eiendommen omreguleres fra næring til næring/kultur/bolig. Dette gir muligheter for 
utnyttelse av eiendommen til ulike aktiviteter. Det drives i dag ikke næring i lokalene etter at Nordland 
taxi flyttet til nye lokaler.  
 

 
 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Forslaget 
tas med. Eiendommen er omregulert til kombinert formål (BKB-område) med muligheter for 
etablering av forretning, kontor, offentlig/privat tjenesteyting, bolig, næring og kultur. 
 

 

 

67.  Avsender: Asbjørn Nygård 

 

Tema: Omregulering av hensyn til salgbarhet av Storgata 39 i Fauske sentrum 

Beskrivelse: Eier av Storgata 39 ser på muligheter for å selge sin del. Kommunens del av Storgata 39 
står allerede til salgs. Ønsker at man sammen skal se på muligheter for å få eiendommen mest mulig 
attraktiv for potensielle kjøpere. I dag er eiendommene regulert til forretningsformål. Tror 
eiendommen vil være mer attraktiv som boligformål, eventuelt en kombinasjon av 
bolig/forretning/kontor. Ønsker derfor at formålet endres i rulleringen.  
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Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Området 
ligger like utenfor det som er definert som sone A (bykjernen). For å styrke utviklingen av et mer 
kompakt bysenter er det ønskelig at sentrumsfunksjoner som forretnings- og kontorformål i stor grad 
sentreres innenfor denne sonen. Området grenser inntil et eksisterende boligområde og er godt egnet 
som boligområde. Forslaget tas med videre og omreguleres til boligformål.  

 

 

68.  Avsender: Kjetil Skår 

 

Tema/beskrivelse: Ønsker omregulering av Marmorveien 9 fra forretning til 
boligformål. 

Administrasjonens vurdering: Innspillet kom inn etter høringsfristen for varsel om oppstart. Området 
grenser inntil eksisterende boligområder på østsiden og på motsatt side av Marmorveien, slik at 
Marmorveien 9 blir en fortsettelse av eksisterende boligområder. Forslaget tas med videre.  
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Endringer på bakgrunn av administrasjonens initiativ 
 

Tabellen under er en sammenstilling av de viktigste endringene som er gjort i plankartet etter 

initiativ fra administrasjonen i Fauske kommune. Det vil si at listen ikke er uttømmende og at det 

ikke er laget oversikt over endringene som er gjort i bestemmelsene. 

 

Overordnete endringer 

1.  Alle formål har endret benevnelse som følge av konvertering til ny plan- og bygningslov. 
 

2.  Kommunedelplanene Langvatnet 1 og 2, Daja-Jakobsbakken er innlemmet i hovedkartet. 
 

3.  Kommunedelplan for sentrum del 1 og 2 er innlemmet i eget plankart for sentrum. 
Avgrensningen for sentrum er justert. 

4.  Alle veiformål i hovedplankartet er omgjort til linjer. Av private veier er kun de «viktigste» veiene 
tatt med. 

5.  Gang- og sykkelveier er i hovedsak fjernet (inngår i egen temaplan). 
 

6.  Det er lagt inn hensynssoner for friluftsliv basert på friluftskartleggingen. 
 

7.  Alle gjeldende reguleringsplaner er regulert inn som områder der reguleringsplaner fortsatt skal 
gjelde. 

8.  Det er avgrenset fire sentrumssoner (A-D) i plankartene. Områdene har 
fått økt utnyttelsesgrad og byggehøyder ift. tidligere og nye krav til 
parkering. Sone A og B har også egne bestemmelser for 
uteoppholdsareal. Bakgrunnen for soneinndelingen er en intensjon om 
fortetting i sentrale deler av kommunen i tråd med rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging. 

 

9.  Det er lagt inn to handelsområder utenfor sentrum hvor det tillates 
etablering av kjøpesenter; Terminalveien vest (#H1) og Terminalveien øst 
(#H2). Områdene er tiltenkt plasskrevende varehandel som biler, 
motorkjøretøy, lystbåter, landbruksmaskiner, trelast og andre større 
byggevarer mm. Bakgrunnen for soneinndelingen for handel er et ønske 
om å samordne lokaliseringen av transportkrevende og plasskrevende 
varehandel utenfor sentrumskjernen og i tilknytning til godsterminalen.  

 

Endret arealdisponering 

10.  Fangeleir ved Åseng nord for sentrum og Sulitjelma kirke er lagt inn som 
hensynssoner c) Bevaring kulturmiljø (H570_). Områdene er vurdert av 
administrasjonen som viktige kulturhistoriske kilder og områder med høy 
kulturhistorisk verdi. Ettersom områdene ikke formelt sett er vernet har 
det vært ønskelig å synliggjøre verdiene i kommuneplanens arealdel. 
Behovet for en helhetlig kulturminnekartlegging i kommunen er satt som 
ett av de prioriterte temaene for neste rullering. 
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11.  Røvika ungdomssenter, gravhauger på Alvenes og fv.830/Sulitjelmaveien 
fra Sjønstå bru til Avilonfyllinga er lagt inn i planen som hensynsone d) 
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_). Områdene er tatt med i 
kommuneplanen fordi de formelt er fredet etter Kulturminneloven. 

 
12.  Områder for spredt bolig/næring i sentrum er omdisponert til områder 

for bolig (B34_F), grøntdrag (o_GTD4_F) kombinert formål (BKB18_F), 
veiformål (o_SF1_F) og landbruksareal (LL22_F). Bakgrunnen for 
omdisponeringen er at kommunen ønsker å fokusere på fortetting av 
sentrale strøk. 

 
13.  Områder avsatt til kontor/forretning i sentrumskjernen er endret til 

sentrumsformål. Også områder innenfor gjeldende planer er tatt med. 
Bakgrunnen for omdisponeringen er ønske om å åpne for flere boliger i 
sentrum, samt skape større fleksibilitet for utvikling og nyetableringer. 

 
14.  Det er lagt inn linje for framtidig stiforbindelse over Farvikdalen (markert 

med rød, prikket linje). 

 
15.  Kirkegård vest for sentrum er utvidet for å tilpasses eksisterende forhold. 

Mye brukt gangforbindelse/sti sør for kirkegården er også lagt inn. Begge 
områdene er uregulert og ble derfor lagt inn i planen.  

 
16.  Erikstadveien er utvidet 3 meter mot nord slik at det blir plass til 

framtidig fortau. Bakgrunnen for dette er at veien i dag er uregulert og at 
den ved framtidig regulering av fortauet skal være i tråd med 
kommuneplanen.  

 
17.  Det er lagt inn ett område for park like nord for sentrumskjernen. 

Området er omregulert fra forretning/kontor og «annet byggeområde». 
Parken er mye brukt som sti/snarvei mot sentrum og grenser inntil 
bevaringsverdig bebyggelse som det er ønskelig å bevare. 

 
18.  Del av industriområdet på Stormyra er endret til kombinert formål for 

forretning/industri (BKB17_F og BKB18_F). Området er mindre redusert i 
nordvest slik at det stopper ved den framtidige jernbanetraséen. 
Overskuddsarealet er omregulert fra industri til landbruk (LL23_F).  
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19.  Trasé for scooterløype i Sulitjelma er lagt inn som linje for motorferdsel i 
utmark. Scooterløypen ble vedtatt i 2015 og tas derfor med i 
kommuneplanen. 

 
20.  Området med benevnelse LNF_C12 i gjeldende plan (område for spredt 

fritidsbebyggelse) øst for Sjønstå er fjernet ettersom det er lagt inn nytt 
område for fritidsbebyggelse på nordsiden av veien. 

 
21.  66,4 daa av område LSB02 (Spredt boligbebyggelse) omdisponeres til LL 

(LNFR-areal). Årsaken er nærhet til nytt masseuttak og potensiell konflikt 
mellom driften av masseuttaket og fastboende.  

 
22.  Område T1 i gjeldende plan i Østerkløft er redusert i sørvest av hensyn til 

trekkvei for rein. 

 
23.  Områdene GS9 i gjeldende kommunedelplan for Langvatn 2 tas ut 

reguleres om til LNRF areal. 

 
24.  Det er regulert inn fremtidig turveitrase langs Langvatn mellom skolen og 

butikken. 

 
25.  Det er lagt inn friområde nord for Valnesfjordvannet ved område for 

offentlig tjenesteyting. 

 
26.  Område for forretning i Sulitjelma er omregulert til kombinert bebyggelse 

(hotell/kortvarig bolig) i tråd med dagens bruk.  
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Under følger en tabell som oppsummerer innsigelser, planfaglige mangler, planfaglige råd og innspill 

som er mottatt i forbindelse med høringen av planforslaget til revidering av kommuneplanens arealdel. 

 

Etter tabellen er følger beskrivelse av innspill/uttalelse med administrative vurderinger og behandling. 

 

Konsekvensutredninger er samlet i eget dokument med samme nummer som innspillet utredningen 

gjelder for.  

Endringer gjort på bakgrunn av administrasjonens initiativ følger etter innspillene. 

KU er forkortelse for konsekvensutredning 

X* KU i 1.gangshøring   

Nr Avsender  Tema  Tatt 

med 

Del

vis 

tatt 

med  

Ikke 

tatt  

med  

KU 

1.  NVE(Norges 

vassdrag- og 

energidirektorat) 

Innsigelse  

Faren for skred – ikke godt nok ivaretatt i 

planen 

x    

2.  Jernbaneverket 

 

Innsigelse  

Retting i plankartet 

x    

3.  Jernbaneverket 

 

Innsigelse  

Rekkefølgebestemmelse og    utredningsplikt 

for Kistrand 

x   x 

4.  Fylkesmannen Innsigelse 

Pistolskytebanen Osbakk BIA8_F 

x    

5.  Fylkesmannen 

 

Innsigelse  

Boligområde Lund 

x   X * 

6.  Fylkesmannen  Innsigelse  

Massedeponi Jodal 

    

7.  Sametinget  Innsigelse  

-Massedeponi Jodal  

-Manglende utredning for planens   

konsekvenser for det samiske naturgrunnlaget 

-Pistolskytebane ved Osbakk 

   X* 

8.  Forsvarsbygg Planfaglig mangel 

Klungset leir må gis annet planformål enn 

forsvaret  

x    

9.  Statens vegvesen Planfaglig mangel 

BKB3_F – fremtidige fritidsboliger/boliger på 

Kistrand 

x    

10.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

Ikke hjemmel til maks tomtestørrelse på 1 daa 

i bestemmelsene 

x    

11.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

Ikke konsekvensutredning for «Blålystomta» 

   x 

12.  Fylkesmannen 

 

Planfaglig mangel 

Generell tillatelse til mindre tiltak i LNFR 

områder 

x    

13.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

§5.1.2 om LNFR – areal legges inn kriterier 

for natur og friluftsliv 

 

x    

14.  Fylkesmannen Planfaglig mangel-   x  
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Spredt bolig- fritids eller næring bebyggelse 

må tillate bygg angis med  

detaljert symbolbruk eller gnr/ bnr 

 

15.  Fylkesmannen Planfaglig mangel- 

Vurdere om utnytting, funksjonskrav,mm 

innenfor eksisterende byggeområder er så mye 

endret at det utløser ku. 

x    

16.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

Tiltak langs jernbanelinje og stasjon 

utbygging utredes i regplan- legges i 

bestemmelsene 

x    

17.  Statens vegvesen Planfaglig mangel 

Manglende tema om trafikksikkerhet i 

konsekvensutredningene 

x    

18.  Statens vegvesen 

 

Planfaglig mangel 

Nye arealbruksområder som burde vært  

konsekvensutredet 

 x  x 

19.  NVE Planfaglig mangel 

Tilføyelse i bestemmelse §1.7 -vedrørende 

kvikkleire 

x    

20.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

Må angis hvor det tillates bygging innenfor 

rød støysone i sentrum 

x    

21.  Fylkesmannen Planfaglig mangel -Reindrift 

Legge inn flyttlei som hensynssone i Bkb 

område Stormyra  

x    

22.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

Feil i bestemmelsene 

x    

23.  Nordland 

fylkeskommune 

Innsigelse  

Til alle videreførte og nye kombinerte 

områder (BKB) og handelsområde #H2. 

x    

24.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglige vesentlige merknader 

Reguleringsplan Terminalveien øst må tas ut 

området og utarbeide  konsekvensutredning 

x   x 

25.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglig mangel 

Boligområde på Lund 

x    

26.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglig mangel 

Kystsonekartlegging 

  x  

27.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglig råd- rullere handlingsplanen 

sentrum hvert år 

 x   

28.  Nordland 

fylkeskommune 

Hindre dyrepåkjørsler - tas med i 

trafikksikkerhetsplanen 

 x   

29.  Nordland 

fylkeskommune 

Kulturminnefaglig - vedrørende kulturminner  x   

30.  Nordland 

fylkeskommune 

Samferdselsfaglig  x   

31.  Nordland 

fylkeskommune 

Mineralfaglig - sikre viktige mineralressurser  x   

32.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglig mangel 

Alle områder med BS_F og BKB_F og  

BOP6_F må gjøres ku 

x    
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33.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglig mangel 

Gjøre ku på flere enn de 19 tiltakene som er 

konsekvens utredet  

x    

34.  Nordland 

fylkeskommune 

Omgjøre uttaleretten til barnas talsmann fra 

retningslinje til bestemmelse 

x    

35.  Steinar Nymo  Gavlen g.nr.76br.nr 16 omgjøre fra LNFR til 

LSB 

  x X* 

36.  Innbygginitiative

t «nei til riving 

av rådhuset» 

BS21 endres til BOP og BS18 endres til 

SPA(parkering) 

 x   

37.  Lakså gr.eierlag  Tillate hyttetomter på 2 daa i Lakså  x   

38.  Øvre 

Valnesfjord 

grunneierlag 

Ta ut BFT2 område, LS5 forlenges nordover 

slik at det grenser til BKB20_F 

LS6 blir sammenhengende med LS7 

 x   

39.  Fauske 

arbeiderparti 

-Bedre kartlegging av kvalitet på 

landbruksarealer  

-Utarbeide en interkommunal kystsoneplan  

-Endre formål på Kleiva 25 fra næring til 

bolig. 

-Sone A i Fauske sentrum settes inntil 14 

etasjer – generelt  

-Utnyttelsesgraden på næringsarealer settes til 

100% inkl. parkering  

-Utarbeide kulturminneplan 

-Flere områder for spredt fritidsbebyggelse  

-Sone B i Fauske sentrum utvides til 

Helligberget, Kirkeveien, Triangelveien og 

Follaveien. 

 

  x  

40.  Tromsø museum Kulturminner under vann     

41.  Fauna KF 

 

-Areal til sidespor på terminalen 

-Avkjørsel mot sentrum ved omlegging av E6 

og RV80 

-Offentlige føringer og krav til vedlikehold, 

utnyttelse og bruk av eiendommer  

-Sone B utvides opp mot jernbanen 

-Sette av område til Sjunkhatten 

Folkehøgskole 

-Begrepet kulturkvartalet endres til 

kulturklynge  

-Mål om bevaring og videreutvikling av 

grøntarealene 

-Arealplanen kunne vært mer strukturert 

sikre et helhetlig visuelt utrykk både på nye og 

renoverte bygg 

-Kulturminneplan Sulis 

-Avsette område for råstoffutvinning av 

glimmergneis i kart og bestemmelser 

 x   

42.  Knut Pettersen Endre 84/44 fra LNFR til LSF   x  

43.  Anette Blomsøy: Endre 105/54 lnfr område til  B_F    x  

44.  Eldrerådet Ingen merknader 

 

 

x    



5 
 

Kommuneplanens arealdel sjø og land 2017-2029 

Fauske kommune  

 

45.  Fauske 

næringsforum 

-8 etasjer i bykjernen og 6 etasjer i sone B.  

-Gang/sykkelvei når E6 blir omlagt 

-Aktivitetspark i sentrum 

-Areal for parkeringshus 

-Opparbeidede næringsarealer  

-Fauske stasjon - framtidens skysstasjon 

 x   

46.  Råd for 

likestilling av 

funksjons-

hemmede 

-Bygge sykkelparkering 

-Gangsti v/paviljong 9 

-Spyling  gater/plasser– minske støvplagen 

  x  

47.  Tromsø museum  Ingen merknader x    

48.  Tor Allan Furnes  Endring av formål til bolig  på 57/28 og 3 – 

57/34 

x    

49.  Tor Harry 

Bjørnstad 

Endring av formål til bolig  på 57/9 og 38 x    

50.  Administra 

sjonen 

-Legge inn bestemmelser for gang og 

sykkelveier 

 -Endre §2.2.3 fritids og turistformål (BFT) 

….tilbygg/spikertelt være maks3 m bredt og 

en lengde  på 5 m «utvendig mål « tilføyes 

-Justering av grense for boliger mot 

kirkegårdsområde på  nerkirkgården, Fauske 

-Endring av navn på LS områdene 

- nytt hotell 

x    

51.  Dir min -Avslutningsdato for uttak i Skysselvika må 

inn i planbeskrivelsen. 

x    
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Innkomne uttalelser til kommuneplanens arealdel i høringsperioden 3.mai – 1. juli 2017 med 

tilhørende administrative vurderinger. 

 

1 Innsigelse - Norges vassdrags- og energidirektorat 

NVE mener at faren for skred ikke er tilstrekkelig ivaretatt i plandokumentene og har 

innsigelse til planen, jfr. plan- og bygningsloven § 5-4, inntil dette er ivaretatt. 

NVE anbefaler at areal som kan være utsatt for skred, uavhengig av arealbruk, avsettes 

som hensynssone H1og at det tilknyttes bestemmelser som sier at det ikke er tillatt med 

plan, bebyggelse eller anlegg uten at skredfaren først er vurdert og eventuelt nødvendige 

tiltak beskrevet, prosjektert og uavhengig kontrollert av foretak med nødvendig 

kompetanse innen geologi. Kommunen kan eventuelt utarbeide temakart som viser 

fareområdene, men da er det viktig at det tilknyttes bestemmelser som nevnt ovenfor. 

 

Vurdering: Vi har i samtale og epost-korrespondanse forklart at det er vanskelig å  

kartfeste fareområdene og at plankartet blir uoversiktlig med å legge hensynssoner på 

kartet. Vi har bedt om av ved vurderinger av fareområder brukes aktsomhetskartene NVE 

atlas og at behandling av fareområdene tas inn i bestemmelsene. 

Dette skriver NVE i eposten: 

NVE mener i utgangspunktet at aktsomhetskartene på NVE Atlas, og eventuelle andre 

kjente fareområder, skal avmerkes som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser som 

forbyr tiltak uten at skredfaren er utredet. Vi har imidlertid forståelse for kommunens 

argumenter, og har ingen innvendinger til foreslåtte løsning. Vi ber imidlertid om å få 

tilsendt forslag til tekst i planbestemmelsene for gjennomgang. Dersom vi da mener 

skredfaren er tilstrekkelig ivaretatt vil vi kunne trekke vår innsigelse. 

 

2 Innsigelse – Jernbaneverket(Banenor):  

a) #H1 må reduseres slik at det ikke gjelder ROM/jernbaneverkets eiendom  

b) O_GGR4_F endres til baneområde 

c) Manglende «V» legges inn og sti ved arsenalet legges i eiendomsgrensen 

Vurdering:  

a) Handelsområde #H1 og #H2 tas helt bort og endres til BKB formål. 

b) Tas til følge  

c) Tas til følge   

   3 Innsigelse - Jernbaneverket(Banenor): 

Jernbaneverket fremmer innsigelse til område for kombinert formål 

BKB3_F_fritidsboliger og boliger ettersom det ikke er inntatt bestemmelser i planen som 

sikrer at konsekvenser for jernbanen utredes på reguleringsplannivå. 

Nærmere begrunnelse 

Jernbanen ligger på nedsiden av dette området og banen må krysses for å komme ned til 

strandlinjen og naust. Det finnes ingen planskiltet overgang i dette området i dag og vi 

mener at en endring til boligformål vil kunne føre til økt kryssing av banen. 

 

Fylkesmannen har gitt følgende vurdering (utdrag av vurderingen): 

Slik Fylkesmannen ser det vil tilrettelegging for nye boliger i stor grad generere behov for 

bilbasert transport i strid med målene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig, 

areal- og transportplanlegging. Boligbyggingen vil heller ikke bidra til kompakte byer og 

tettsteder, redusere og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer eller være 

optimalt med tanke på trafikksikkerhet/barn- og unge.                                                        
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Dette sammen innsigelsen fra jernbaneverket og planfaglig mangel fra vegvesen om 

mangler i konsekvensutredning trekker i retning at boligformål må utgå for dette området. 

Alternativt kan boligformål inngå, men at det gis bestemmelser om at det ikke tillates 

etablert nye boliger her. Innsigelsen tas til følge. 

 

Vurdering:   

Konsekvensutredning med tema trafikksikkerhet for BKB_F er utført og ligger ved 

dokumentene. Det er lagt inn nye bestemmelser slik det framgår i innsigelsen. 

I fellesbestemmelsene §2.2.2 andre avsnitt legges til BKB3_f og endre 

rekkefølgebestemmelsen til også å gjelde jernbanen. Beholde eksisterende boliger og at 

fremtidige tas ut i kart og bestemmelser.  

I tillegg er følgende bestemmelser gitt til område BKB_F: 

 - Innenfor BKB3_F (Kistrand)tillates etablering av fritidsboliger iht. fellesbestemmelsene 

§2.2.2 andre avsnitt. Eksisterende boliger tillates videreført. 

For området stilles det krav om reguleringsplan før utbygging kan finne sted. 

Reguleringsplanen skal dokumentere tiltakets virkninger for naturressurser og jordvern, 

økt trafikk, løsninger for teknisk infrastruktur og trafikksikker atkomst. Trafikkløsninger 

skal avklares med Statens vegvesen. Eventuelle konsekvenser av nye tiltak i nærheten av 

eksisterende jernbane må utredes.  

 

Dette er tatt med i konsekvensutredningen. 

4 Innsigelse - Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen fremmer innsigelse til Pistolskytebanen Osbakk BIA8_F. 

Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslaget om å ta inn område BIA8_F 

pistolskytebanen Osbakk, av hensyn til reindriftas lei, samt at området er hekkelokalitet 

for Kongeørn. Alternative områder skal synliggjøres og vurderes. Reel vurdering- og 

synliggjøring- av alternative utbyggingsområder er spesielt viktig der arealbeslaget er 

konfliktfylt ut fra andre interesser. Summen av hensyn, manglende vurdering av 

konfliktpotensialet og manglende alternativvurdering gjør at det fremmes innsigelse til 

pistolskytebanen. 

 

Vurdering: 

Innsigelsen tas til følge. Pistolskytebanen tas ut av kart og bestemmelser. 

    5 Innsigelse - Fylkesmannen i Nordland 

Område B22_F Lund  

Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslaget om å ta inn område B22_F Lund som 

boligområde av hensyn til mål fastsatt i statlige planretningslinjer for samordnet bolig, 

areal- og transportplanlegging. I tillegg vises det til at området er et viktig nærturterreng til 

Fauske, og bl.a. et viktig hekke- og leveområde for Hønsehauk. 

Vurdering: Området tas ikke med i denne høringen men utredes i saksbehandlingen til  

kommunestyrets behandling av kommuneplanens arealdel. 

6 Innsigelse - Fylkesmannen i Nordland 

Område BAB1 Massedeponiområde Jodal. Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslaget 

om å ta inn et område for massedeponi i Jodal i Valnesfjord i planen, ettersom området 

kommer i konflikt med eksisterende flyttlei for rein. 

 

Vurdering: 

 Massedeponiet ligger i gjeldende arealdel til kommuneplanen, men da reguleringsplanen 

ble fremmet så kom det innsigelse fra Fylkesmannen med begrunnelse i at 

kommuneplanen ikke hadde konsekvensutredet deponiområde i kommuneplanens arealdel. 

Konsekvensutredning er nå utført. Viser til vurdering av innsigelse fra Sametinget under 

punkt 7. Området er redusert slik at det ikke berører trekklei og bestemmelsene er revidert 

for å ivareta reindrift. 
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     7 Innsigelse - Sametinget 

Sametinget har følgende innsigelser 

a) Med bakgrunn i en manglende utredning for planens konsekvenser for det samiske 

naturgrunnlaget og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmer 

Sametinget innsigelse mot planen. For at innsigelsen kan bortfalle må Fauske 

Kommune utrede og vurdere de samla konsekvensene for reindrift og samiske 

interesser på tiltaksnivå og for planens helhet, hvor hvert av reinbeitedistriktene 

ivaretas. 

b) Med bakgrunn i tiltakenes vesentlig betydning for samisk næringsutøvelse 

fremmer Sametinget innsigelse mot arealformålene pistolskytebane ved Osbakk  

c) Og massedeponi i Jodal /Valnesfjord.  

Vi ber om at arealformålene tas ut av planen for at vi skal imøtekomme innsigelsen. 

 

Vurdering:  

Innsigelsene er tatt til følge med unntak av massedeponi Jodal.  

a) Planens konsekvenser/virkning for det samiske kulturgrunnlaget er utført og ligger 

ved dokumentene til kommuneplanens arealdel. Den er oversendt fylkesmannen i 

epost 19 oktober 2016 og diskutert med fylkesmannen i telefonmøte 31 oktober 

2016. 

b) Den 19.06.2017 var det befaring med leder av Duokta reinbeitedistrikt og 

Fylkesmannen hvor det ble enighet om å redusere deponiområdet til hensynsonen 

for flyttleia slik at deponiområde ikke berører flyttleia. På befaringen ble det 

påpekt fra reinbeitedistriktets leder at ved utarbeidelse av reguleringsplanen så bør 

avbøtende tiltak tas med som rekkefølge- bestemmelser. 

           Avbøtende tiltak kan være: 

 Skogning av flyttlei ned fra fjellet  

 Ledegjerde 

 Reindriftsnæringa kan stoppe all aktivitet i massedeponiet så lenge det er 

reindrift i området 

c) Skytebanen er tatt ut av plankart og bestemmelser. 

8 Planfaglig mangel - Forsvarsbygg 

Klungset leir avsatt med planformål Forsvaret etter Pbl.§11-7 pkt 4. Klungset leir er solgt 

ut av forsvarssektoren i 2012. Klungset leir må gis annet planformål enn Forsvaret. 

 

Vurdering: 

 Klungset leir med tilhørende bygninger (kontor, lager, garasje og verksted) ble vedtatt 

fredet som nyere tids kulturminne i 2015 med hjemmel i Kulturminneloven § 15 og 19. 

Isolatbrakken ble vedtatt fredet 2004. Området er båndlagt etter Lov om kulturminner og 

gitt hensynssone H730_1 i kart og bestemmelser. 

9 Planfaglig mangel - Statens vegvesen 

Planfaglig mangel til BKB3_F – fremtidige fritidsboliger eller boliger på Kistrand  

SVV er skeptisk til nye boliger på området og at boliger tas ut. 

 

Vurdering: 

Bestemmelsen til området er endret slik at kun eksisterende boliger tillates videreført og 

nye boliger tillates ikke. 

Ny bestemmelse: 

- Innenfor BKB3_F (Kistrand)tillates etablering av fritidsboliger iht. fellesbestemmelsene 

§2.2.2 andre avsnitt. Eksisterende boliger tillates videreført. 

For området stilles det krav om reguleringsplan før utbygging kan finne sted. 

Reguleringsplanen skal dokumentere tiltakets virkninger for naturressurser og jordvern, 

økt trafikk, løsninger for teknisk infrastruktur og trafikksikker atkomst. Trafikkløsninger 

skal avklares med Statens vegvesen. Eventuelle konsekvenser av nye tiltak i nærheten av 

eksisterende jernbane må utredes. 
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10 Planfaglig mangel- Fylkesmannen 

Tomte størrelse. Det er i flere bestemmelser til kommuneplanen forslått angivelse av 

maksimum tomtestørrelse på ett daa. I følge departementet har ikke kommunen hjemmel 

til å fastsette tomtestørrelse i kommuneplanens arealdel. 

 

Vurdering: 

Bestemmelsen gjøres om til retningslinje og maksimum tomtestørrelse på 1 daa endres til 

maks størrelse 1,5 daa. 

11 Planfaglig mangel- Fylkesmannen 

 Ikke konsekvensutredet område O-BOP6_F- fremtidig eller offentlig tjenesteyting 

«Blålystomta». 

Vurdering: 

Konsekvensutredning er utført for tiltaket. 

12 Planfaglig - Fylkesmannen 

Kommunen har ikke hjemmel til å fastsette bestemmelser om en generell tillatelse til 

mindre tiltak innenfor rene LNFR områder §5.1.1 

Vurdering:  

Gjøre bestemmelsen om til retningslinje. 

13 Planfaglig - Fylkesmannen 

I lokaliseringskriteriene §5.1.2 om LNFR – areal legges inn kriterier for natur og 

friluftslivsinteressene. 

Vurdering:  

Legger inn ny kriteria: «Spredt bebyggelse må ikke komme i konflikt med natur- og 

friluftslivsinteresser» 

14 Planfaglig - Fylkesmannen 

Spredt bolig- fritids eller næringsbebyggelse må tillate bygg angis med detaljert 

symbolbruk eller gnr/ bnr. 

Vurdering:  

I bestemmelsene under §5.1.2 er det 14 kriterier som må oppfylles for etablering av  bolig- 

fritids eller næring bebyggelse. Det er også liten aktivitet i disse områdene. Planen gir god 

kontroll på bebyggelse i disse områdene. 

15 Planfaglig - Fylkesmannen 

Kommunen bør vurdere om utnytting, funksjonskrav med mer innenfor eksisterende 

byggeområder er så mye endret at det utløser konsekvensutredning.  

For områder som sentrumsformål BS01_F – BS17_F tillates det i hht forslag til 

planbestemmelse §2.3.3 «etablering av forretning, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, 

hotell/overnatting og bevertning, samt nødvendige grønne areal og parkering til 

bebyggelsen» Innenfor BS05_F, BS_16 og BS17 tillates det i tillegg etablering av 

bensinstasjon/vegserviceanlegg. Introduksjon av boligformål må sees på som endring av 

utbyggingsformål og skal således konsekvensutredes. 

Vurdering: 

Det er utført konsekvensutredning for BS01-05, BS06-BS09, BS09-13 og BS19-24. Ligger 

ved under konsekvensutredningene. 

I bestemmelsene er det et generelt plankrav. Ved etablering utredes tiltaket i 

reguleringsplan. 

     16 Planfaglig mangel - Fylkesmannen  

For jernbanen må tiltak lags linje og stasjon utredes i reguleringsplan og legges i 

bestemmelsene. 

Vurdering:  

Lagt inn i bestemmelsene. 

17 Planfaglig mangel - Statens Vegvesen 

Manglende tema om trafikksikkerhet i konsekvensutredningene. 

Vurdering: 
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Det er gjort nye konsekvensutredninger hvor trafikksikkerhet er tema. 

 

18 Planfaglig mangel - Statens vegvesen 

Nye arealbruksområder som burde vært konsekvensutredet. 

Vurdering: 

Områdene er gjennomgått, se oversikt konsekvensutredninger 

19 Planfaglig - NVE  

NVE vil ha følgende tilføyelse i bestemmelse §1.7: 

I områder under marin grense der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved utarbeidelse 

av reguleringsplan, eller ved enkeltsaksbehandling der det ikke er plankrav, gjennomføres 

en geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire må 

områdestabiliteten dokumenteres. Sikkerhetsnivået er gitt i TEK10 §7-3 med tilhørende 

veiledning. 

Vurdering: 

Er lagt inn i bestemmelsene. 

20 Planfaglig mangel -Fylkesmannen 

Støy 

Dersom det er aktuelt å tillatte bygging i rød sone, så kan dette kun gjøres i 

sentrumsområder/kollektivknutepunkt og under forutsetning at slike områdevise avvik 

angis i kommuneplankartet. Forutsatt at kommunen har angitt grensene for slike områder i 

kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse med 

støyfølsomt bruksformål. 

Vurdering: 

Legges i bestemmelsene. 

21 Planfaglig –Fylkesmannen 

Flyttlei går gjennom BKB_F og o_BOP6_F. Ber om at det legges hensynssone over der 

flyttleia ligger. 

Vurdering:  

Flyttleia legges inn som hensynssone.   

Legges inn i bestemmelsene: 

Nåværende bestemmelse:§5.1.2 «Spredt bebyggelse må ikke komme i konflikt med 

viktige trekk/flyttlei for reindrift.» endres til Spredt bebyggelse skal ikke være til hinder 

for utøvelse av reindrift, eller vesentlig berøre flytt-/trekkleier eller viktige områder for 

reindrifta» 

22 Planfaglig - Fylkesmannen 

Feil i bestemmelsene:_  

I §5.2.2 skal henvisning til 3.14.2 strykes da denne § ikke finnes . 

I § 5.1.2 skal « .. .gitt i del 5 (§5.4) endres til §5.2 

 

Vurdering: 

Er rettet opp. 

23 Innsigelse - Nordland fylkeskommune  

Det fremmes innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel for Fauske kommune, jf. 

plan- og bygningsloven § 5-4. Dette er begrunnet i at planforslaget er i strid med regional 

politikk og regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter jf. pbl § 8-5, jf. kapittel 

7 i Fylkesplan for Nordland. Innsigelsen er knyttet til alle videreførte og nye kombinerte 

områder (BKB) og handelsområdet #H2.  

 

Fylkesrådens innsigelse omhandler alle videreførte og fremtidige kombinerte områder 

(BKB) og handelsområde #H2 (Terminalvegen øst) som tillater handel for plasskrevende 

varer utenfor sentrum (sone A). 

Kommunens arealbehov for forretningsvirksomhet i et slikt omfang som det nå planlegges 

for i kombinerte- og handelsområder, er ikke tilstede. Fylkesråden vurderer også at Fauske 
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kommunes begrensinger i forhold til størrelsen på hver forretningsetablering (3.000 m2) i 

praksis innebærer at man omgår regional politikk i forhold til forretningsetableringer 

Trafikk- og handelsanalysen omtaler ikke hvordan disse handelsetableringene i områder 

utenfor sentrum vil påvirke sentrumsutviklingen. Dette er et av flere krav som må 

oppfylles før kommunen kan legge til rette for storhandel i handelsområder jf. Regional 

planbestemmelse om etablering av kjøpesenter. Fylkesråden vurderer det derfor slik at 

planforslaget åpner for handelsetableringer som vil gi store negative konsekvenser for 

sentrumsutviklingen i regionsenteret Fauske.  

Fylkesråden vurderer at planforslaget er i strid med regional planbestemmelse om 

kjøpesenter, jf. kapittel 7 i Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025. Planforslaget er også i 

strid med vesentlige regionale interesser, jf. fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer, 

kapittel 8.2. By- og tettstedsutvikling. Kapitlet omfatter flere retningslinjer som bygger opp 

under en regional politikk som skal bidra til fortetting i sentrumsområdene i fylkets 

regionsentre. 

 

Vurdering: 

Det er gjort følgende endringer: 

#H1 er tatt ut. #H2 er endret til BKB 18(Terminalveien øst).  

BKB18(Terminalveien  Øst) er  gitt følgende bestemmelse: 

§ 1.15.1.1 Handelsetablering i Sone A og i BKB 18(Terminalveien øst). 

Etablering av nytt eller utvidelse av eksisterende forretningsareal med samlet BRA over 3 

000 m² (kjøpesenter) tillates kun innenfor sentrumssone A og i BKB18 (Terminalveien 

øst) slik det er vist i kommunedelplan for Fauske sentrum. 

For tiltak innenfor område stilles det krav om reguleringsplan. 

 

 

For BKB områdene er det gitt følgende bestemmelse.  

§2.2.7 Kombinert og anleggsformål (BKB)  
I BKB områdene BKB1, BKB06 kan forretning tillates med inntil 300 m2 per ny 

virksomhet inntil 2 virksomheter i hvert område. I følgende BKB –områder er det 

eksisterende forretningsvirksomhet med ant m2: 

 BKB06 200 m 2 (dekk) 

 BKB08 750 m2 (hagesenter) 

 BKB02 150 m2 (steinprodukter) 

I disse områdene  kan det tillates at areal til forretning økes med inntil 50 % av dagens 

areal. 

 

I områdene markert som BKB tillates følgende kombinerte formål: 

- Innenfor BKB06 (Storkontoret i Sulitjelma) tillates etablering av forretninger, 

næringsbebyggelse,  

offentlig/privat tjenesteyting, boligbebyggelse.  

- Innenfor BKB07 (Leivset Koloritt) tillates forretninger, næringsbebyggelse. 

Eksisterendeforretningsvirksomhet er på 150m2. Areal til forretning kan økes med inntil 

50% av dagens areal. Før området kan bebygges stilles det krav om reguleringsplan. 

- Innenfor BKB08_F (Kistrand)tillates gjenoppbygging av eksisterende boliger og 

etablering av fritidsboliger iht. fellesbestemmelsene og bestemmelse gitt til 

fritidsbebyggelse i § 2.2.2 andre avsnitt. Også andre ledd og retningslinje i § 2.2.2 gjøres 

gjeldende for område BKB15_F 

For området stilles det krav om reguleringsplan før utbygging kan finne sted. 

- Innenfor BKB09_F (Hotellet i Sulitjelma) tillates etablering av offentlig/privat 

tjenesteyting og næringsformål, fortrinnsvis hotell/overnatting/midlertidig 

innkvartering/bosted. 
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- Innenfor BKB10_F (Østerkløft)tillates etablering av fritids- og turistformål 

(campingplass, utleie av hytter, rorbu mv.) og fritidsbebyggelse. Før området kan 

bebygges stilles det krav om reguleringsplan. 

 

 

 

 

§ 2.3      Bestemmelser til kommunedelplan for Fauske sentrum 

 

§2.3.3 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB) 

I områdene markert som BKB tillates kombinerte formål etter følgende tabell: 

Tabell 4: Oversikt over tillatt arealbruk. 

Område Benevnelse Tillatt arealbruk  

BKB01 Torggata Forretning/boligbebyggelse.Innenfor 

bestemmelsene for sone  A    

BKB02 Eiaveien/Marmorveien Forretning- og næringsbebyggelse. 

Eksisterende forretningsvirksomhet 

er på 200m2. Areal til forretning kan 

økes med inntil 50% av dagens areal. 

BKB03 Skogholt hagesenter  Forretninger/ næringsbebyggelse. 

Eksisterende  forretningsvirksomhet 

er på 800m2. Areal til  forretning 

med kan økes med inntil 50% av 

dagens areal. 

BKB04_F Skogholt Næringsbebyggelse/parkeringsplasser 

BKB05_F Terminalveien øst Forretning/næringsbebyggelse.  

Lager, service og distribusjon for 

netthandel kan etableres med inntil 

6.000 m² BRA.  

 

Det kan etableres inntil 5.200 m² 

BRA forretning. Av dette skal 

minimum 4900m² begrenses til 

handel med plasskrevende 

varegrupper som biler, 

motorkjøretøy, lystbåter, 

landbruksmaskiner, trelast og andre 

større byggevarer, salg fra 

planteskoler/hagesentre, 

møbelvarehus og brune- og 

hvitevarer. Denne opplistingen er 

uttømmende. Areal til fysisk utsalg 

tilknyttet netthandel kan ikke 

overstige  300 m², og skal inngå i det 

totale arealet avsatt til forretning. 
 

24 Planfaglige vesentlige merknader - Nordland fylkeskommune 

Regplan Terminalveien øst må tas ut området og konsekvens utredes.  

Alle områder med BS_F og BKB_F og BOP6_F må konsekvens utredes og referere 

hvilken kode som er brukt og betegnelse 

Vurdering: 

Reguleringsplan Terminalveien øst  tas ut og gis formål BKB. Området er konsekvens-

utredet. Alle områder med BS_F og BKB_F og BOP6_F er konsekvens utredet. 

25 Planfaglige vesentlige merknader - Nordland fylkeskommune 

Boligområde B22_F på Lund  
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Boligområdet tenkes lokalisert på Lund på Øyneshalvøya. Kommunen ønsker å legge til 

rette for 8-10 nye boligtomter som er lokalisert 4 km fra sentrum av Fauske i et mye brukt 

friluftslivsområde. Dette på tross av at området er uten kollektivtilbud og at endringen vil 

medføre behov for utbygging av infrastruktur. I tillegg er det i planbeskrivelsen konkludert 

med tilbud av boliger er tilfredsstillende i planperioden.  

Fylkeskommunen vurderer at utleggingen av boligområdet er i strid med kommunens 

strategi om å legge til rette for boligfortetting i sentrumsnære områder.  

Fylkeskommunen vurdere tiltaket til å være i strid med regional politikk slik de 

fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer jf. 8.2 By- og tettstedsutvikling, 

punkt a):  

«Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte 

by og tettstedsstrukturene. I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i by- og 

tettstedsteder og rundt kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå 

uønsket spredning av bebyggelse.»  

Og det vises videre til at tiltaket er i strid med vesentlige regionale interesser slik de 

fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer jf. 8.2 By- og tettstedsutvikling, 

punkt a):  

«Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte 

by og tettstedsstrukturene. I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i by- og 

tettstedsteder og rundt kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå 

uønsket spredning av bebyggelse.»  

Og det vises videre til at tiltaket er i strid med vesentlige regionale interesser slik de 

fremkommer i Regional plan – klimautfordringene i Nordland 2011 – 2020, 

sektormålsetting C:  

”Kommunene i Nordland skal gjennom sin planlegging bidra til å redusere 

klimagassutslipp og styrke tilpasningsevnen til et endret klima.”  

Fylkeskommunen ber kommunen om å vurdere på nytt om det skal legges til rette for 

spredt eneboligutbygging i friluftslivsområde og som det i tillegg ikke er dokumentert 

behov for. 

 

Vurdering:  

Viser til behandling av innsigelse fra Fylkesmannen for samme området. Området er tatt ut 

av planen og bestemmelser, men vil bli tatt med i saksbehandlingen til kommunestyre med 

vurdering om dialogmøte med Fylkesmannen og anke inn til departementet. 

26 Planfaglige vesentlige merknader - Nordland fylkeskommune 

Kystsonen  

Planforslaget omhandler ikke kystsonen på bakgrunn av at Fauske, Bodø og Saltdal skal 

utarbeide felles kystsoneplan. Kommunen har valgt å ha en generell forbudssone for 

utbygging med 50 meter langs enkelte vassdrag og strandsonen på enkelte områder. For 

resten av strandlinja gjelder 100-meters grense mot sjø jf. statlig planretningslinje for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Selv om kommunen ikke har lagt til 

rette for mange utbyggingsområder i planforslaget er det en klar fordel å sette byggegrense 

mot sjø på overordnet nivå. I praksis vil det ikke være formålstjenlig å kreve utarbeidelse 

av detaljreguleringsplan for små tiltak i strandsonen. Kommuner vil ofte derfor søke om 

dispensasjon i slike saker.  

Fylkesplanen legger opp til at det er mulig å legge til rette for utbygging i strandsonen 

såfremt det er utarbeidet godkjente arealplaner. Fylkeskommunen ønsker at kommunene 

kartlegger interessene i strandsonen slik at det kan legges til rette for en helhetlig 

forvaltning av kystsonen. Planavklarte områder i overordnet plan vil gi en mer smidig 

behandling, færre dispensasjonssøknader og forutsigbarhet for næringslivet og 

befolkningen, jf. prinsippene om god planlegging.  

Fylkeskommunen oppfordrer Fauske til å kartlegge interessene i strandsonen i 

utbyggingsområder gjennom å definere den funksjonelle strandsonen. Den funksjonelle 

strandsonen er den sonen som står i innbyrdes samspill med sjøen både økologisk, 
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topografisk og/eller bruksmessig. Denne kan være smalere eller bredere enn 100-

metersbeltet. 

 

Vurdering:  

Fauske kommune er en kommune med forholdsvis liten strandsone. Vi har få 

dispensasjoner i 100 meters beltet. Det er få konflikter tilknyttet bruk av strandsonen. Vi 

har forholdsvis god tilgjengelighet langs strandsonen og kun en  sak som omhandler 

innskrenking i tilgjengeligheten langs strandsonen. Denne er det arbeidet mye med og er 

godt kjent i kommunen.  

Kystkommuner som det er mange av i Nordland har sikkert mye mer press på strandsonen 

enn en kommune inne i en fjord. Det er andre deler av kommunen som trenger mer 

kartlegging som kulturminner, landbruksareal, mineraler. Hvis det er et krav om 

kartlegging bør det tas opp i neste revidering av kommuneplanen. 

27 Planfaglige råd - Nordland fylkeskommune 

Rullering av handlingsplanen for Fauske sentrum 

Fylkeskommunen råder kommunen til å rullere handlingsplanen for «Fauske - 

marmorbyen» hvert år og forankre gjennomføringen av tiltakene i økonomiplan. 

 

Vurdering: 

Etter at  kommuneplanens arealdel blir vedtatt vil det bli vurdert å revidere 

handlingsprogrammet hvert år som en del av økonomiplanen. Fauske har søkt om 

prosjektmidler til gjennomføring av fylkeskommunens  «Regional plan for by- og 

regionspolitikk» som henter manga av sine tiltak i handlingsprogrammet  for Fauske 

sentrum.  

28 Planfaglige råd - Nordland fylkeskommune 

Dyrepåkjørsler   

Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028 er det vedtatt en målsetting om 

at påkjørsler av hjortevilt og tamrein på veg og bane i fylket skal reduseres. Vi viser til 

følgende strategi knyttet til den aktuelle målsettingen:  

3. Den kommunale arealplanleggingen og bestandsplaner skal brukes som verktøy for å 

redusere påkjørsler.  

Nordland fylkeskommune kan ikke se at trafikksikkerhet for påkjørsler av hjortevilt (og 

tamrein) er behandlet i planarbeidet. I planbeskrivelsen, kapittel 5.2.9., vises det til at 

kommunen har en egen trafikksikkerhetsplan som skal rulleres i inneværende år. Vi ber 

om at dyrepåkjørsler inkluderes i denne, og at arbeidet samordnes med kommuneplanens 

arealdel slik at kunnskap om dyrepåkjørsler i kommunen legges til grunn for det videre 

arealplanarbeidet. 

 

Vurdering:  

Tas med i trafikksikkerhetsplanen 

29 Planfaglige råd - Nordland fylkeskommune  

Kulturminnefaglig  

Nyere tids kulturminner  

a) I planbeskrivelsen inngår en anbefaling om at det fram til neste revisjon av 

kommuneplanen skal utarbeides en kulturminneplan for kommunen. 

Fylkeskommunen viser til Riksantikvarens pågående KIK-prosjekt (Kulturminne i 

kommunen), og anbefaler Fauske kommune å søke om midler til arbeid med en 

kulturminneplan. 

b) Vi gjør oppmerksom på at det ikke er samsvar mellom nummereringen av 

båndleggingssonen for Klungset leir på plankartet og i bestemmelsene, samt at fv. 

830/Sulitjelmaveien og Røvika ungdomssenter i bestemmelsene har fått 

betegnelsen H370 i stedet for H730. 

c) Noen områder er markert som hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570). 

Dette dreier seg om tre mindre områder som ligger svært nær hverandre, øst for 
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Langvatnet i Sulitjelma. Ut fra at man i dagens kulturminnevern har et fokus på 

helhetlige kulturmiljøer mer enn på enkeltobjekter, bør det vurderes om de tre 

hensynssonene med fordel kan slås sammen til én.  

d) Det anbefales videre at hensynssonene listes opp og beskrives i § 7.2.2 i 

planbestemmelsene. 

e) I hensynssone H570 er det følgende formulering «Hensynssonene må ikke tolkes 

som uttømmende for områder med verdi som viktige kulturmiljøer. Kulturmiljø 

bør alltid vurderes i plansaker slik at hittil ukjente eller mindre kjente 

kulturmiljøer oppdages og ivaretas. 

Nasjonal kulturminnebase på nett – ASKELADDEN og registreringen av eldre 

bygninger - SEFRAK – registreringen skal brukes aktivt i saksbehandlingen.» 

Siden disse føringene gjelder for hele kommunen, og ikke spesielt for 

hensynssonene, anbefales det at de flyttes til de generelle 

bestemmelsene/retningslinjene i § 1.14 Kulturminner 

f) Svært mange føringer er gitt som retningslinjer, og ikke som juridisk bindende 

bestemmelser. Dette gjelder bl.a. for § 1.14. Kulturminner og for § 1.11 Sentrums- 

og tettstedsutvikling (som i stor grad omhandler utviklingen av 

sentrumsområdene-/tettstedene som helhetlige kulturmiljø). Det anbefales å 

vurdere om noen av retningslinjene med fordel bør gjøres rettslig bindende ved at 

de i stedet gis som generelle bestemmelser etter plan- og bygningslovens § 11-9 

nr. 6 og 7. 

g) To store gravhauger på gnr 50/2 er foreslått regulert med hensynssone d (H730_5F 

og H730_6F). Vi sier oss enig i at disse to gravminnene fortjener å bli særskilt 

trukket fram i planen, men gjør oppmerksom på at bruk av hensynssone d gir ikke 

disse kulturminnene noe ekstra vern ut over det kulturminneloven uansett gir dem. 

Vi anbefaler sterkt at omgivelsene omkring gravhaugene blir regulert med 

hensynssone c for å sikre opplevelsen av kulturminnene i landskapet. 

Fylkeskommunen kommer gjerne med forslag til bestemmelse og avgrensing 

dersom kommunen måtte ønske det. 

h) Det er positivt at sporene etter krigsfangeleiren på Åsend foreslås regulert med 

hensynssone c (H570_1F). Vi vil anbefale at Fauske kommune også vurderer å 

verne utvalgte deler av den tyske jernbanetraséen over Fauskemyrene gjennom 

aktiv bruk av plan- og bygningsloven. 

Vurdering:  

a) Fauske kommune er tildelt midler og arbeidet med kulturminneplan er igangsatt 

b) Er utført  

c) Er utført  

d) Er utført  

e) Er utført 

f) Er utført  

g) Er utført  

h) Gjøres vurdering når kulturminneplan for Fauske blir utarbeidet. Første fase i 

kulturminneplanarbeidet omhandler Sulitjelma. 

30 Planfaglige råd - Nordland fylkeskommune  

Samferdselsfaglig 

Samferdsel synes det er positivt at det er fokus på aktiv transport og tilrettelegging for 

sykkelveier. Samtidig synes vi fortsatt at det mangler fokus på kollektivtransport, og viser 

til vårt innspill til oppstart gitt 09.07.2014. I planbeskrivelsens punkt 5.2.11. nevnes det at 

dagens løsning vedrørende bussterminalen i Fauske sentrum er dårlig, og at dette tas med i 

handlingsprogrammet til ny kommunedelplan for sentrum. Vi ønsker i den sammenheng å 

vise til at flere kommuner i dag jobber med egne kollektivplaner. Vi ber Fauske kommune 

vurdere å påbegynne tilsvarende arbeid som vil bidra til økt fokus på kollektivtransport, 

samt gode kollektivløsninger 

Vurdering: 
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Det gis bestemmelser til sykkelplan slik at sykkelplanen blir juridisk bindende. 

Nordland fylkeskommune er i gang med arbeid for bedre kollektivtilbud (buss og tog) i 

Fauske med fokus på Fauske –Bodø. Dette arbeidet skal legge grunnlaget for 

konkurransegrunnlaget for anbudskonkurransen for buss - forbindelser i Salten. Fauske 

kommune er representert i prosjektgruppa. 

 

 

 

31 Planfaglige råd - Nordland fylkeskommune  

Mineralfaglig 

a) I det nasjonale prøveprosjektet «Arealfesting og verdisetting av mineralressurser i 

Nordland» i regi av Norges geologiske undersøkelse (NGU) er Fauske eneste 

kommune valgt som en del av prosjektet. Data som er kommet fram i dette 

prosjektet bør ivaretas i kommuneplanens arealdel. 

b) Etter fylkeskommunen vurdering er viktige mineralressurser ikke sikret i 

planforslaget, og vi ber derfor kommunen vurdere å inkludere disse i planen før 

den vedtas.  

c) Ivaretakelse av forekomstene nevnt av NGU i Skysselvika, Moen og Leivset som 

nåværende og framtidige forekomster til byggeformål er viktig i denne 

sammenheng. 

 

Vurdering: 

A og b) Det bør gjøres et eget arbeid med kartlegging av mineralressursene i kommunen 

og at disse tas med i en egen revidering av kommuneplanens arealdel og sikres. Det er 

utarbeidet et eget temakart for mineralressursene i kommunen. Dette ligger ved i 

dokumentene til planen. 

d) Skysselvika og Moen er ivaretatt i dokumentet. Skysselvika gjennom egen 

reguleringsplan og Moen er satt av i kommuneplanens kart og bestemmelser. 

Leivset marmorbrudd er avsatt i planen. Det er også tatt med bestemmelse som 

sikrer glimmergneis ved Mermaurstad. 

32 Planfaglig mangel - Nordland fylkeskommune  

Alle områder med BS_F og BKB_F og BOP6_F må konsekvensutredes. 

Vurdering: 

Er utført.  

33 Planfaglig mangel - Nordland fylkeskommune  

Gjøre KU på flere enn de 19 tiltakene som er konsekvens utredet 

Vurdering: 

Er utført 

34 Nordland fylkeskommune Omgjøre uttaleretten til barnas talsperson fra retningslinje til 

bestemmelse. 

Vurdering: 

Er utført 

35 Steinar Nymo  Gavlen g.nr.76br.nr 16 omgjøre fra LNFR til LSB 

Vurdering: 

Statens vegvesen er forespurt vedrørende avkjørsel til eiendom 76/16. SVV har i brev av 

25.10.16 svart følgende i brevets to siste avsnitt: 

«Fartsgrense ved avkjørselen er 80 km/t og det er høy årsdøgntrafikk - ca. 3300. Det er 

ikke ønskelig med økt trafikk over avkjørselen og økt fotgjengerkryssing over rv. 80. Det 

kan ikke forventes å få innvilget avkjørselstillatelse til nye boliger på denne siden av rv. 

80. 

Statens vegvesen fraråder Fauske kommune å endre formålet fra LNF-A til LNF-BC»  

Vurdering: 

Med bakgrunn av i svarbrevet fra  Statens vegvesen endres ikke deler av gnr.76, bnr. 16  

fra lfnr til ls. 
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36 Innbyggerinitiativet «Nei til riving av rådhuset»   BS21 endres til BOP og BS18 endres til 

SPA(parkering). 

Vurdering: 

I Fauske samfunnshus og området rundt ble det lagt ut BS21 – sentrumsformål med en 

tilrettelagt byggehøyde på 15 etasjer, dette for å imøtekomme innspill/ønske om 

tilrettelegge for et høyhus i Fauske sentrum. Nå er det planer om et nytt hotell på 20 

etasjer. Dette vil gi Fauske et landemerke som er med å gi Fauske et signalbygg og et mer 

urbant preg som vil forsterke Fauske som by. Da er det naturlig å endre område BS21 til  

opprinnelig formål i gjeldende plan som er  O_BOP offentlig/privat tjenesteyting. Område 

med BS formål som åpner for høyhus legges til arealet som det nye hotellet skal bygges 

på.  

 

37 Lakså gr.eierlag  Tillate hyttetomter på 2 daa i Lakså. 

Vurdering: 

Legger inn retningslinje i bestemmelsene som øker tomt til fritidsbebyggelse  til 1,5 daa.  

38 Øvre Valnesfjord grunneierlag  

 Østerkløft:  

Foreslår at området BFT2 tas ut i sin helhet. Grunneierne her har ikke interesse av å sette i 

gang med turistanlegg/caravanoppstilling. Det foreslås at området LS5 forlenges nordover 

slik at det grenser til område BKB20_F. En slik løsning er i tråd med det vi spilte inn tidlig 

i prosessen og vil være i samsvar med dagens arealbruk i området. 

 Jordbru:  

I vårt innspill ved oppstart ønsket vi at LS-området utvides over Jordbru også slik at LS6 

blir sammenhengende med LS7. 

Håla: 

Grunneierlaget opprettholder derfor, på vegne av grunneierne i området, vårt innspill på 

om at området legges ut som LSF- område i henhold til tidligere innspill. 

Oppsummering  

Øvre Valnesfjord grunneierlag vil på vegne av sine medlemmer foreslå følgende endringer 

i det forslaget til arealdel som er sendt ut på høring:  

Område i Østerkløft blir endret til LS-område  

Område på Jordbru omgjøres til LS-område  

Hyttegrenda Håla/Vestvatnli omgjøres til LSF-område  

 

Vurdering:  

Ta ut BFT2 område, LS5 forlenges nordover slik at det grenser til BKB20_F 

LS6 blir sammenhengende med LS7. Konsekvensutredes. 

39 Fauske arbeiderparti 

a) Bedre kartlegging av kvalitet på landbruksarealer  

b) Utarbeide en interkommunal kystsoneplan  

c) Endre formål på Kleiva 25 fra næring til bolig. 

d) Sone A i Fauske sentrum settes inntil 14 etasjer – generelt  

e) Utnyttelsesgraden på næringsarealer settes til 100% inkl. parkering  

f) Utarbeide kulturminneplan 

g) Flere områder for spredt fritidsbebyggelse  

h) Sone B i Fauske sentrum utvides til Helligberget, Kirkeveien,Triangelveien og 

Follaveien 

 

Vurdering:  

a) Det var målsettingen å lage et kart med kjerneområder for landbruk, men dette ble 

det ikke tid for, kan tas i neste revidering.  

b) Bodø, Saltdal og Fauske har igangsatt et interkommunal arbeide for utarbeideng 

av en helhetlig kommunedelplan for Skjerstadfjorden innenfor Saltstraumen. 
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Planprogrammet er utarbeidet og lagt ut på høring til 4 august 2017. 

c) Det er ikke ønske om formålsendring fra tidligere hjemmelshaver. 

d)  I dag har ikke Fauske behov for en generell byggehøyde på 14 etasjer. Vi har 

gjort en enkel konsekvensutredning på utnyttelse og byggehøyder på det som 

ligger i planforslaget. Noe som kan være begrensninger vedrørende flere etasjer er 

dårlig stabilitet i grunnen. Dette gjelder spesielt i den vestre delen av sentrum. I 

tillegg vil 14 etasjer i en rekke mot sjøen ødelegge sikt og solforhold for resten av 

sentrum. Skal vi legge til rette for en utstrakt utvikling av 14 etasjer som 

byggehøyde, så må vi ha en klar plan for hvor dette kan tillates og en omfattende 

konsekvensutredning som utreder hvilke følger det får for sentrum og hva som 

kreves.. Det er ønskelig med en boligfortetting i sentrum, noe som det er lagt til 

rette for. Skulle det bli et behov for flere tillate etasjer og mer bya, kan 

kommunedelplan sentrum revideres med kun dette som tema eller regulere 

områdene som en områderegulering. Innspillet er tatt til dels til følge og 

byggehøyden er øket til fem etasjer + en etasje inntrukket. 

 

e) Kun i de mest urbane områdene i sentrum er 100% u-grad tilrådelig, noe som 

ligger i planforslaget. På næringsarealer i urbane områder hvor dette er aktuelt  så 

vil et fellesareal i en kvartalsstruktur  være nødvendig noe som 100 % ikke gir 

plass til. Hvis alt areal går til bygg og parkering så vil det ikke være mulig med 

bl.a fellessareal . Da må bl.a. tilførsel skje rett fra gata. Men noen områder må 

dette aksepteres hvis det ikke er andre muligheter. Noe som ligger i planforslaget. 

I de generelle næringsområdene er det i dag god plass og 100 % utnyttelsesgrad er 

ikke nødvendig. Hvis behovet skulle endre seg tas det i en ny revidering med kun 

dette som tema. 

 

a) Kulturminneplanen er igangsatt, første fase omfatter Sulitjelma.  

 

b) I planen er det 13 rene områder med 45 tomter for spredt fritidsbebyggelse og 5  

kombinerte område med  10 tomter. I disse områdene er det ikke foretatt få 

fradelinger  siden forrige revidering. Behovet ser ut til å være lite. Å sette i gang 

arbeid med flere områder bør være godt begrunnet. 

 

c) Område som er avsatt til boligfortetting er basert på følgende: 

Området er opprettet for å gi rom for en høyere utnytting av arealene og dermed 

boligfortetting. Fauske har ikke tradisjon med fortetting av sentrums områder. 

Dette gjør at vi er nødt til å gå forsiktig fram. Fortetting er en klar avveining 

mellom utnyttelse av området sett i forhold til belastning for de som bor i området. 

Går dette for fort fram så kan det føre til store protester som vanskeliggjør en 

ønsket utvikling. Gode prosesser er avhengig av at berørte parter høres/medvirker 

og ikke føler seg overkjørt. Områdets grenselinjer er satt med bakgrunn i at 

planutvalget har godkjent reguleringsplaner i området som gir en høyere utnyttelse 

av arealet. Vi vil med gjennomføring av disse prosjektene få erfaring med hvordan 

innbyggerne mottar dette. Så kan området(sone B)utvides i neste revidering. 

40 Tromsø museum – Kulturminner under vann. 

Ingen merknader 

41 Fauna KF 

a)  Areal til sidespor  på terminalen 

b) Ved omlegging av E6 og RV80 bør det tilrettelegges for taktisk og gjennomtenkt 

avkjørsel mot sentrum er viktig, gjerne slik at man ser sentrumsområdet før 

avkjørsel. Avkjørsel bør være slik at den oppleves lett tilgjengelig og visuelt 

tiltrekkende for gjennomreisende. 
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c) Se på muligheten for å legge inn offentlige føringer og krav til vedlikehold, 

utnyttelse og bruk av eiendommer. Dette må gjøres på en slik måte at det er mulig 

å håndheve. 

d) Sone B i Fauske sentrum foreslås utvidet til å gjelde også området opp mot 

jernbanen, med omliggende, for å stimulere til fortetting. 

e) Sette av området tiltenkt Sjunkhatten Folkehøgskole i øvre Valnesfjord. 

f) Begrepet «kulturkvartalet» kan oppleves som misvisende, kan «kulturklynge» 

være et mer korrekt begrep? Vi oppfordrer til å se ulike aktivitetsområdet inn i 

kultur; eks. aktivitetspark, uteområdet knyttet til skole eks. det nye 

drama/musikkrom på vestmyra.  

g) I folkehelsekommunen Fauske anser vi det som viktig å ha noen uttalte mål om 

bevaring og videreutvikling av grøntarealene (eksempler aktivitetspark for både 

barn og voksen) for å stimulere til liv i sentrum av Fauske. 

h) Arealplanen kunne vært mer strukturert.  

i) Vi ønsker at det sees på muligheten for å sikre et helhetlig visuelt utrykk både på 

nybygg og gjennom renovering i sentrum.  

j) For å bevare og utvikle vår historie er det et ønske om en gjennomgang med 

kulturminner i Sulis. Dette for å se på eventuell vern og freding 

k) Avmerk området fra kryss Terminalveien / Holtanveien fram til alpinbakken på 

sørøstsiden av Holtanveienveien for framtidig råstoffutvinning av glimmergneis i 

kart og bestemmelser  

l) Avmerk Hjemgam / Moen som grusressurs for framtidig råstoffutvinning. 

Området er avmerket på pukk/grus ressurskartet, men ikke avmerket på kartet over 

planbestemmelser til framtidig råstoffutvinning 

 

 

Vurdering: 

a) Jernbaneverket har regulert terminalområdet, for å legge til rette for omlasting av 

økende godsmengde over Fauske stasjon. Vi har i møter fortalt om områdene nord 

for Fauske som kan legges til rette for nytt terminalområde. Signaliser 

jernbaneverket slike planer vil vi selvfølgelig finne passende områder. Men først 

bør jernbaneverket signalisere et slikt behov. Det er flere områder som er aktuelle. 

De aktuelle områdene er i dag avklart og formålet kan endres i en reguleringsplan. 

Sidespor kan vi etablere uten at det ligger avmerket i kommuneplan.  

b)  I dag ligger ny trase for omlegging E6 Fauske i planen. Omlegging E6 er ikke 

inne i forslaget til ny NTP som er perioden fram til – 2029. Dvs at omlegging av 

E6 rundt Fauske ikke vil være aktuelt i neste 4- års periode, hvis ikke noe spesielt 

skulle skje. Det gjør at arbeidet med avkjøring ikke er aktuelt. Slike planer er mye 

ferskvare og kan dermed være foreldet når E6 en gang blir lagt om. 

c) Dette dekkes av Pbl§31-3 Sikring og istandsetting. 

Eneste er om Fauske skal stramme dette inn og lage et regime for denne      type 

saker, noe som vil kreve ressurser. Slik det er i dag er ikke dette større problem 

enn at det håndteres fra sak til sak. 

d) Området er opprettet for å gi rom for en høyere utnytting av arealene og dermed 

boligfortetting. Fauske har ikke tradisjon med fortetting av sentrums områder. 

Dette gjør at vi er nødt til å gå forsiktig fram. Fortetting er en klar avveining 

mellom utnyttelse av området sett i forhold til belastning for de som bor i området. 

Går dette for fort fram så kan det føre til store protester som vanskeliggjør en 

ønsket utvikling. Gode prosesser er avhengig av at berørte parter ikke føler seg 

overkjørt. Områdets grenselinjer er satt med bakgrunn i at planutvalget har 

godkjent reguleringsplaner i området som gir en høyere utnyttelse av arealet. Vi 

vil med gjennomføring av disse prosjektene få erfaring med hvordan innbyggerne 

mottar dette. Så kan området utvides i neste rullering. 
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e) Er avsatt område i planforslaget. Litt vanskelig å se grunnet skraveringer. 

f) Navnet er knyttet opp til et kvartal og hvordan man skal utvikle dette kvartalet. 

Hvordan kulturbegrepet skal framstå i kommunen bør komme fram i evt. 

Kulturplan . 

g) Grøntområdene er videreført fra gjeldende plan.  

h) Usikkert hva som skulle vært mer strukturert 

i) Dette må framkomme i planer som følger opp arealplanen 

j) Dette bør gjøres i en egen kulturminneplan og deretter tas inn i arealplanen i en 

begrenset revidering som tema. 

k) Dette må vurderes, eventuelt legge det inn i temakartet.  

        L)   Området ligger inne i planforslaget 

42 Knut Pettersen Endre 84/44 fra LNFR til LSF 

Vurdering: 

Arealet må ha avkjørsel fra E6, i dag er det ingen avkjøring fra E6. En øket biltrafikk av 

og på E6 er noe som er lite ønskelig. En avkjøring fra E6 til fritidsbebyggelse vil trolig 

ikke vegvesenet godkjenne. I dagens kommuneplan er det mange områder for spredt 

fritidsbebyggelse slik at behovet er dekket. I disse områdene er det lite byggeaktivitet. 

43 Anette Blomsøy-Endre 105/54 lnfr område til B_F 

Vurdering: 

Dette er 3 like areal som er fradelt fra hovedbruket. Søknaden gjelder bare et av disse tre 

arealene.  Pga presedens så må alle tre bli behandlet likt. Det er ingen spesiell grunn til at 

de skal få ulik behandling.  Gårdskart viser at arealet består av fulldyrka jord og 

innmarksbeite. Jordvern er høyt prioritert slik at bygging på dyrkbar jord ikke skal tillates. 

Det er ikke ønskelig med boligbygging på Øyneshalvøya med bakgrunn i transport og 

arealplanlegging. I forslag til kommuneplan som har vært til ute til høring ble det lagt ut 

10 tomter ved nedkjøring til Knurvik ca 500 m lenger ut på halvøya. På disse 10 tomtene 

ble det fra Fylkesmannen fremmet innsigelse. Dette kan bli resultatet hvis disse 3 arealene 

blir lagt ut. I tillegg er disse 3 arealene på dyrkbar jord. Det var ikke de 10 tomtene lenger 

ut. Avventer resultatet vedrørende de 10 tomtene lenger ut. 

 Anbefaler  ikke at formålet for område endres fra LFNR til B_F. 

44 Eldrerådet - Ingen merknader 

45 Fauske næringsforum  

a) Utvidelse av Fauske sentrum, 8 etasjer i bykjernen og 6 

etasjer i sone B.  

b) Gående og syklende må god tilgjengelighet når E6 blir omlagt 

c) Etablere aktivitetspark i sentrum for barn og unge. 

d) Avsette areal for parkeringshus. 

e) Tilby opparbeidede næringsarealer. Kommunen har 

tilstrekkelig med næringsarealer på kommuneplannivå  

f) Fauske jernbanestasjon må i framtiden bli skysstasjon 

ved å samle buss, tog og taxi 

Vurdering: 

a) Har i forslaget til k-plan øket byggehøyden med en etasje til 5+1. Har i tidligere innspill 

gjennomgått bakgrunn for de byggehøydene som er lagt inn i boligområdene i plan-

forslaget jfr. AP’s innspill. Hvis det skulle bli aktuelt med slike høyder kan det enkelt løses 

med en revidering av planen med dette som tema og deretter lage en områderegulering for 

de aktuelle områder i sentrum.   

b) Omlegging av E6 og de muligheter som da oppstår vil bli ivaretatt i en senere 

revidering. 

c) Aktivitetspark er lagt inn i handlingsprogrammet for sentrum og er lagt inn i nytt  

prosjekt som skal arbeide med tiltaket. 

d) Areal til parkeringshus er ikke lett å forutse hvor det kan ligge. Ber derfor om plassering 

og at det tas med i neste revidering 

e) Opparbeidelse av disse kan ikke løses på kommuneplannivå 
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f) Dette er et av tiltakene i handlingsprogrammet som nytt prosjekt skal arbeide med. 

 

46 Råd for likestilling av funksjonshemmede  

a) Anmoder om at det bygges sykkelparkering. 

b) Ber om at gangstien mellom paviljong 9 og jernbanegata legges inn i planen. 

c) Gater/fortau spyles jevnlig for å minske støvplagen. 

Vurdering: 

a)  I kommuneplan er det satt krav om sykkelparkering til hver boligenhet. 

b) Området omfattes av reguleringsplan og en slik endring må skje på reguleringsnivå. 

c) Dette kan ikke løses i kommuneplan 

 

47 Tromsø museum - Ingen merknader 

      48 Tor Allan Furnes Endring av formål til bolig på 57/28 og 3 – 57/34 

Vurdering: 

 I utgangspunktet skal plankartet på formålsnivå ikke omfatte de områdene som har 

reguleringsplan. I noen tilfeller gjør vi unntak. På Strømsnes er det en del som har planer 

om bolig i de områdene som i dag er regulert til forretning i reguleringsplan. 

Furnes har gjort forberende arbeider til reguleringsplan så gjøres det et unntak og legger 

formålet bolig på omsøkte areal. «Banktomta» ned til Straumen endres formålet bolig da 

dette prosjektet er uaktuelt. 
49 

 

Tor Harry Bjørnstad - Endring av formål til bolig på 57/9 og 38  

Vurdering: 

I utgangspunktet skal plankartet på formålsnivå ikke omfatte de områdene som har 

reguleringsplan. I noen tilfeller gjør vi unntak. På Strømsnes er det en del som har planer 

om bolig i de områdene som i dag er regulert til forretning i reguleringsplan. 

Siden dette er konkrete planer så gjøres det et unntak og legger formålet bolig på omsøkte 

areal. 

50 Administrasjonen 

-Legge inn bestemmelser for gang og sykkelveier 

-Endre §2.2.3 fritids og turistformål (BFT) ….tilbygg/spikertelt være maks3 m bredt og en 

lengde  på 5 m «utvendig mål» tilføyes 

-Justering av grense for boliger mot kirkegårdsområde på nedre kirkgård, Fauske 

-Endring av navn på LS områdene 

-lagt inn hotelltomt i Sjøgata med bestemmelser – er konsekvensutredet  

-gang/sykkelvei langs Erikstadveien fra Helskarveien til Badestrandveien. 

-gravlund Fauske nedre kirkegård  

51 Direktoratet for mineralforvaltning 

 Det må tydelig fremgå hvor kravet om avslutning er satt vedrørende avslutning i 

Skysselvika : 

Direktoratet for mineralforvaltning. Sitat: «I planbeskrivelsen under temaet 5.2 

Utviklingstrender i Fauske kommune generelt,punkt 5.2.3 Råstoffutvinning (masseuttak) 

står det følgende: «Skysselvika er det 

viktigste masseuttaket for grus i Fauske kommune. I konsesjonen er det satt krav til 

avslutning i 2019». DMF gjør oppmerksom på at DMF har mottatt søknad om 

driftskonsesjon for Skysselvik massetak gbnr. 83/15, 83/30, 83/131 og 83/132 i Fauske 

kommune, men det er per dags dato ikke gitt konsesjon. 

På generelt grunnlag gjør DMF oppmerksom på at det normalt ikke gis tidsbegrensning 

i driftskonsesjonen utover det som følger av grunneieravtalene, reguleringsplan 

og/eller kommunens arealplan. Setningen om krav til avslutning bør derfor skrives om 

slik at det tydelig fremgår hvor kravet om avslutning er satt.» 

 

Vurdering: 
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Sluttdatoen er satt av Drift/tekniskutvalget i DT -015/02-24.04.2002 og datoen 31.12.2019 

er lagt inn i bestemmelsene til reguleringsplanen for området. Før datoen ble satt var  

denne ute på høring av berørte parter og det kom ingen protester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fauske kommune 

 
  

Strategiplan Fauske sentrum; 

Fauske - marmorbyen.   

Grunnlagsdokument til kommuneplanens arealdel – 

kommunedelplan Fauske 

  

2016-04-15  Oppdragsnr.: 5144095 

 

 
 



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Strategiplan Fauske sentrum; 

Fauske - marmorbyen.   | Grunnlagsdokument til kommuneplanens arealdel – kommunedelplan Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\57 sentrum - fauske\2016-04-15 rapport fauske sentrum -marmorbyen.docx 2015-06-08 | Side 2 av 72 

 

 

 

"Sjelden bautasteiner nær veien står, uten at frende reiser dem etter frende."  

Håvamål.  Foto:  Leonard Brunke.   
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 

større utstrekning enn formålet tilsier.  

 

Norconsult AS | Pb. 234, NO-8001 Bodø | Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø 

Fauske ligger på midtpunktet av E6 der 

trafikken fra nord møter trafikken fra 

sør.  Trafikken fra vest – fra Lofoten og 

Bodø, møter trafikken fra øst – fra 

Sverige over Graddis.  Trafikken fra 

nord møter trafikken fra sør.   

Møtepunkt skaper aktivitet – aktivitet 

skaper samfunn.  Et samfunn vokser 

og blir til en by.   

Bautaen i Fauske sentrum består av 

Fauskemarmor – en merkevare for 

Fauske og Salten. 

Fauskemarmor er Nordlands 

fylkesstein.  Vi finner Fauskemarmor 

(Norwegian Rose) i gulvet i 

Nidarosdomen, på landets 

hovedflyplass Gardermoen og grønn 

Fauskemarmor i generalforsamlingens 

sal i FN-bygningen i New York.   

 

Fauske – marmorbyen der veiene 

møtes:  
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Sammendrag  

Denne rapporten er en del av revisjonen av kommuneplanens arealdel – Fauske kommune med 

fokus på kommunedelplan for Fauske sentrum.   

Rapporten er skrevet av senior planlegger Morten Selnes, Norconsult AS, Bodø i samarbeid med 

rådgiver Leonard Brunke i Statens Vegvesen.  Brunke var tidligere ansatt i Norconsult AS og har hatt 

omfattende oppgaver for Fauske kommune i forbindelse med Sentrumsplanen for Fauske (2003).  

Leonard Brunke har utviklet flere planskisser som gjengis i denne rapporten.  Vår kontaktperson i 

Fauske kommune har vært plansjef Gunnar Myrstad.  

Det foreslås i rapporten (kap 6.1.) en ytre avgrensning av kommunedelplan Fauske sentrum slik:   
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Det foreslås (kap 6.1.) to sentrumssoner (A og B) slik:   

 

 

Sentrumssone A er bykjernen / kvadraturen i Fauske.  Sentrumssone A er en sentrumssone i hht 

Regional planbestemmelse – j.fr. Fylkesplanens kap 7.  Sentrumssone B er ikke en sentrumssone i 

hht Regional planbestemmelse.   
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Det foreslås i rapporten (kap 6.1.) to handelsområder H1 o gH2 slik:   

 

 

Det er i rapporten (kap 5) gitt en enkel SWOT-analyse av Fauske.  Det er også utviklet et «strategisk 

veikart»:  
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Med forankring i strategiene er det foreslått at det gjennomføres følgende tiltak (kap 7):   

Sentrumssoner og handelsområder 

 Kommunedelplan for sentrum avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.1. 

 Sentrumssoner (sentrumssone A og B) avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.2. 

 Handelsområder utenfor sentrum (Handelsområde A + B) avgrenses som foreslått i kap 

6.1.3.   
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 I samarbeid med Nordland fylkeskommune bør det arrangeres et byromseminar på 

Fauske.  I samarbeid med fylkeskommunen bør hensikten og innretningen på et slikt 

seminar avklares i god tid før gjennomføring av seminaret.   

 Det bør søkes tilskudd fra Stedsutviklingsprogrammet til videre utvikling av Fauske 

sentrum.   

Sjøgata – kulturkvartalet og BID-Fauske 

 Det iverksettes en prosess som skal ende opp i en ny reguleringsplan for Sjøgata.  En 

«oppstrammingsplan» for Sjøgata i Fauske som en parallell til miljøgateprosjektet i 

Storgata.   

 Det igangsettes en prosess som skal skape mer kulturbasert virksomhet i Kulturkvartalet. 

 Det bør etableres et eget prosjekt BID-Fauske.   

Strategisk Næringsplan 

Arbeidet med Strategisk næringsplan ivaretas av Fauna KF.   

Byparken og bystrand 

 Det bør arbeides videre med å etablere og realisere en bypark / bystrand i Fauske.   

Etablering av en lekepark 

 Det etableres en lekepark i Fauske sentrum som foreslått.   

Gang/sykkelveinett – grønnstruktur.   

 Plan om sammenhengende gang- og sykkelveistruktur i Fauske gjennomføres i samarbeid 

med Statens Vegvesen.   

Bussterminal 

 Det iverksettes en prosess i samarbeid med Nordland fylkeskommune for å etablere en ny 

bussterminal i Fauske sentrum.   

Parkeringsstrategi 

 Det bør igangsettes en prosess for å utvikle en ny parkeringsstrategi for Fauske der 

Sentrumssonene og Handelsområdene (Strategi 1) vurderes samlet.   

Omlegging av E6 / Rv80 

 Det må etableres et prosjekt som holder et kontinuerlig påtrykk i denne saken i forhold til 

RTP og NTP.   
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1 Innledning 

1.1 FORANKRING I ARBEIDET MED REVISJON AV KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL 

Fauske kommune er i ferd med å revidere kommuneplanens arealdel.  I denne sammenhengen er 

det viktig å kunne definere et sentrum og hva Fauske kommune ønsker med utviklingen av 

sentrum.   

Erfaringene fra forrige sentrumsplan viser at Fauske kommune er en helt sentral bidragsyter til å 

skape et mer attraktivt og bedre sentrum gjennom å utvikle ambisiøse planer som skaper 

entusiasme og engasjement, og som gir et grunnlag for å skape investeringslyst i sentrum.   

 

1.2 UTVIKLING AV SENTRUM  

Det er flere prosesser som har preget utviklingen av sentrum i de siste ca 15 år.  Vi nevner her 

noen av de viktigste dokumentene som oppsummerer denne utviklingen:   

 

1.2.1 Sentrumsplanen – Miljøgata, Marmortorget og Strandpromenaden – 2003 

Fauske et viktig knutepunkt.  

Fauske er utviklet som et viktig knutepunkt mellom Rv80, E6 og jernbanen.  Nærheten til sjøen har 

hatt stor betydning for plasseringen av byen.  I Fauske er det utviklet en klassisk rutenettsby med 

Storgata og Sjøgata parallelt med sjøen og tverrgater ned mot sjøen. I sentrum er bebyggelsen 

samlet i kvadratur-struktur som danner en ordnet og ryddig bebyggelsesstruktur.  I ytterkantene av 

sentrum er bebyggelsen mer spredt og det dannes dermed et tydelig skille mellom den sentrale 

delen og omlandet.  Bygningene i sentrum har en variert sammensetting med alt fra større 

kjøpesentra, forretningsgårder, hotell og butikker fra 1950-70-tallet til små bolighus i tre fra tidig 

1900 tallet.  

Fauske markerer midtpunktet på E6 og er det klart viktigste knutepunktet i trafikken Nord-Sør og 

Øst-Vest i Saltenregionen.  Det er ikke uten grunn at en knute er valgt som kommunevåpen for 

Fauske.  Byvåpenet symboliserer at Fauske er et viktig kommunikasjonspunkt for vegtrafikken og 

for reisende med Nordlandsbanen som omstigningssted for Nord-Norgebussene. 

 



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Strategiplan Fauske sentrum; 

Fauske - marmorbyen.   | Grunnlagsdokument til kommuneplanens arealdel – kommunedelplan Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\57 sentrum - fauske\2016-04-15 rapport fauske sentrum -marmorbyen.docx 2015-06-08 | Side 13 av 72 

 

En fortsatt oppgradering av sentrum 

Fauske sentrum har en beliggenhet og en sammensetting med unike muligheter.  Med 

oppgradering av Storgate, Marmortorget og sjøfronten har miljøverdien økt og en byen har fått en 

sterkere identitet.  Med en fortsettelse av denne utviklingen kommer attraksjonsverdien og 

egenverdien av Fauske til å utvikle Fauske slik at innbyggene opplever en økt stolthet samt at det 

blir mer attraktivt å investere og drive virksomheter i sentrum.  

En stor trafikkbelastning har gjennom mange år påført byen stor slitasje og i begynnelsen av 2000 

intensifierende man innsatsene for å oppgradere Storgata gjennom sentrum. 

 

 

Figur 1.  Den nye planen for Storgata ca 2003.  Kilde: Leonard Brunke. Norconsult AS.   

 

Storgata  

Storgata er i dag den viktigste gaten i Fauske.  Storgata er også dagens E6 som fortsetter vestover 

som Rv80.  Den store trafikkmengden på E6 hadde gjennom mange år skapt et slitt og lite attraktivt 

sentrum.  Med en stor entusiasme og mye arbeid skapte man muligheten å regulere og prosjektere 

en total oppgradering av Storgata til Miljøgata.  Med denne planen åpnet man muligheten for å 

arbeide videre med finansering og senere også realisering av planen.  Fortsatt gjenstår det et 

arbeide med å flytte (tung)trafikken ut av sentrum og å gjøre deler av Storgata mer attraktiv.    

Marmortorget 

Gjennom mange år var Fauske torg redusert til en parkeringsplass og et torg anlagt på dugnad 

med små midler.  Torget var i sin tid en bekreftelse på den unike entusiasme og besluttsomhet som 

finnes i Fauske.  Etter mange år var tiden inne for noe nytt; en plass for byens ulike aktiviteter og 

en realisering av aksen fra Rådhuset og ned til sjøen.  Tiltaket ble planlagt sammen med miljøgata 

men gjennomført som et eget prosjekt med støtte fra fylkeskommunen.  
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Det nye torget er oppdelt i et øvre og et nedre torg og de er forbundet med et fint trappe- og 

amfisystem. Torgene er i dag en møteplass men også en markedsplass og en sentral og akse ned 

til sjøen.  

Strandpromenaden 

Ett av Fauskes store utviklingspotensial – strandfronten – var i mange år en uryddig avslutning på 

diverse utfyllinger og var på mange måter byens «stygge andunge».  Sjøkanten hadde langsomt 

utviklet seg fra en strand med kaier og fiskebrygger til å bli en brutal fylling ut i sjøen med synlige 

bygningsrester og annet avfall.   

I forlengelsen av arbeidet med miljøgate blev det arbeidet fram en plan som skulle transformere 

Fauskes bakside ut mot sjøen til å bli en framside. En strandpromenade med bedre muligheter å få 

kontakt med sjøen og en utvidelse av det disponible arealet i sentrum. Med hjelp av 

betalingsparkering dannes det en mulighet å få finansiering til den nye strandpromenade. Det var 

store utfordringer i prosjektet når det gjelder fundamentering, organisering og utforming av et stort 

antall parkerings plasser til å bli en vakker del av Fauske sentrum.  

 

Figur 2.  Planskisse over Fauske strandpromenade.  Kilde: Leonard Brunke.  Norconsult AS.   

 

1.2.2 E6 rundt Fauske 

Etter ønske fra Kommunestyret i Fauske kommune har Norconsult AS utarbeidet en 

samfunnsmessig analyse av å etablere E6 utenom Fauske sentrum.  Denne problemstillingen har 

en lang historikk i Fauske, og det har vært igangsatt tiltak tidligere for om mulig å få på plass en slik 

omlegging av E6.  Fauna KF var oppdragsgiver for analysen.   

Norconsult As peker i denne analysen (22. mai 2014) bl.a. på følgende:   

1. Tiltak for å øke byens attraktivitet i forhold til den delen av trafikken som gir verdiskaping i 

Fauske.  

2. Ved en omlegging av E6 og RV80 rundt Fauske sentrum er det svært viktig at det sør, nord og 

vest for byen utformes vegkryss som bidrar til å «sluse» besøkstrafikk / turisttrafikk inn til 

bysentrum.  Dette kan skje gjennom en bevisst utforming av stoppepunkter / vegkryss, 

utforming av blikkfang / attraktivitet i sentrum.   

3. Det må utformes parkeringsareal og en parkeringsstrategi i sentrum som kan fange opp 

besøkstrafikk / turisme, og som gjør sentrum til et attraktivt stoppested.   
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1.2.3 Handelsanalysen 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, har Norconsult As utarbeidet en Handels- 

og arealanalyse.   

Handelen i sentrum av byene utfordres generelt av flere faktorer – i første rekke av etablering av 

kjøpesentre umiddelbart utenfor sentrum, av netthandel, av parkeringsforhold/adkomst og av at 

butikklokaler i sentrum over tid er blitt uhensiktsmessige i forhold til dagens kundekrav og krav til 

effektiv varelogistikk.   

Fauske er et viktig handelssenter for et omland som er langt større enn Fauske kommune, og 

handelsnæringen er en av de aller viktigste sysselsettingsfaktorene i kommunen.  Omsetningen av 

dagligvarer pr capita ligger langt over landsgjennomsnittet.    

Handelsanalysen vurderer en framtidig handel i Fauske ut fra tre scenarier;   

Scenario A: Fauske kommune opprettholder sin posisjon som regionalt handelssted i regionen 

(Dekningsgrad på 113 % innen detaljhandelen, tilsvarende i dagens situasjon).  Dette korrigeres for 

økt netthandel.  Vi regner her netthandel i et moderat (5%) alternativ og et høyt (10%) alternativ.   

Vi regner her med at 5% av all handel allerede er etablert som netthandel.    

Scenario B: Fauske kommune opprettholder sin posisjon i regionen innen varegruppene 

dagligvarer og utvalgsvarer, men opplever vekst innen de plasskrevende varegruppene som biler, 

båter og byggevarer som følge av sterk befolkningsvekst i Bodø og økte tomtepriser i Bodø.  Vi 

legger til grunn at Fauske «tar» 5% av handelen innen plasskrevende varegrupper fra Bodø.  Vi 

legger også til grunn at økt netthandel kan representere en fordel for Fauske som logistikk-

knutepunkt (økt behov for lager, service, distribusjon mv).    

Scenario C: Fauske sentrum opplever økt konkurranse fra Bodø innen mange varekategorier på 

grunn av mange nye etableringer i Bodø.  Befolkningsnedgang i flere av nabokommunene påvirker 

handelen i Fauske negativt.   

Ut fra disse forutsetningene finner Norconsult følgende arealbehov:   

Scenarier 2026 Arealbehov ut over 2013-nivå 

 Lav vekst Høy vekst 

Scenario A -2.950 m2 4.050 m2 

Scenario B 11.250 m2 15.250 m2 

Scenario C -4.500 m2 2.500 m2 

 

Alt etter hvilke strategier Fauske kommune velger, kan behovet for nytt areal til handelsnæringen 

være alt fra negativt (-4.500m2) til ca 15.000 m2.   

Norconsult anbefaler en realisering av funnene og ideene i denne handelsanalysen i tre prosjekter:  
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Handelsstrategi for plasskrevende vareslag og service/netthandelbaserte etableringer.   

Dersom handelsnæringen skal skape vekst, bør det satses på å tiltrekke seg aktivitet utenfra til 

Fauske.  Det er spesielt på to områder at Fauske har tydelige fortrinn i forhold til handelsnæringen;   

 God plass / relativt billige areal - handel med plasskrevende varer.   

 Gode logistikkløsninger i forhold til økt netthandel mv.  Det handles stadig mer på nette – dette 

krever stadig mer transport og funksjonelle terminalløsninger, lager, distribusjonsselskaper, 

servicetjenester 

Sentrumsavgrensning.  Utvikling av et byutviklingsområde BID i sentrum 

Det foreslås en utviklingsprosess i Fauske sentrum basert på «kulturkvartalet» og et BID (Business 

Improvement Dsistrict).  Vi har lenge sett en situasjon der det er mange tomme butikklokaler i 

området langs Storgatas nordside mellom Rv80xE6 (Esso-krysset) og Meieriet.  Det kan i dette 

området etableres en prosess for utvikling av området i retning av servicebedrifter, 

spesialforretninger, senter for eldre mv.   

Handelsområde utenfor sentrum på Krokdalmyra / Terminalveien øst.    

I området Terminalveien Øst er det et udisponert område på ca 130 daa / 130.000m2.   

Med utgangspunkt i Regionalpolitiske retningslinjer (Fylkesplan for Nordland, kap 7) og 

Handelsanalysen, bør det avgrenses og etableres et handelsområde på Krokdalsmyra / 

Terminalveien øst.  Dette er et område der det allerede er etablert varehus (Fauske Handelspark), 

dagligvareforretning og byggevareforretninger.   

Handelsområdet bør primært legge til rette for plasskrevende handel (biler, båter, 

landbruksmaskiner, hagesenter mv).    

Handelsområdet bør også åpne for etableringer relatert til netthandel og til servicefunksjoner.  

Behov for arealer tilrettelagt for lager og logistikk.   Det er sannsynligvis et større potensielt 

arealbehov her enn innen handelsnæringen.  

I det videre arbeidet foreslås det å utvikle inntil 15.000 m2 nytt handelsareal (formål forretning) i 

kombinasjon med industri og kontor på Krokdalsmyra / Terminalveien øst.  Det kan avsettes i alt ca 

96.000 m2 til kontor og industri og øvrig ca 20,000m2 til parkering og teknisk infrastruktur.  
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1.2.4 Bypark / Bystrandprosjektet  

I forbindelse med revisjon av Fauske kommunes arealplan, er det igangsatt et arbeide for utvikling 

av en bypark / bystrand i den vestre enden av Sjøgata.   

 

Figur 3. Skisse av Bypark / Bystransprosjektet i Fauske.  Kilde Leonard Brunke 2015.   

 

I forlengelsen av dette prosjektet er det skissert modeller for hvordan Sjøgata og vestre deler av 

sentrum i Fauske kan utformes.    

Dette er videre beskrevet i kap 5.   
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2 Nasjonale og regionale prosesser 

Vi vil her peke på nasjonale og regionale prosesser som er retningsgivende for utvikling av Fauske 

sentrum. 

 

2.1 NASJONALE FORVENTNINGER TIL KOMMUNAL PLANLEGGING 

For å fremme en bærekraftig utvikling, skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og bygningsloven § 6-

1. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og 

kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer. 

Foreliggende Forventninger ble vedtatt ved kgl.res den 12. juni 2015.   

Del 3 i foreliggende Forventninger omhandler attraktive om klimavennlige by- og tettsteder.  Her er 

tre elementer sentrale: 

1. Et fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem 

a. Jernbaneløft rundt de største byene – intercitysatsinger. 

b. Nasjonal sykkel-strategi og nasjonal gå-strategi.  Regjeringen oppfordrer 

kommunene og fylkeskommunene til å gjennomføre tiltak som gjør sykling og 

gange trygt og attraktivt.   

c. Konkurransedyktig godstransport og en bærekraftig transportmiddelfordeling.  

Overføring til sjø og jernbane.   

d. Halvere planleggingstiden for store vei- og jernbaneutbygginger.   

2. Levende by- og tettstedsentre 

a. Nærhet til markeder, kompetansemiljøer og kvalifisert arbeidskraft.   

b. Et levende sentrum 

c. Urbane og grønne kvaliteter 

3. Helse og trivsel 
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2.2 FAGLIG RÅD FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 

Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet la den 16. desember 2013 fram 

rapporten Faglig råd for bærekraftig byutvikling.   

Generelt avspeiler rapporten en urban 

virkelighetsforståelse som kan virke fremmedgjørende 

i forhold til realitetene i små- og mellomstore bysentra 

i Nordland.  

Rapporten er resultatet av arbeidet i et fagråd.  

Rådets medlemmer er enige om de rådene som gis, 

men plasserer seg ulikt i forhold til hvilke virkemidler 

som synes mest hensiktsmessige.   

Rapporten legger til grunn en bærekraftig byutvikling 

og en bypolitikk der målet er høy livskvalitet for en 

størst mulig andel av befolkningen.  Rapporten er 

organisert under tre politikkområder:  

 Byvekst 

 Bykvalitet 

 Byplanlegging.   

Under hver av disse er det utarbeidet 3-5 råd (i alt 11 råd).  Rådene er ment som byggesteiner i en 

bypolitikk:   

 Byvekst:  

o Råd 1: Fortett eksisterende byer i stedet for å bygge nye.   

o Råd 2: Sikre en varig byggegrense mot byens viktigste natur- og friluftsområder 

o Råd 3: Belønne langsiktige strategier for bærekraftig trafikkavvikling 

o Råd 4: Gjør byen gangbar.   

 Bykvalitet: 

o Råd 1: Byen må ha attraktive offentlige rom og et aktivt gateliv.  

o Råd 2: Fremme handel, kultur og næring i sentrum (BID – Business Improvement 

District) 

o Råd 3: Samordne byplanlegging for klima, miljø og folkehelse 

 Byplanlegging: 

o Råd 1: Staten må ta mer ansvar og utøve mer styring av byregionene  

o Råd 2: Bedre offentlig tilrettelegging for boligbygging i by 

o Råd 3: Stimulere boligprosjekter som bidrar til bærekraftig by 

o Råd 4: Styrke byforskningen 

 

De enkelte rådene er i rapporten konkretisert med eksempler og erfaringer.   
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2.3 BYROMSEMINAR NORDLAND 

Vi viser til Nordland fylkeskommunes hjemmeside www.nfk.no/byrom 

Nordland fylkeskommune har siden 2010 inngått samarbeid med en vertskommune om 

gjennomføring av todagers byromseminar. Målet er å belyse aktuelle problemstillinger 

knyttet til by- og tettstedsutvikling i Nordland generelt, og med særlig fokus på 

regionsentrene Bodø, Narvik, Mosjøen, Sortland, Brønnøysund, Sandnessjøen, Fauske, 

Svolvær, Leknes og Mo i Rana. 

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. 

I mars 2015 var Mo i Rana vertskommune for byromseminaret.   Det er utarbeidet en egen rapport 

for dette byromseminaret.    

BYROMSEMINAR BRØNNØYSUND 2014  

I mars 2014 arrangerte fylkeskommunen byromseminar i Brønnøysund i samarbeid med Brønnøy 

kommune. Temaet var den pågående transformasjon og fortetting av byer og tettsteder i Nordland, 

og konsekvensene dette har for volum, byggehøyder, uterom og plassdannelser. Bakgrunnen for 

seminaret var nylig vedtatt kommuneplanens samfunnsdel, og det pågående planleggingsarbeidet 

for nytt bygg for Brønnøysundregistrene i sentrum. Workshopen ble ledet av Gehl Architects som 

også utarbeidet seminarrapporten (PDF, 6 MB) "Transformasjon og fortetting". Gehl Architects 

presenterer her sin forståelse av bylivsfaktorer (PDF, 5 MB), samt to verktøy for analyse av byrom: 

Rosen (PDF, 38 kB) og 12 kvalitetskriterier (PDF, 25 kB). 

BYROMSEMINAR SORTLAND 2013 

I 2013 ble byromseminaret arrangert i samarbeid med Sortland kommune i forbindelse med deres 

arbeid med ny byplan for Sortland. Temaet for dette årets byromseminar var "Kystbyens møte med 

sjøen" og ble gjennomført som del av kommunens "midtveishøring" av byplanen. Workshopen ble 

ledet av Norconsult som også har utarbeidet seminarrapporten (PDF, 18 MB) "Kystbyens møte 

med sjøen". 

BYROMSEMINAR MOSJØEN 2012 

I 2012 stod Mosjøen for tur med temaet "Hvem skal bygge byen?". Byromseminaret ble denne 

gangen planlagt og gjennomført i samarbeid med fylkeskommunen, Vefsn kommune og Mosjøen 

og omegn næringsforening (MON). Bakgrunnen for byromseminaret var en pågående 

områderegulering av Mosjøen sentrum. Workshopen ble ledet av IN'BY arkitektkontor, som også 

utarbeidet seminarrapporten (PDF, 4 MB). 

BYROMSEMINAR NARVIK 2011 

I 2011 var temaet "Byer og tettsteder i endring" på byromseminaret i Narvik som ble arrangert i 

samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunen og det statlige nettverket "Forum for 

stedsutvikling". Bakgrunnen for seminaret var kommunens arbeid med kommunedelplan for 

sentrum og byens utvikling med tanke på flytting av E6 ut av sentrum. Workshopen var ledet av 

Norconsult ut fra metoden "Future City Game", og er oppsummert i seminarrapporten. 

 

http://www.nfk.no/byrom
https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/bronnoysund-2014/
http://www.gehlarchitects.com/
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=24136
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=34979
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=34978
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=34977
https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/sortland-2013/
https://www.sortland.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=740&AId=3242
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=20701
https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/mosjoen-2012/
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=15386
https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/narvik-2011/
http://www.stedsutvikling.no/
http://www.stedsutvikling.no/
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BYROMSEMINAR BODØ 2010 

Det første byromseminaret "Hvordan forme gode byrom i Nordland?" ble arrangert i samarbeid 

med Bodø kommune i 2010. Fra kommunens side var det ønskelig at seminarrapporten (PDF, 6 

MB) kunne legge grunnlaget for en formingsveileder for planlegging og utbyggingen av Bodø 

sentrum. Formveileder for byrom i Bodø sentrum ble endelig vedtatt i bystyret høsten 2012. 

Workshopen var ledet av Asplan Viak. 

Aktuelle framtidige kommuner for byromseminaret er Vestvågøy, Fauske, Vågan og Alstahaug. 

 

2.4 REGIONAL PLAN FOR BY- OG REGIONSENTERPOLITIKK 2016-2025 

Nordland fylkeskommune arbeider med en regional plan for by- og regionsenterpolitikk for perioden 

2016-2025.  Planprogram for denne regionale planen er utarbeidet, og planprogrammet ble sendt 

ut på høring med høringsfrist 11. september 2015.   

Dokumentene er lagt ut her:   

https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/horing-planprogram-regional-plan-for-by-og-

regionsenterpolitikk.817809.aspx 

I hht Planprogrammet er planen gitt følgende:   

Formål: 

Byene i Nordland skal være attraktive steder å starte nye bedrifter og utvikle eksisterende bedrifter. 

Byene skal også være attraktive steder å lokalisere både privat og offentlige arbeidsplasser. For å 

få til dette skal det skal utvikles kunnskap og felles forståelse for byenes rolle for næringsutvikling i 

Nordland. Det skal identifiseres muligheter for å styrke vekstkraften ved å utvikle byene som 

innovasjonssentra i Nordland.   

Hva skal gjøres i planarbeidet: 

Planarbeidet skal skape grunnlag for å utvikle strategier for å utvikle byene som arena for vekst i 

næringslivet. Det skal gjøres analyser, eller sammenstille eksisterende analyser, av flere sentrale 

tema for utvikling i byene framover. Gjennom en medvirkningsprosess skal det identifiseres og 

prioriteres strategier for bypolitikk for Nordland og tiltak for hver enkelt by.  

Sentrale strategier for måloppnåelse er beskrevet i planprogrammet:   

 Vekstkraft 

 Attraktivitet 

 Regionforstørring 

 Samarbeid by og omland.   

 

 

https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/bodo-2010/
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=21355
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=21355
http://bodo.kommune.no/andre-publikasjoner/formveileder-for-byrom-i-bodoe-sentrum-article37991-2757.html
https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/horing-planprogram-regional-plan-for-by-og-regionsenterpolitikk.817809.aspx
https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/horing-planprogram-regional-plan-for-by-og-regionsenterpolitikk.817809.aspx
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2.5 STEDSUTVIKLING I NORDLAND  

Nordland fylkesting har vedtatt en strategi for 

Stedsutvikling (FT-Sak 040/2015 20.-22. april 2015).   

https://www.nfk.no/tjenester/regional-

utvikling/stedsutvikling/ 

Forsiden på strategiplanen viser strandpromenaden på 

Fauske.   

I kapittel 5 i strategiplanen gjengis innsatsområder for god 

stedsutvikling.   

a) Samordnet bolig-, areal, og transportplanlegging 

b) Tilgjengelighet og nærhet 

c) Arena for det gode liv 

d) Klimatilpasning 

e) Folkehelse 

f) Kultur- og stedsidentitet 

g) Omgivelseskvalitet 

Prioriterte satsingsområder i strategiplanen er (i prioritert rekkefølge):   

1) Geografisk plassering 

a) Tiltaket styrker stedets regionsenterrolle i henhold til fylkesplanens definisjon 

b) Tiltaket ligger innenfor byen eller tettstedets sentrum 

2) Kvalitet i planlegging og utforming 

a) Tiltaket er del av en planlagt samordning av bolig, areal og transport 

b) Tiltaket styrker sentrumstilbudet innen handel, kultur og service 

c) Tiltaket bidrar til klimatilpasning 

d) Tiltaket ivaretar og bygger videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, stedets karakter og 

identitet 

e) Tiltaket bidrar til økt omgivelseskvalitet gjennom god utforming, tilpasset belysning, 

universell utforming og infrastruktur tilrettelagt for aktiv transport 

f) Tiltaket fremmer folkehelseperspektivet og skaper en arena for «det gode liv» 

 

https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/stedsutvikling/
https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/stedsutvikling/
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3 Hva skjer i Fauske sentrum 

 

3.1 OPPSUMMERING.  DEMOGRAFISK UTVIKLING I FAUSKE.  HISTORISK 

(ÅR 2000 – 2015) OG PROGNOSE FRAM MOT ÅR 2030  

Ut fra de funn vi har gjort, vil vi konkludere med at den demografiske situasjonen i Fauske 

kommune preges av;  

 Svakt positiv befolkningsvekst i Fauske kommune fram mot 2030.  Befolkningsutviklingen 

vil ligge under landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Salten (vedlegg 9.4).   

 Sterk økning i antall eldre (80+) fra ca år 2023 og fram til 2030 (ca 64% vekst).  Denne 

veksten sammenfaller med tilsvarende vekst i andre bykommuner – f.eks Bodø (vedlegg 

10.5). 

 Regional sentralisering.  I år 2030 forventes at ca 77% av Saltens befolkning vil bo på 

aksen Fauske - Bodø.  Dette innebærer at ca 70.000 mennesker vil bo i disse to 

kommunene i perspektiv 2030.  Dette er etter Statistisk Sentralbyrå - middelsalternativet og 

ligger sannsynligvis for lavt sett i forhold til Bodø.  Bodø kommune har en målsetting om 

70.000 innbyggere bare i Bodø i år 2030.   

 Lokal sentralisering.  En økende andel av befolkningen i Fauske kommune bor i de 

grunnkretsene som utgjør sentrumsområdet i Fauske kommune. 

 Økende arbeidspendling inn/ut av kommunen – spesielt i forhold til Bodø, men også i 

forhold til Sørfold. 

 Sentralisering, generell aktivitetsvekst og befolkningsvekst vil generelt generere mer trafikk 

i og igjennom Fauske sentrum.  

 Det som skjer i forhold til flyktningestrømmen høsten 2015, gjør at prognoser i forhold til 

demografi er usikre.  Usikkerheten ligger både i antall som velger å bosette seg i Fauske, 

og den demografiske sammensetningen av de som velger bosetting.     

 

3.1.1 Utvikling av folkemengde på grunnkretsnivå år 2000 - 2016 

Vi har innhentet tallmateriale fra SSB som viser befolkningsutviklingen i Fauske fordelt på 40 

grunnkretser og 4 del-områder i Fauske kommune.  Tallmaterialet er gjengitt i vedlegg 9.2.   

Vi ser at grunnkretsen som heter Sentrum var den grunnkretsen med størst økning i folkemengde i 

Fauske kommune og Fauske tettsted i perioden 1999 – 2016.  I perioden vokste folkemengden i 

Sentrum med 153 personer.  Grunnkretsen Hauan er fortsatt den største grunnkretsen i Fauske 

(1.039 innbyggere i 2016), men folkemengden er gått tilbake med 213 innbyggere siden år 2000.   
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De grunnkretsene som utgjør Fauske tettsted hadde den 1. januar i år 2016 en folkemengde på 

6.455.  Dette er en vekst i folkemengde på 271 innbyggere (4,4%) i perioden 2000 - 2016.  I 

samme periode var veksten i folkemengde på landsgjennomsnitt 16,4%.   

Vekst i folkemengde 2000-2016 

Vekst i folkemengde 2000-2016 Vekst i folketall Vekst i % 

Fauske kommune -28 -0,3 

Fauske sentrum 271 4,4 

Landet 735 488 16,4 

Bodø 9 121 22 

Salten (9 kommuner) 5 876 7,9 

 

I Saltenkommunene er det kun Bodø som har hatt positiv vekst i folkemengde i perioden.  Fauske 

har hatt tilnærmet 0-vekst med et folketall rundt 9.600.  De øvrige kommunene i Salten opplever en 

til dels sterk befolkningsnedgang i perioden 2000-2016.   Vi viser til vedlegg 9.3.   

 

3.1.2 Økende eldrebølge – preferanser i boligmarkedet   

Det er en klar sammenheng mellom aldersgrupper og hvilke boligtyper som foretrekkes.  Figuren 

(under) viser sammenhengen mellom alder og ønsket om å bo i første etasje, eller høyere forutsatt 

at huset har heis.   

Stadig flere bor i blokk. Tallet på blokkleiligheter økte med 30 prosent fra 2001 til 2011, mens tallet 

på eneboliger bare økte med 4 prosent i denne perioden. Veksten i andelen blokkleiligheter var 

størst i Akershus, Rogaland og Sør-Trøndelag, mens veksten i Oslo var under 

landsgjennomsnittet.  

Andelen som bodde i blokk, var høyest blant personer i alderen 20-39 år og personer på 80 år eller 

eldre. I disse aldersgruppene bodde mer enn 20 prosent i blokkleilighet i 2011. Andelen som bodde 

i enebolig, var størst for aldersgruppene 40-69 år og under 20 år. Dette må ses i sammenheng 

med husholdningsstørrelsen. Det er blant unge voksne og eldre vi finner de minste 

husholdningene. 

Eldre mennesker i dag har et økt ønske om mer aktivitet.  Vi vil i sentrum oppleve flere eldre til fots, 

i bil, i elektrisk rullestol mv.  I sum; En økende og mer blandet trafikk i Fauske sentrum.   
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Figur 4.  Preferanser for bolig etter alder.  Kilde:  SSB.   

 

I Fauske og i Bodø må det forventes en sterk vekst i aldersgruppene 67+ i årene som kommer (j.fr. 

vedlegg 9.5).  Tabellen under viser forventet økning ut over dagens nivå i antall personer i disse 

aldersgruppene i årene 2015 – 2030.   

Vekst i antall 

personer i 

perioden 2015-

2030 

67-79 år 80-89 år 90 år og eldre Sum økning i 

perioden 2015-

2030 

Fauske  268 324 18 610 

Bodø 2504 1385 320 4209 

Sum 2772 1709 338 4819 

Tabell 1.  Utvikling i aldersgruppene 67+ i Fauske og Bodø i perioden 2015 til 2030.  Vi viser også 

til vedlegg 9.5.  Kilde: SSB.    
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Antallsmessig forventes størst vekst blant pensjonistene i aldersgruppen 67-79 år.  Dette er ofte en 

kjøpesterk gruppe som ønsker en «lettere» bolig og enklere adgang til daglige gjøremål som 

handel, service, kafebesøk og kulturtilbud, og adgang til jernbane / flyplass.   

Aldersgruppene 80-89 år og 90+ vil også være i sterk vekst.  Dette er erfaringsmessig en 

aldersgruppe med økende omsorgs- og pleiebehov.  Dette vil ha konsekvenser i forhold til utvikling 

av et adekvat tilbud til disse aldersgruppene.    

Figur 4 og tabell 1 viser behovet for leiligheter tilpasset aldersgruppen 67+ - dvs sentrumsnære 

leiligheter med tilgang på heis eller leiligheter i lave blokker / rekkehus.   

 

3.2 VIKTIGE ENDRINGSPROSESSER I FAUSKE SENTRUM 

Viktige endringsprosesser i Fauske sentrum som preger og som vil prege sentrumsutviklingen vil 

være;   

Igangsatte / vedtatte endringer:  

 Etableringen av Nye Vestmyra Skole – endring av skolestrukturen 

 Etablering av gang– og sykkelveinett i forbindelse med endring i skolestrukturen 

 Planlegging av nytt område (130 daa) for næringsutvikling (handel, industri, kontor) på 

Krokdalsmyra / Terminalveien øst).   

Foreslåtte endringer:  

 Oppgradering av Sjøgata 

 Utvikling av bransstasjontomta 

 Etablering av bystranda / bypark 

 Etablering av ny bussterminal i sentrum 

 Etablering av lekepark 

 Evt omlegging av E6 og RV 80 utenfor sentrum.   

 

3.3 NÆRINGSUTVIKLING – FAUSKE FRAM MOT ÅR 2030  

Det er ikke statistisk grunnlag for å gi en prognose for næringsutvikling i Fauske fram mot 2030 og 

hvordan dette vil påvirke trafikksituasjonen.   

 Handel er og vil fortsatt være en sterk næring på Fauske.  Handelsnæringen vil øke i 

omfang – spesielt i forhold til sk plasskrevende varegrupper.  Dette vil generere mer 

tilbringertrafikk og økt trafikk til kjøpesentra / handelsparker – også som følge av økt 

netthandel.   
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 Reiseliv / hotell er en viktig vekstnæring på Fauske – spesielt i forhold til 

ferie/fritidsmarkedet.   

 Transport og logistikk genererer mye aktivitet på Fauske.    

 

Følgende figur gir et bilde av sysselsettingsutviklingen i Fauske kommune i perioden år 2000 – 

2014:   

 

Figur 5.  Sysselsettingsutvikling i Fauske kommune i perioden år 2000 – 2014.  Kilde; SSB - 

bearbeidet av Norconsult AS.  

 

Som vi ser av figur 5, ligger vekstraten i offentlige arbeidsplasser omtrent på landsgjennomsnittet 

gjennom perioden.  Vekstraten i private arbeidsplasser har i hele perioden ligget godt under 

landsgjennomsnittet.  Dette er et bilde som i hovedtrekk ligner andre bysentra i Nordland.    

Sysselsettingen i Fauske opplevde et markant fall fra år 2002 til 2003.  Vi ser en positiv trend 

gjennom hele perioden fra år 2003 – 2014, med en markant vekst etter 2013.  Imidlertid har 

vekstraten – spesielt i privat sektor – ligget langt under landsgjennomsnittet.   

Det er en nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og sysselsettingsutvikling – spesielt 

gjelder denne sammenhengen for de deler av befolkningen som er i etableringsfasen (20-30 år).  

Som vist foran, ligger befolkningsøkningen i Fauske kommune lavt i forhold til landsgjennomsnittet. 

Dersom Fauske skal ha en befolkningsutvikling som tilsvarer landsgjennomsnittet, bør det 

etableres en utvikling innen sysselsetting som ligger omkring landsgjennomsnittet.   
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Dersom Fauske skulle ha ligget omkring landsgjennomsnittet i sysselsetting, burde Fauske ha hatt 

ca 370 flere sysselsatte etter arbeidssted i 2014.  Det er her spesielt privat sektor som «henger 

etter».   

 

3.4 PENDLING I SALTENREGIONEN 

Pendlingsstrømmene i Saltenregionen går i hovedsak mellom kommunene Bodø – Fauske – 

Sørfold og Saltdal, og det er bare Bodø, Meløy og Sørfold som her har en positiv pendelbalanse 

(flere innpendlere enn utpendlere) i forhold til Saltenkommunene.  I Hamarøy kommune er antallet 

inn- og utpendlere omtrent i balanse.  

 

Tabell 2 Pendlingsstrømmer i Saltenregionen 2014.   

 

Den sterkeste pendlingsstrømmen i Saltenregionen går mellom Fauske og Bodø.  I 2014 pendlet 

639 arbeidstakere fra Fauske til Bodø, mens 170 arbeidstakere pendlet motsatt vei fra Bodø til 

Fauske.   

Totalt har Fauske 1080 pendlere som pendler ut fra Fauske til andre kommuner i Salten, mens 556 

pendler fra Saltenkommuner inn til Fauske.  I tillegg kommer pendlere fra andre kommuner i landet 

samt sysselsatte i offshore.   

 

3.5 TRANSPORT 

Fauske er et viktig trafikk-knutepunkt i regional sammenheng.  Vi viser i denne sammenhengen til 

«Nærings- og godsstrømsanalyse for Nordland» (2015).  Denne transportanalysen er utført av 

Transportutvikling AS for Nordland fylkeskommune.  

Fauske har en viktig funksjon som landbasert godsterminal i forhold til jernbanedrift.   

Andre rapporter som dokumenterer Fauskes betydning som transportknutepunkt er:   

 Omlegging av E6 rundt Fauske.  Samfunnsmessige konsekvenser.  Norconsult AS.  2014-

05-27.   

 Handelsanalyse, Fauske sentrum.   Underlag for kommuneplanens arealdel for Fauske 

2015-2021.  Norconsult AS, 2015-01-14.  

 Områderegulering Terminalveien Øst.   Supplerende trafikkanalyse.  Norconsult AS, 2015-

10-23.   
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Figur 6.  Godsstrømmer i Nordland.  Kilde: Nærings- og godsstrømsanalyse Nordland.  

Transportutvikling AS, mai 2015.   
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3.5.1 Fauske godsterminal.   

Fauske godsterminal er en kombiterminal og et knutepunkt for omlasting mellom bane og bil for 

transport videre nordover på E6.  Dette gjør terminalen til den største godsterminalen i Nordland 

fylke.  Terminalen er viktig på grunn av sin strategiske plassering for transport mellom nord og sør i 

Norge.  

 

Figur 7.  Fauske godsterminal.  Kilde:  Jernbaneverket.   

 

Fauske godsterminal har fått økt betydning bl.a. som følge av den sterke økningen i netthandel i 

løpet av de senere årene.  

 

Figur 8.  Totalt antall TEU (sendt og mottastt) over Fauske postterminal i perioden 1999-2014.  

Kilde;  RailCombi.   
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Vi ser av figur 8 at antall TEU totalt i perioden 1999-2014 økte med ca 120%.  Den sterkeste 

økningen har skjedd i perioden 2010 – 2014 der økningen var på ca 80% - tilsvarende en økning 

på 20% / år.  

Det totale antall containere var i 2014 på 24.064 TEU.  Dette tilsvarer i snitt 463 TEU pr uke.  Dette 

tilsvarer ca 230 semitrailere pr uke eller ca 46 semitrailere pr virkedag.  

 

Figur 9.  Viktigste leverandører over Fauske postterminal.  År 2015 viser bare 1. kvartal.  Kilde: 

RailCombi.   

 

Vi ser av figur 9 en oversikt over leveranser av containere (TEU) til Fauske postterminal.  PostNord 

og Bring har klart den største økningen.  Siden år 2007 har Bring ca 5-doblet antall containere 

levert til Fauske.  Dette avspeiler noe av den kraftige veksten vi ser innen netthandel i de senere 

årene.  Årlig har vi i 2013 og i 2014 sett en vekstøkning innen netthandel på 13-15%.   
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4 Avgrensning av sentrum i Fauske 

Vi vil i dette kapitlet foreslå 

1. Avgrensning av kommunedelplan Fauske sentrum i revidert kommuneplanens arealdel.   

2. Avgrensning av sentrumssoner i Fauske 

3. Avgrensning av handelsområder utenfor sentrum i Fauske kommune.    

 

4.1 EKSISTERENDE OG FORESLÅTT AVGRENSNING AV 

KOMMUNEDELPLAN FAUSKE SENTRUM.   

I gjeldende arealplan for Fauske kommune er det gitt to kommunedelplaner for Fauske sentrum:   

Del 1: Som omfatter Fauske sentrum og arealene omkring tettstedet 

Del 2: Som omfatter Fauske sentrum.   

Under gjengis plankartet for Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1:   

 

Figur 10.  Kommuneplanens arealdel for Fauske kommune, Kommunedelplan for Fauske sentrum, 

del 1. 
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Under gjengis plankartet for Kommunedelplan for Fauske, del 2:   

 

Figur 11: Kommuneplanens arealdel for Fauske kommune, Kommunedelplan for Fauske sentrum, 

del 2.   

 

I gjeldende arealplan for Fauske kommune er sentrumsavgrensingen vist i en ytre og indre kjerne.  

Dette er vist på kartet gjengitt i figur 12.   
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Figur 12.  Eksisterende avgrensning av Fauske sentrum.  Kilde; Fauske kommune, 

kommuneplanens arealdel, kommunedelplan Fauske sentrum, del 2.   

 

4.2 AVGRENSNING AV SENTRUMSSONE – FAGLIG GRUNNLAG.  SSB’S 

DEFINISJON AV SENTRUMSSONE.   

Politikkutviklingen omkring avgrensning av sentrum har vært nært tilknyttet diskusjonen om 

kjøpesentre og lokalisering av kjøpesentre i sentrum eller i egne handelsområder utenfor sentrum.  

Det er i fylkesplanen for Nordland (2013-2025) et eget kapittel (kap 7) som regulerer lokalisering av 

kjøpesentre.  Som grunnlag for denne politikken er det utviklet et «Kunnskapsgrunnlag for regional 

planstrategi».    

Det er utviklet flere metoder for en faglig avgrensning av hva som er sentrum i en kommune.  

Miljøverndepartementet har bl.a. utgitt rapporten «Handel i og utenfor sentrum»1.  Denne rapporten 

viser utvikling i og omkring 7 utvalgte byregioner.  Ingen av disse byregionene ligger nord for 

Trondheim.  Sentrumsdefinisjonen ble i dette prosjektet basert på et antall postsoner.   

Vi vil i denne rapporten legge til grunn det samme faglige grunnlaget som SSB og TØI2.  Dette 

materialet har vi også benyttet som grunnlag for handelsanalysen og trafikkanalysen fir E6 rundt 

Fauske.  SSB har presentert denne metoden i et produktark som følger vedlagt denne rapporten.   

 

 

                                                      
1 Miljøverndepartementet.  «Handel i og utenfor sentrum».   Asplan Viak 2013-07-12.   
2 TØI Transportøkonomisk Institutt.  Detaljvarehandel i 20 bykommuner.  Analyse av utviklingen i bysentrum 
og kommunen totalt 2004-2012.   
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I SSB’s metode defineres en sentrumssone slik:   

En sentrumssone er et område som består av en eller flere sentrumskjerner og ei sone på 100 

meter rundt.  En sentrumskjerne er et område med mer enn tre ulike hovednæringsgrupper med 

sentrumsfunksjoner.  I tillegg til detaljvarehandel, må offentlig administrasjon eller helse og sosiale 

tjenester eler annen sosial og personlig service være definert.  Avstanden mellom bedriftene skal 

ikke være mer enn 50 meter.  Det må være minst 50 ansatte.    

Sentrumssoner er geografiske områder som har en dynamisk avgrensning, og antall 

sentrumssoner og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og 

næringsutvikling.   

I det videre arbeidet legger vi SSB’s metode til grunn.   

Etter denne definisjonen er det kun deler av Fauske sentrum som kan kalles en sentrumssone i 

Fauske kommune.   

Vi forstår en sentrumssone slik at den er det samme begrepet som ligger til grunn for 

Fylkesplanens kap 7 (Kjøpesentre), og der kommunene i hht til Regional planbestemmelse pkt 2 

skal fastsette sentrumssoner og handelsområder i sine kommune(del)planer.   

 

4.3 HVA ER SENTRUM I FAUSKE?  

Det er en generell trend at man i dagens bypolitikk søker en fortetting i form av høyrere 

arealutnyttelse og høyere byggehøyder.  Dette begrunnes med at;   

Det ønskes et mer kompakt sentrum med korte avstander der det er mulig å avvikle mest mulig av 

trafikken gjennom prioritering av gående og syklende framfor privatbil.   

En økt forståelse av at bysentrum har en sosial egenverdi der det er mulig for beboerne å møtes i 

åpne byrom eller gjennom handel, kultur, kafébesøk mv.  Sentrum vil være et sted som folk i alle 

aldre oppsøker ut fra ønsket om å være der «noe foregår».   

I en avgrensning av sentrum vil det være viktig å se sentrum i samspillet med bydelene omkring og 

viktige nærings- og handelsområder utenfor sentrum.   

 

4.3.1 Viktige sentrumsfunksjoner 

Et sentrum bør avgrenses ut fra hvilke sentrumsfunksjoner som ønskes i et sentrum.  Typiske 

sentrumsfunksjoner (kap 2) er: 

 Handel / detaljvarehandel 

 Offentlig administrasjon og offentlige / private serviceinstitusjoner og bedrifter som krever 

høy publikumstilgjengelighet 

 Kulturtilbud 

 Offentlige møteplasser (torg, parker, bystrand) og sosiale møtesteder (kaféer, restauranter, 

pub’er mv).  
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 Boligmasse med et variert boligtilbud 

 Grønnstruktur – parker – lekeområder – forbindelseslinjer inn mot friluftsområde etc.    

 

4.3.2 Hvor er viktige sentrumsfunksjoner lokalisert i Fauske sentrum 

Kartet under viser fordeling av næringsbygg, servicebygg og boliger i og omkring Fauske sentrum.  

Vi ser at boligområder (grå farge) utgjør de største arealene, mens forretningsbygg (blå farge) er 

sentrert med servicebygg (gul farge) liggende like ved.   

Dagens struktur gir et definert sentrumssone i og omkring kvadraturen i Fauske.   

 

Figur 13.  Fordeling av næringsbygg, servicebygg og boliger i Fauske sentrum.   
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4.3.3 Avgrensning av sentrumssonen i Fauske sentrum – SSB-metode 

Kartet under viser hvordan sentrumssonen i Fauske avgrenses ut fra metoden gitt av SSB (kap 

5.2.).  Sentrumssonen er et resultat av flere sentrumskjerner med en 100 meters sone rundt.  En 

sentrumskjerne består av minst tre ulike hovednæringsgrupper med sentrumsfunksjoner.   

 

Figur 14.  Sentrumssonen i Fauske sentrum er vist med blå farge.  Kilde: Kart og geodata fra SSB.  

http://kart.ssb.no/ 

 

Vi vil i strategi 1 i denne planen foreslå en avgrensning av sentrumssoner og handelsområder for 

Fauske. 
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5 Mål for kommunedelplan sentrum.  Et 

strategisk veikart.  

Vi søker å finne en oversiktlig målstruktur for sentrumsplanen.  Denne målstrukturen er forankret i 

kommuneplanens samfunnsdel.   

 

Figur 15.  Strategisk veikart – kommunedelplan Fauske sentrum.  Strategiene er ikke-prioritert 

 



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Strategiplan Fauske sentrum; 

Fauske - marmorbyen.   | Grunnlagsdokument til kommuneplanens arealdel – kommunedelplan Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\57 sentrum - fauske\2016-04-15 rapport fauske sentrum -marmorbyen.docx 2015-06-08 | Side 39 av 72 

 

I kap 6 beskrives disse strategiene ytterligere.   

 

5.1 SWOT – FAUSKE  

Nedenfor følger en enkel analyse (SWOT) for Fauske.  Dette er et enkelt verktøy for å avdekke 

sterke og svake sider i nåtid og i overskuelig framtid.    

 

Figur 16.  SWOT- Fauske 2016.    

 

En lettere lesbar utgave av denne SWOT-analysen er vist i kap vedlegg 9.6.    

 

 

Strenghts: Weaknesses:

Areal.  Betydelig tilgang på nærings- og boligareal i og i 

tilknytning til sentrum.  Tilgang på næringsareal i tilknytning 

til godsterminal, hovedvegnettet og jernbane.  

Vanskelige grunnforhold (leir / myr).  

Relativt lave tomtepriser.  Lav sats for arbeidsgiveravgift 

(5,1%).  

Viktig trafikk-knutepunkt i Indre Salten.  Hovedveger x 

Jernbane.  Terminalfunksjon for jernbane 
E6 / Rv80  gjennom sentrum.  Økende tungtrafikk

Sterk handelsnæring - sterk handelstradisjon - stort 

handelsomland
"Butikkdød" i sentrum - bygningsmasse fra ca 50-tallet

Sterk industriell tradisjon (bergverk, energi, bygg- og 

anlegg)
Svak befolkningsutvikling - eldrebølge fra ca 2023 

Viktig skolesenter for Indre Salten Svak utvikling i arbeidsplasser - spesielt i privat sektor

Rikt kulturliv.  Sterk frivillig sektor - "NM-byen" Økende pendling

Stort kraftoverskudd

Reiselivsnæringen vokser Deler av sentrum virker "slitt" og lite attraktivt

Opportunities: Threats:

Videre utvikling av E6, Rv77 (Tjernfjellet) , Rv80 og 

jernbanen.

Omlegging av E6 og Rv80 utenfor sentrum av Fauske Omlegging av E6 / Rv80 gjør Fauske til en bakevje

Etablere et utviklingsområde i sentrum  

Regional sentralisering
Tre-delingen av kommunen mellom Valnesfjord - Fauske og Sulitjelma  

vokser og eskalerer

Utvikling av Fauske Postterminal / godsterminal.  

Gjenåpning av gruvene i Sulitjelma - andre mineralressurser 

i regionen

Strenge krav til nyetableringer gjenåpning gjør gjenåpnig av gruver og 

mineralforekomster kostbart og vanskelig.  

Økning i reiselivsnæringen

Utvikling av handel / netthandel / transport - nyetableringer 

Betydelig tilgang på sentrumsnært, ledig næringsareal i 

tilknytning til nasjonale  transportkorridorer og med god 

energitilgang.

Akkvisisjon  - Etablering av institusjoner i Fauske Konkurransen med / mot Bodø blir for sterk

Sterkere samarbeid med viktige institusjoner i Bodø / 

Regionalt / Nasjonalt
Viktige arbeidsplasser / virksomheter flytter ut av Fauske 

SWOT Fauske sentrum.  Kommunedelplan sentrum 2016
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6 Strategier og tiltak for sentrumsutvikling 

6.1 ETABLERE SENTRUMSSONER OG HANDELSOMRÅDER I FAUSKE 

 

6.1.1 Forslag til ny avgrensning av kommunedelplan for sentrum 

I revisjon av kommuneplanens arealdel i Fauske er det et mål å redusere antall kommunedelplaner 

fra nåværende 5 til 1.  I nåværende kommuneplan er det utarbeidet kommunedelplaner for:   

 Fauske sentrum 1 

 Fauske sentrum 2 

 Daja / Jakobsbakken (Sulitjelma)  

 Langvatnet 1 (Sulitjelma) 

 Langvatnet 2 (Sulitjelma) 

I revidert arealplan ønsker Fauske kommune at antall kommunedelplaner skal reduseres til én 

kommunedelplan:   

 Kommunedelplan for Fauske sentrum.   

Vi legger til grunn dagens kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1 men foreslår å endre denne 

avgrensningen i samråd med administrasjonen i Fauske kommune slik:  

 

Figur 17.   Forslag til avgrensning av kommunedelplan Fauske sentrum.   
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6.1.2 Forslag til avgrensning av sentrumssoner A og B i Fauske.   

For å få en funksjonell avgrensning av sentrum, velger vi å legge avgrensningen i senterlinjen av 

eksisterende gateløp.  Vi velger å justere avgrensningen slik at viktige sentrumsfunksjoner (kap 

4.3.3.) innlemmes i sentrum.   

Sentrumssoner A og B avgrenses som vist i figur 21.   

 

Sentrumsfunksjoner i foreslått sentrumssone A og B.   

I Sone A foreslås følgende sentrumsfunksjoner:   

 Bypark / Bystrand vest i sentrumsområdet.  Dette elementet vil ligge som en naturlig 

forlengelse av sentrumskvadraturen.  Pr i dag savner Fauske en definert bypark.   

 Bolig- og forretningsområde (Promenaden) langs en oppgradert Sjøgata.  Arealer avsatt til 

forretningsformål ved den gml sentralskolen tenkes lagt inn her.  Sjøgata oppgraderes i 

forhold til siktelinjer, byggelinjer og trafikkareal.    

 Et utviklingsområde for kultur bolig- og næringsutvikling i sentrum.  I det samme området 

foreslås igangsatt et BID3-prosjekt for å skape mer liv i tomme butikklokaler i sentrum  

 Det foreslås etablert en lekepark / aktivitetspark i Rådhusgata.    

 Det foreslås lagt en bussterminal i sentrum.   

 Boligområder med muligheter for boligfortetting, større byggehøyde og parkeringsareal i 

underetasjer / parkeringskjeller.  Langs promenaden ut mot fjorden ønskes tilrettelagt for 

boliger og sosiale møteplasser.   

 

Sentrumssone A og B i hht regional planbestemmelse om kjøpesenter 

Sentrumssone A er bykjernen / kvadraturen i Fauske.  Sentrumssone A er en sentrumssone i hht 

Regional planbestemmelse – j.fr. Fylkesplanens kap 7.  Sentrumssone B er ikke en sentrumssone i 

hht Regional planbestemmelse.   

 

Byggegrenser og frisiktlinjer. 

Det skal i sentrumssone A gjennom reguleringsplan defineres byggegrenser og frisiktlinjer i hht 

PBL § 29-4 – j.fr. veglovens bestemmelser.   

Byggegrenser settes slik at man får mest mulig sammenfallende byggelinjer i sentrum slik at en 

oppnår en definert kvartalsstruktur.   

 

 

                                                      
3 Business Improvement District 
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Fortau, sykkelfelt og gater 

Det defineres tydelige linjer for gater og fortau og skille mellom gater og fortau.  Fortausbredde, 

gatebredde og bredde på evt sykkelbane defineres i hht vegnormalen4.  Vi viser her spesielt til kap 

B i Håndbok N100.   

 

Figur 18.  Inndeling av fortauet i soner med breddekrav (mål i m).  Kilde; Håndbok N100.   

 

 

Figur 19: Tverrprofil – gater.  Kilde: Håndbok N100.   

 

                                                      
4 Statens vegvesen – vegdirektoratet (2014).  Veg- og gateutforming.  Håndbok N100.   
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Figur 20: Tverrprofil – gate med sykkelfelt. Kilde: Håndbok N100.   

 

I gater med sykkelfelt der det går by-/regionallinjer eller langruter for buss, bør kjørefeltbredden 

være 3,25 m av hensyn til framkommelighet for buss 

 

Byggehøyder og utnyttelsesgrad sone A og B: J.fr. § 9.1.4. i planbestemmelser 

Gjennom reguleringsplan / detaljplan vil kommunen legge til grunn at følgende byggehøyder / 

utnyttelsesgrad gjelder:  
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Tabell 3.  Byggehøyder og utnyttelsesgrader i sentrum.  J.fr. Kommuneplanens arealdel.  

Planbestemmelser §1.15.4.  Kilde: Fauske kommune 

 

Kvartalshenvisningene i oversikten foran viser til følgende kart:   
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Figur 21: Kvartalsinndeling i Fauske sentrum.  Kilde: Fauske kommune.    

 

 

6.1.3 Forslag til avgrensning av Handelsområde H1 og H2 

Det er i hht Regional planbestemmelse utarbeidet en handelsanalyse for Fauske.  Vi viser i denne 

sammenheng til kap 1.2.3.  Vi vil i denne sammenheng defineres handelsområder utenfor sentrum; 

Handelsområde H1: som omfatter Fauske Handelspark, Byggmakker og tilstøtende areal.  Dette 

området samsvarer med areal avsatt til formål F/A Forretning / Industri i reguleringsplanen for 

Fauske stasjonsområde.  Dette området er pr i dag i all hovedsak disponert.   

Handelsområde H2: som omfatter Terminalveien øst.  Dette området følger samme avgrensning 

som reguleringsplan for Terminalveien Øst.  Området er avsatt til formål Bebyggelse og anlegg, 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og Grøntområde.   

Tilfang på udisponert, sentrumsnært næringsareal i tilknytning til nasjonale transportkorridorer, gir 

Fauske et viktig konkurransefortrinn sett i forhold til nabokommunene.   
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Figur 22: Avgrensning av Handelsområde H1 og handelsområde H2 (Bestemmelsesområde 

handel).   Utsnitt av kommunedelplan Fauske sentrum.  Handelsområdene er markert 

med blått omriss.   

 

6.1.4 Tiltak:   

 Kommunedelplan for sentrum avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.1. 

 Sentrumssoner (sentrumssone A og B) avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.2. 

 Handelsområder utenfor sentrum (Handelsområde H1 + H2) avgrenses som foreslått i kap 

6.1.3.   

 I samarbeid med Nordland fylkeskommune bør det arrangeres et byromseminar på 

Fauske.  I samarbeid med fylkeskommunen bør hensikten og innretningen på et slikt 

seminar avklares i god tid før gjennomføring av seminaret.   

 Det bør søkes tilskudd fra Stedsutviklingsprogrammet til videre utvikling av Fauske 

sentrum.   
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6.2 STRATEGI 2.  ETABLERE ET UTVIKLINGSOMRÅDE I SENTRUM; 

SJØGATA – KULTURKVARTALET OG BID-FAUSKE.   

 

6.2.1 Sjøgata  

Sjøgata framstår i dag med et uryddig gatebilde med utflytende gatemønster, varierende gate- og 

fortausbredder, og utydelige byggelinjer.  Bredden på selve kjørebanen varierer, og er på enkelte 

strekninger hele 10 m bred.  Fortaubredde varierer, og enkelte kryss er uklare i avgrensning 

mellom fortau, parkering og kjørebane.  Dette skaper en økt risiko i en periode der det må 

forventes mer blandet trafikk.   

 

Figur 23.  Sjøgata sett mot vest fra Amfi-bygget.  Foto: M Selnes 2015.   

 

Sjøgata bør «strammes opp».  Det bør defineres en gatelinje og gatebredde, fortausbredde og 

sykkelbanebredde i hht vegnormalen (kap 6.1.).  Det bør defineres byggelinjer og siktelinjer og 

stilles krav til fasadeutforming og gesimshøyde ut mot gaten (kap 6.1., tabell 3).   

En oppstramming av Sjøgata, vil gjøre denne bydelen svært attraktiv i forhold til boliger, 

sentrumshandel, utesteder og andre etableringer.   
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I det følgende (fig 25-27) vises noen skisser som viser hvordan dette gatebildet kan utformes.    

 

Figur 24.  Sammenhengen Bypark – bystrand – Sjøgata som sentrumsområde.  Kilde: Leonard 

Brunke 

 

Sett i perspektiv fra sørøst mot nordvest kan dette bli slik:   

 

Figur 25. Bypark – bystrand – Sjøgata som sentrumsområde.  Perspektiv fra sørøst mot nordvest.  

Kilde: Leonard Brunke 

 

 

Sett i perspektiv fra sørvest mot nordøst kan dette bli slik:   
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Figur 26.  Bypark – bystrand – Sjøgata som sentrumsområde.  Perspektiv fra sørvest mot nordøst. 

Kilde: Leonard Brunke 

 

6.2.1.1 Disponering av bygningsmasse i Sjøgata 

Det pågår en regional sentralisering i Salten som i de aller fleste andre regioner i landet.  I 

perspektiv 2030 vil ca 77% av befolkningen i Salten bo på aksen Bodø-Fauske – dette utgjør ca 

70.000 mennesker.  I perspektiv 2030 vil kommunikasjonslinjene mellom Fauske og Bodø være 

bedre med en forventet kortere reisetid.   

I et framtidsperspektiv vil Fauske – i likhet med de aller fleste tettsted og byer i landet – oppleve en 

eldrebølge som starter ca 2023.  Fram til år 2030 vil antall eldre i 80+ øke med ca 64% i Fauske.  

PÅ landsbasis vil andelen pensjonister (67+) i befolkningen fordobles fra nå av og fram til 2040.  

Dette vil være en generasjon eldre med relativt høy utdanning og høy betalingsevne.  Eldre stiller 

spesielle krav til boliger og sentrumsstruktur.  Vinnerne i denne prosessen vil være de byer og 

tettsteder som tilrettelegger for en økt andel eldre og økt regional sentralisering.   

Det tenkes etablert en bygningsmasse bestående av bygninger i 3-4 etasjer.   

Bygningsmassen i Sjøgata bør disponeres til: 

 Boligformål (2-4 etasje) – 1. etasje ut mot sjøsiden.   

 Forretningsformål (sentrumshandel, service).  1. etasje ut mot Sjøgata 

 Forretningsformål (kontor mv) 2-4 etasje) 

 Forretningsformål (restaurant, pub mv).  1. etasje ut mot sjøsiden 

 Parkering / varelevering / lager.  1. etasje mot sidegatene.   Det bør unngås gateparkering.    
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6.2.2 Kulturkvartalet 

Kultur er i økende grad en viktig sentrumsfunksjon.  Vi viser i denne sammenhengen til kap 2.  

Erfaringene fra åpningen av Stormen i Bodø den 16. november 2014 og i ettertid er udelt positive i 

forhold til å skape mer liv og aktivitet i sentrum.  Biblioteket er blitt en helt sentral møteplass for 

lesing, leksearbeid, lån av bøker, film og annet.  Etableringen har skapt en aktivitetsøkning i 

sentrum av byen med positive ringvirkninger overfor forretninger og utesteder.   

Fauske har i lang tid diskutert etableringen av et kulturhus / allaktivitetshus i Fauske sentrum.  

Etableringen a et slikt hus er av økonomiske årsaker utsatt.  Det er laget en reguleringsplan for 

bygging av et allaktivitetshus på tomta der gml Rådhus står i dag.    

Fauske har i dag en stor hall (Fauskehallen) der det arrangeres idrettsstevner, konserter mv.  I 

Fauskehallen kan det tas arrangement med inntil ca 1.000 sitteplasser.  I februar 2016 vil en ny 

fotballhall (SKS-Arena) bli bygget ferdig på Vestmyra, og denne nye hallen innebærer betydelig økt 

kapasitet på Fauske i forhold til arrangementer som krever større haller.   

I tillegg til disse to hallene har følgende kapasiteter som er aktuelle i kultursammenheng:  

 Fauske kino ble bygd i 1954.  Salen har 213 sitteplasser, og benyttes også som 

konsertlokale.   

 Ankerske scene (Fauske Bluesklubb).  Ca 150 plasser.   Driftes på dugnad av 

bluesklubben.   

 Samfunnshuset.  Dans Fauske disponerer 2. etg, mens Ungdomsklubben disponerer 1. 

etg.    

En utvikling av aktivitet i de to hallene og i de eksisterende kulturhusene i sentrum, vil være en 

meget viktig faktor i forhold til å utvikle kulturkvartalet i sentrum av Fauske.  Utvikling av et 

parkanlegg med en evt utescene i tilknytning til kulturkvartalet, vil styrke denne funksjonen.   

I forbindelse med utvikling av kulturkvartalet, bør man i prosessen vurdere hvilke ringvirkninger i 

form av etableringer og aktiviteter som kan være aktuelle i kulturkvartalet.  Dette kan være 

ringvirkning i form av; 

 Utesteder 

 Kulturrelatert virksomhet (øvingslokaler, bi-scener mv) 

 Reise/opplevelsesrettet virksomhet 

 Forretninger bedrifter rettet mot kulturmarkedet 

 

6.2.3 BID-Fauske.   

BID Business improvement district er et verktøy for å vitalisere sentrum gjennom forpliktende 

samarbeid mellom gårdeiere, næringsdrivende og kommunen. BID-verktøyet ble etablert på slutten 

av 1970 -tallet i USA, for å stoppe en akselererende nedgang i sentrumshandel, som en følge av 

en ekspansiv kjøpesenterutbygging utenfor sentrum. 

Et sentralt element i BID er at det utarbeides en vitaliseringsplan som forplikter alle innenfor det 

definerte BID-området til å bidra økonomisk gjennom en avtale.  For å lykkes med BID, må 

næringslivet ha et nært og godt samarbeid med kommunen og koble arbeidet til kommunale 
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planer.  Kommunene på sin side må tilegne seg kunnskap om handelens utviklingstrekk og 

forutsetninger, og samarbeide med næringslivet om gode løsninger for drift og utvikling av sentrum. 

Målet er at handelen lokaliseres, utformes og tilpasses stedets omgivelser på en god måte, slik at 

de bidrar til et godt bymiljø og styrker livet i byen5.   

Et gjennomgående trekk ved de fleste norske byer er at bare en del av de næringsdrivende, 

butikkeiere og gårdeiere aktivt medvirker til å løse felles oppgaver i sentrum, mens andre av ulike 

årsaker velger å stå utenfor.  Vi finner også at mange sentrumsgårder eies av personer / selskaper 

med liten lokal forankring.   

Et BID kan defineres slik;   

Et BID (Business Improvement District) er et presist avgrenset område hvor næringsdrivende – 

forplikter seg gjennom en avtale om at de sammen skal investere i tiltak som styrker områdets 

konkurranseevne6.   

Et BID kan etableres slik:   

 Det etableres en organisasjon / sentrumsorganisasjon som utarbeidet er forslag til 

vitaliseringsplan;  

 Felles virkelighetsforståelse 

 Hva skal planen omfatte / ikke omfatte (områdemessig og saklig) 

 Hva skal man søke å oppnå – mål  

 Virkemidler  

 På grunnlag av planen utarbeides en avtale om gjennomføring av planen 

 Organisasjonen / sentrumsorganisasjonen får ansvar og virkemidler for å gjennomføre 

planen.    

Et BID kan eksempelvis omfatte;  

 Flere gårdeiere i samme kvartal går sammen om oppgradering / utvikling av et kvartal.  

Enighet om kvartalsutvikling 

 Flere gårdeiere går sammen om utenomhus-tiltak som gir kvartalet et enhetlig og mer 

tiltalende preg 

 Felles parkeringsløsninger 

 Felles løsninger for varelevering, lager, avfallstømming og annen logistikk 

 Felles åpningstider 

 

 

                                                      
5 Kommunal og regionaldepartementet.  Miljøverndepartementet.  Faglig råd for bærekraftig byutvikling.   
6 Etter Norsk Sentrumsutvikling (2014).  Vitalisering av sentrum – en norsk BID-ordning.   
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6.2.4 Tiltak 

 Det iverksettes en prosess som skal ende opp i en ny reguleringsplan for Sjøgata.  En 

«oppstrammingsplan» for Sjøgata i Fauske som en parallell til miljøgateprosjektet i 

Storgata.   

 Det igangsettes en prosess som skal skape mer kulturbasert virksomhet i Kulturkvartalet. 

 Det bør etableres et eget prosjekt BID-Fauske.   

 

6.3 STRATEGI 3.  UTARBEIDE EN STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FAUSKE 

KOMMUNE.   

Fauske kommune bør utarbeide en strategisk næringsplan.  Fauna KF er i gang med å utarbeide 

en strategisk næringsplan.  Denne forventes lagt fram for politisk behandling våren 2016.   

 

6.4 STRATEGI 4.  ETABLERE BYPARKEN MED STRANDOMRÅDE – I 

FORLENGELEN AV SJØGATA BYSTRANDA – BYPARKEN 

Denne strategien er nært knyttet til strategi 1, .   

I forlengelsen av Sjøgata mot vest, og i tilknytning til Nordlandsmuseet Fauske / Bygdetunet, er det 

planlagt etablert en bystrand i tilknytning til byparken omkring Fauske bygdetun.  En slik bystrand 

vil kreve tilrettelegging i form av at eksisterende masser i strandsonen skiftes ut med sand, og at 

det etableres et grøntanlegg i tilknytning til strandsonen.   
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Figur 27: Planskisse Fauske bystrand.  Kilde; Leonard Brunke.   

 

Sammen med bygdetunet og tilstøtende grøntarealer kan dette området utvikles videre til en 

bypark som vil ha en stor bruksverdi i seg selv og som kan benyttes som område for utendørs 

musikkfestivaler mv.   I tillegg kan det etableres aktivitetshus for servering, trening, spa mv.   
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Figur 28.  Skisse, bysta\rand Fauske.  Kilde: Leonard Brunke.   

 

Bystranda kan knyttes sammen med en gang/sykkelvei vestover mot Erikstad / Badeplassen og 

derved åpne en gang/sykkelpassasje inn mot Sjøgata.    
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Figur 29.  Skisse; badestrand sammensatt av byggesystemer, sandstrand og vegetasjon.  Kilde;  

Leonard Brunke.   

 

 

Figur 30.  Skisse:  Aktivitetshus / strandhus.  Kilde:  Leonard Brunke.   

 

6.4.1 Tiltak 

 Det bør arbeides videre med å etablere og realisere en bypark / bystrand i Fauske.   
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6.5 STRATEGI 5.  ETABLERING AV EN LEKEPARK I FAUSKE SENTRUM.   

Det er mulig å etablere en lekepark / et lekeland i Fauske sentrum.  En slik park vil i seg selv skape 

mye aktivitet og være et attraktivt mål for småbarn / småbarnsforeldre.   Som et eksempel på en 

slik lekepark, viser vi her en lekepark i Halden sentrum.   

 

Figur 31.  Lekepark i Halden sentrum.  Kilde:  https://www.facebook.com/lekeparkhalden 

 

Det er ledige, sentrumsnære arealer i Fauske sentrum som kan være meget godt egnet for 

formålet.  Adgangen til bruk av slike areal kan evt leies for en periode.    

 

 

https://www.facebook.com/lekeparkhalden
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Figur 32.  Areal i Rådhusgata.   Mulig lekeland.  Foto; M. Selnes 2015.   

 

6.5.1 Tiltak 

 Det etableres en lekepark i Fauske sentrum som foreslått. 

 

6.6 STRATEGI 6.  ETABLERING AV EN GRØNNSTRUKTUR MED ET 

SAMMENHENGENDE GANG/SYKKELVEINETT I OG GJENNOM FAUSKE 

SENTRUM.   

I forbindelse med etablering av nytt skolesenter på Vestmyra i Fauske, er det i samarbeid med 

Statens Vegvesen – Region Nord utarbeidet et forslag til nytt gang- og sykkelveisystem på Fauske.  

Tiltakene i den kommunale planen for gang- og sykkelveier er koordinert med planen til Statens 

vegvesen.   

Den kommunale planen for gang- og sykkelveier i Fauske sentrum ble behandlet av Fauske 

kommunestyre den 27. august 2015 som sak 064/15.  Denne saken viser til Norconsults rapport 

datert 01.07.2015.   

Statens vegvesen – Region nord har lagt fram Temaplan til offentlig ettersyn 19. august 2015; 

Hovednett for sykkel Fauske – rute/lenkebeskrivelse.  Et oversiktskart er vist i fig 34.  

Det er i denne sammenheng vesentlig å knytte sammen gang- og sykkelveinettet i Fauske slik at 

det skapes en sammenheng også med en oppgradering av Sjøgata.  Det kan her skapes en 

sammenheng mellom badeplassen på Erikstad – via Byparken og direkte inn i Sjøgata.   

Med dette gang-sykkelveisystemet på plass, vil man få et sammenhengende system som knytter 

sentrum til:  
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 Badeplassen på Erikstad, 

 Lysløypa / friluftsområder ved Hauan – Skjåheia 

 Friluftsområder ved Finneid skole 

 Friluftsområder ved Arsenalet.    

 

Figur 33: Forslag til nytt gang- og sykkelveisystem på Fauske i tilknytning til skolesenteret på 

Vestmyra.  Kilde; Statens Vegvesen.   

 

Gjennomføring av disse tiltakene vil imøtekomme statlige og regionale planmyndigheters 

retningslinjer om tydelige gang- og sykkelstrategier i tettsteder.  Samtidig vil tiltakene forsterke 

Fauske kommunes profil som folkehelsekommune.   

 

6.6.1 Tiltak.   

 Plan om sammenhengende gang- og sykkelveistruktur i Fauske gjennomføres i samarbeid 

med Statens Vegvesen.   
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6.7 STRATEGI 7.  ETABLERE EN NY BUSSTERMINAL I FAUSKE SENTRUM 

Det savnes i dag en ordnet bussterminal i Fauske sentrum.  Bussene bruker i dag et areal ved 

Shellstasjonen som terminal.  Det er flere mangler ved dagens løsning: 

 Dårlige fasiliteter for de reisende – dårlig buss-skur 

 Vanskelige inn- og utkjøringsforhold for bussene  

 Dårlig skilting – terminalen vanskelig å finne for reisende som ikke er godt kjent på Fauske 

 Konflikt med andre brukere av bensinstasjonen og oppstilling av langtransportkjøretøy.   

Effektive terminaler for kollektivtransport er en viktig del av sentrumsfunksjonen. 

Nordland fylkeskommune har laget en skisse av kjøremønster for buss gjennom Fauske sentrum.  

Jernbanestasjonen og Follaveien mellom rundkjøringa i Storgata og Sjøgata er viktige knutepunkt i 

denne strukturen.    

 

Figur 34.  Skisse av kjøremønster for Buss gjennom Fauske sentrum.  Kilde.  Nordland 

fylkeskommune.   
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Det ligger en mulighet i å etablere en bussterminal i Follaveien mellom Rundkjøringen (Bautaen) 

og Sjøgata med forlengelse inn i Sjøgata (ved Bankbygget).   

 

Figur 35.  Mulig lokalisering av ny bussterminal på Fauske.  Kilde: Kommunekart.no 

 

Denne lokalisering av ny bussterminal terminalen vil også ha en viktig funksjon i forhold til 

sentrumshandel, kulturkvartalet, offentlige tjenester mv.  

 

6.7.1 Tiltak 

 Det iverksettes en prosess i samarbeid med Nordland fylkeskommune for å etablere en ny 

bussterminal i Fauske sentrum.   
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6.8 STRATEGI 8.  UTARBEIDE EN PARKERINGSSTRATEGI FOR FAUSKE 

SENTRUM.   

Fauske Parkering AS er et heleid kommunalt selskap som administrerer avgiftsparkering og bruker 

inntektene av dette til sentrumsutvikling i Fauske.  Det opereres med én prissone for hele sentrum.  

For langtidsparkering er det en rabattordning for de som parkerer før kl 10:00.   

Parkering er en viktig del av tilgjengeligheten, og avgiftsparkering kan oppleves som en uheldig 

konkurransevridning i forholdet mellom sentrumshandel (avgift og tidsbegrensning) og handel i 

handelsparker utenfor sentrum (ingen avgift og i praksis ingen tidsbegrensning).   

Det er i formannskapsmøtet den 23. oktober 2015 tatt initiativ overfor Fauske Parkering AS om en 

vurdering av en ordning med avgiftsfri parkering i sentrum i forbindelse med julehandelen 2015.  

Fauske Parkering AS har på grunnlag av dette initiativet innført gratis parkering hver lørdag i 

desember 2015.  Dette tiltaket er ikke evaluert, men har i følge media gitt gode resultater.  

 

6.8.1 Tiltak 

 Det bør igangsettes en prosess for å utvikle en ny parkeringsstrategi for Fauske der 

Sentrumssonene og Handelsområdene (Strategi 1) vurderes samlet.   

 

6.9 STRATEGI 9.  FORTSETTE ARBEIDET MED OMLEGGING AV RV80 OG E6 

UTENOM FAUSKE SENTRUM.   

Det er utarbeidet en egen rapport om omlegging av E6 og Rv80 rundt Fauske og 

samfunnsmessige konsekvenser av dette;   

 Omlegging av E6 rundt Fauske sentrum.  Underlag for kommuneplanens arealdel for 

Fauske 2015-2021.  Norconsult AS 2015-01-14. 

Det er i denne rapporten foreslått følgende tiltak:   

 Det bør snarest mulig opprettes en dialog med Statens Vegvesen i forbindelse med 

Konseptutvalgsutredningen (KVU) for strekningen Fauske - Mørsvikbotn (se kap 2.6.) med 

siktemål å innlemme strekningen Finneidstrømmen bru – Fauske nord i denne KVU’en.   

 Denne konseptutvalgsutredningen bør sees i sammenheng med andre viktige 

vegprosjekter i regionen.    

 Ved en omlegging av E6 og RV80 rundt Fauske sentrum er det svært viktig at det sør, nord 

og vest for byen utformes vegkryss som bidrar til å «sluse» besøkstrafikk / turisttrafikk inn 

til bysentrum.  Dette kan skje gjennom en bevisst utforming av stoppepunkter / vegkryss, 

utforming av blikkfang / attraktivitet i sentrum.   

 Det må utformes parkeringsareal og en parkeringsstrategi i sentrum som kan fange opp 

besøkstrafikk / turisme, og som gjør sentrum til et attraktivt stoppested.   

Dette er en viktig langsiktig strategi som ble drøftet i Plan- og Utviklingsutvalget i Fauske den 

24.11.2015.  Omlegging av E6 og Rv80 var i denne sammenheng to viktige innspill til Regional 

Transportplan RTP 2017-2028.  
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6.9.1 Tiltak 

 Det må etableres et prosjekt som holder et kontinuerlig påtrykk i denne saken i forhold til 

RTP og NTP.   
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7 Handlingsplan for sentrumsutvikling 

 

7.1 TILTAK 

Vi oppsummerer her tiltakene nevnt foran (kap 6).   

Sentrumssoner og handelsområder 

 Kommunedelplan for sentrum avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.1. 

 Sentrumssoner (sentrumssone A og B) avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.2. 

 Handelsområder utenfor sentrum (Handelsområde A + B) avgrenses som foreslått i kap 

6.1.3.   

 I samarbeid med Nordland fylkeskommune bør det arrangeres et byromseminar på 

Fauske.  I samarbeid med fylkeskommunen bør hensikten og innretningen på et slikt 

seminar avklares i god tid før gjennomføring av seminaret.   

 Det bør søkes tilskudd fra Stedsutviklingsprogrammet til videre utvikling av Fauske 

sentrum.   

Sjøgata – kulturkvartalet og BID-Fauske 

 Det iverksettes en prosess som skal ende opp i en ny reguleringsplan for Sjøgata.  En 

«oppstrammingsplan» for Sjøgata i Fauske som en parallell til miljøgateprosjektet i 

Storgata.   

 Det igangsettes en prosess som skal skape mer kulturbasert virksomhet i Kulturkvartalet. 

 Det bør etableres et eget prosjekt BID-Fauske.   

Strategisk Næringsplan 

Arbeidet med Strategisk næringsplan ivaretas av Fauna KF.   

Byparken og bystrand 

 Det bør arbeides videre med å etablere og realisere en bypark / bystrand i Fauske.   

Etablering av en lekepark 

 Det etableres en lekepark i Fauske sentrum som foreslått.   

Gang/sykkelveinett – grønnstruktur.   
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 Plan om sammenhengende gang- og sykkelveistruktur i Fauske gjennomføres i samarbeid 

med Statens Vegvesen.   

Bussterminal 

 Det iverksettes en prosess i samarbeid med Nordland fylkeskommune for å etablere en ny 

bussterminal i Fauske sentrum.   

Parkeringsstrategi 

 Det bør igangsettes en prosess for å utvikle en ny parkeringsstrategi for Fauske der 

Sentrumssonene og Handelsområdene (Strategi 1) vurderes samlet.   

Omlegging av E6 / Rv80 

 Det må etableres et prosjekt som holder et kontinuerlig påtrykk i denne saken i forhold til 

RTP og NTP.   

 

 

 

 



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Strategiplan Fauske sentrum; 

Fauske - marmorbyen.   | Grunnlagsdokument til kommuneplanens arealdel – kommunedelplan Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\57 sentrum - fauske\2016-04-15 rapport fauske sentrum -marmorbyen.docx 2015-06-08 | Side 65 av 72 

 

8 Referanser 

Brunke, Leonard (2015).  Fauske bystrand.  Skissenotat. 26.03.2015 

Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet (2013).  Faglig råd for Bærekraftig 

Byutvikling.  Publikasjonskose H-2305. 12/2013.   

Midtskog, Odd (2015).  Sentrum som arena.  Kronikk i Avisa Nordland.  20.06.2015.   

Norconsult AS (2014).  Omlegging av E6 rundt Fauske.  Samfunnsmessige konsekvenser.  

Oppdrag for Fauna KF.  Oppdragsleder  Morten Selnes.  Oppdragsnr.:  5141396 

Norconsult AS (2015).  Vestmyra skole.  Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak.  Fauske 

øst.  Fauske vest.  Forslag, tiltak og videre arbeid.  Oppdrag for Fauske kommune.  Oppdragsleder 

Morten Selnes.  Oppdragsnr.:  5146621  

Norconsult AS (2015).  Handelsanalyse, Fauske sentrum.  Underlag for kommuneplanens arealdel 

for Fauske 2015-2021.  Oppdrag for Fauske kommune.  Oppdragsleder Morten Selnes.  

Oppdragsnr.:  5144095 

Norconsult AS (2015).  Områderegulering Terminalveien øst.  Supplerende trafikkanalyse.  

Oppdragsleder Gøran Antonsen.  Oppdragsnr.: 5144095 

Nordland fylkeskommune (2011). Regional planstrategi for Nordland 2012-2016.  

Kunnskapsgrunnlaget.   

Nordland fylkeskommune (2014).  Fylkesplan for Nordland 2013-2025.  Kap 7. 

Nordland Fylkeskommune (2015).  Høringsutkast planprogram.  Regional plan for by- og 

regionsenterpolitikk 2016-2025.   

Norsk Sentrumsutvikling (2014).  Vitalisering av sentrum – en norsk BID-ordning.   

TØI.  Transportøkonomisk Institutt.  Detaljvarehandel i 20 bykommuner.  Analyse av utviklingen i 

bysentrum og kommunen totalt 2004-2012. 

 

 

 

 



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Strategiplan Fauske sentrum; 

Fauske - marmorbyen.   | Grunnlagsdokument til kommuneplanens arealdel – kommunedelplan Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\57 sentrum - fauske\2016-04-15 rapport fauske sentrum -marmorbyen.docx 2015-06-08 | Side 66 av 72 

 

9 Vedlegg.   

9.1 SSB-METODE.   SENTRUMSSONE 
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9.2 FOLKETALL I GRUNNKRETSER.  FAUSKE 2000 – 2016.  
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9.3 BEFOLKNINGSUTVIKLING I SALTENKOMMUNENE.  HISTORISK.  2000-

2016 
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9.4 BEFOLKNINGSUTVIKLING I SALTENKOMMUNENE.  2015-2030.   
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9.5 ALDERSFORDELT BEFOLKNINGSUTVIKLING I FAUSKE OG BODØ 

KOMMUNER.  PROGNOSE 2015-2030.    
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9.6 SWOT-ANALYSE FAUSKE 2016 
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Forord  

Med grunnlag i Nasjonal sykkelstrategi har Statens vegvesen Region nord et mål om å få 
utarbeidet planer for sammenhengende hovednett for sykkel i alle byer og tettsteder i 
Nordland, Troms og Finnmark. Det er laget planer for hovednett for sykkel for de fleste 
byene/tettstedene i Region nord. 
 
Nå er det Fauske sin tur! 
 
Statens vegvesen, Vegavdeling Nordland, har utarbeidet plandokumentene og organisert 
medvirkning i samarbeid med Fauske kommune. Fauske kommune har hatt ansvar for 
formell planprosess og saksbehandling fram til politisk vedtak. 
 
Foto som er brukt i plandokumentene er hentet fra ulike kilder. Blant annet Viaphoto 
(internt vegvesen‐system), bilder fra Googlemaps, foto tatt av ansatte på befaringer. 
 
Følgende har deltatt i planarbeidet: 
 
Fauske kommune:  
Bent Sollund 
Irene Larssen 
Gudrun Hagalinsdottir 
Lise Gunn Hansen 
 
Statens vegvesen:  
Lars Christensen 
Toril Barthel 
 
Planen ble vedtatt i kommunestyret i Fauske (vedtaksnr.) 
 
Bodø juli 2015   
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1 Innledning ‐ målsetting med sykkelplan Fauske 

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2014‐2023 er det fokus på at sykkelens rolle som tran‐
sportmiddel skal styrkes. Som et ledd i oppfølging av NTP, er det utarbeidet en Nasjonal 
sykkeltrategi (revidert februar 2012), med følgende målsettinger: 
 
Hovedmål: 
Sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre 8 % av alle reiser innen år 2023. 
 
Delmål: 

 Fremme sykkel som transportform 

 Sykkeltrafikken i byer og tettsteder er minst doblet 

 Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister 

 80 % av barn og unge går eller sykler til skolen 
 
I Sykkelstrategien er det fokus på at økt sykling med dagens utforming av vegnettet kan 
medføre flere ulykker. Null‐visjonen for trafikksikkerhet skal legges til grunn for arbeidet 
med å øke sykkeltrafikken. Tiltak for å bedre sikkerhet for syklister inkluderes i vegvesenets 
generelle trafikksikkerhetsarbeid. 
 
Statens vegvesen har ansvar for å følge opp Nasjonal sykkelstrategi. Etaten har et utvidet 
ansvar for sykkeltrafikken og skal være pådriver for økt sykkelbruk, samt spre kunnskap om 
sykling og sykkeltiltak. I henhold til Sykkelstrategien og interne retningslinjer i vegvesenet, 
skal det utarbeides plan for sammenhengende hovednett for sykkel i byer og tettsteder med 
mer enn 5000 innbyggere. I Norge har vi omlag 90 slike steder med ca. 2,5 mill. innbyggere. 
 
Fauske kommune har definert seg som folkehelsekommune og har en visjon: 
 
 
 
 
 
 
Målsettingen med sykkelplan for Fauske: 
 

 Definere et sammenhengende hovednett for sykkel på Fauske – som grunnlag for 
helhetlig tilrettelegging for sykling og gåing som transportform i kommunen. 

 Tilby befolkningen i Fauske et vegnett som er trafikksikkert, som gir god 
framkommelighet for syklister og gående og gjør det attraktivt å gå og sykle. 

 Fremme sykling/gåing som viktig i et helseperspektiv.  

 Sykkelvegnettet skal være informativt og ukomplisert, og invitere til sikker atferd 
gjennom utforming og skilting. Det skal være enkelt å handle riktig og vanskelig å gjøre 
feil.  
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1.1 Planens innhold og formell behandling 

Plan for hovednett for sykkel på Fauske består av følgende dokumenter: 
 

 Planbeskrivelse (dette heftet) 

 Rute/lenkebeskrivelse med tiltaksliste (eget hefte) 

 Temakart med inntegnet hovedvegnett for sykkel 

 Eventuelle bestemmelser/retningslinjer i kommuneplanens arealdel  

 Nye traséer for gang‐ og sykkeltrafikk inntegnet på kommune(del)plankartet med 
tanke på framtidig detaljregulering 

 
Plandokumentene forankres politisk og administrativt i Fauske kommune ved at plan‐
beskrivelse, rute/lenkebeskrivelse, temakart og nye traséer i kommune(del)plankart og 
bestemmelser/retningslinjer sendes på høring som del av rullering av kommuneplanens 
arealdel. Kommuneplanens arealdel rulleres i 2014/2015. Vedtak forventes å være på plass i 
løpet av 2015.  
 
Tidsplan for formell behandling: 
 

 Idédugnad/medvirkning – møte på Fauske med deltakere fra ulike fagetater og adm. i 
kommunen – mars 2015 

 Plandokument ferdig til offentlig ettersyn/høring juli 2015 

 Justering av plandokument før framlegging til vedtak høst 2015 
 
Sykkelplanen er en temaplan som ikke er juridisk bindende med tanke på arealbruk. For å 
sikre areal til sykkelveg, sykkelfelt, sykkelparkering, utvidelse av fortau m.m. og andre tiltak 
som fremmer sykkelbruk, er det viktig at Fauske kommune og Statens vegvesen følger opp 
idéene/forslagene til tiltak med detaljregulering i planene som utarbeides. 
 
Hovedvegnett for sykkel berører både kommunalt, statlig og fylkeskommunalt vegnett.  
Tiltak som krever investering må synliggjøres i de respektive etaters økonomiplaner/ 
budsjett. Statens vegvesen har ansvar for oppfølging av tiltak på riks‐ og fylkesvegnettet, 
med informasjon og synliggjøring av behov for bevilgning til foreslåtte tiltak, både internt i 
Statens vegvesen og mot Nordland fylkeskommune. Kommunen må synliggjøre sine behov 
og få disse inn i plan etter plan‐ og bygningsloven, økonomiplaner og budsjett. 
 
Ansvarsfordeling mellom Fauske kommune og vegvesenet i planarbeidet: 
 

 Statens vegvesen (SVV) har prosjektledelse og ansvaret for at dokumenter og kart blir 
utarbeidet. SVV kaller inn til møter/medvirkning i samarbeid med kommunen.  

 Kommunen har ansvar for formell behandling, som lokal medvirkning gjennom 
annonsering av oppstart, høring/offentlig ettersyn, prosess mot skoler/i egen etat. 
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1.2 Definisjon og grunnlag for hovednett for sykkel   

Sykkelvegnettet skal i henhold til Sykkelhåndboka deles i et hovednett og et lokalnett. 
Hovednettet binder bydeler sammen med hverandre og med sentrum, og skal gi trygg 
sykkelmulighet til viktige målområder som arbeidsplasser, skoler og rekreasjons‐ og 
turområder. Lokalnettet er forbindelser innad i og mellom boligområder. Det gir forbindelse 
til hovednettet for sykkel, til busstopp, skoler, nærbutikker og fritidsaktiviteter. Det vil bestå 
av lokale, lite trafikkerte gater, snarveger og gang‐ og sykkelveger med liten trafikk. 
Lokalnettet skal gi stor grad av trygghet. 
 
Følgende standardmål legges til grunn: 

 Prinsippene i Håndbok V122 – Sykkelhåndboka legges til grunn for utforming av 
sykkelvegnettet. Det skal blant annet gjøres vurderinger ut fra skiltet hastighet, 
trafikkmengder og andre stedlige forhold ved valg av trafikale løsninger. 

 Håndbok N100‐ Veg og gateutforming skal legges til grunn for alle tiltak.   

 Traséene skal fremstå som sikre og naturlige valg, som tilbyr syklistene god 
framkommelighet. 

 Fortau er ikke tilfredsstillende standard for å inngå i hovednett for sykkeltrafikk. 

 Rutene skal være sammenhengende og ikke brattere enn bilvegen.  

 Universell utforming skal legges til grunn. 

 Snarveger skal etterstrebes. 

 Det skal være mulig å sykle i 20‐25 km/t. 

 Krysninger med annen trafikk skal utformes enkelt og trafikksikkert. 

 Vanskelige/problemfylte krysningspunkt beskrives og foreslås løst i den enkelte rute. 

 Boliggater med fartsgrense 40 km/t eller lavere kan regnes som fullverdige sykkel‐
traséer. 

 Turveger/sykkeltraséer i terreng vil være et supplement til hovednettet. 

 Ruteforslagene skal være utformet med tanke på syklistenes beste – forslagene må 
gjerne utfordre bilistene eller andre brukere av bybildet om dette gir den beste 
løsningen for syklistene. 

 
Et helhetlig gang‐ og sykkelvegnett skal ivareta ulike syklisters og gåendes behov, men skal 
ha hovedfokus på tilrettelegging for arbeidsreiser og skolereiser. Det betyr at hovednettet 
bør defineres innenfor en geografisk utstrekning som gir distanser som er overkommelig for 
sykling til og fra jobb og skole.  
 
En viktig målgruppe er barn/unge som skal til skole og fritidsaktivitet. For denne trafikant‐
gruppen må trafikksikkerhet prioriteres. På noen av lenkene er det beskrevet fortau som 
tilbud for denne trafikantgruppen. På fortau skal syklisten ta hensyn til de gående og det 
egner seg ikke å holde fart på 20‐25 km/t, på grunn av ulike forhold (siktforhold, blandet 
trafikk, smale traséer, m.m.). Farlige/utrygge krysningspunkt må tilrettelegges på tryggest 
mulig måte. Transportsyklisten må sykle i kjørebanen på disse strekningene. 
 
Byens form og utstrekning, lokalisering av ulike målpunkt og topografi er forhold som avgjør 
hvilke ruter man bør velge inn i et hovednett for sykkel. En plan for helhetlig sykkelvegnett 
på Fauske må ta utgangspunkt i lokale forhold og lokale utfordringer.  
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I Fauske sentrum er behovet for tiltak mer knyttet til trafikksikkerhet enn framkommelighet 
med høy fart, fordi det skal gi gang‐ og sykkeltilbud for skolebarn. 
  
Tilrettelegging for sykling kan oppsummeres i følgende tema: 
 

 Utbygging av nye sykkelanlegg 

 Tilrettelegging for sykling på eksisterende trafikkarealer 

 Bedre drift og vedlikehold, spesielt vinterdrift 

 Informasjon og oppmerking/skilting 

 Sykkelparkering 

 Mobilisering/holdningsskapende arbeid – med fokus på helseaspektet! 

 
Hvordan ivaretas dette i hovedvegnett for sykkel på Fauske? 
 
En streng inndeling av et hovednett for sykkel, i henhold til det som er beskrevet ovenfor, 
passer ikke nødvendigvis inn i mindre byer og tettsteder. Forbindelser innad i en «bydel» kan 
være en viktig lenke i et sammenhengende hovednett i et mindre tettsted. For Fauske er det 
utarbeidet et forslag til hovednett for sykkel med lenker, som i henhold til definisjon i sykkel‐
håndboka, kan defineres mer som lokale ruter. Vi mener at det beskrevne hovednettet for 
sykkel gir en god kobling mellom de viktigste målpunktene i byen. 
 
Det meste av bebyggelsen i Fauske sentrum, ligger innenfor en sirkel med radius på ca. 2.5 
km med senter i krysset E6/Rv. 80 – se kartutsnitt under. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartet på neste side viser hvor lang tid man bruker fra krysset E6/Rv. 80 i sentrum, ved å 
sykle i gjennomsnitt 16 km/t (ikke tatt hensyn til stigning). På 30 minutter kan du nå til 
krysset med Trivselsveien i Røvika, et stykke sør for Leivset, forbi Moen mot Sulis og til 
Tverrå/Grønås mot Sørfold.  
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Ytterkanten i de tettest befolkede områdene i byen kan nås på 10 minutter fra samme kryss 
(noe lengre der det går oppover, såfremt man ikke har el‐sykkel). Potensialet for å få flere til 
å gå og sykle på Fauske bør være tilstede, når man tar i betraktning det relativt begrensede 
området som hoveddelen av befolkningen bor innenfor og der skoler, arbeidsplasser, 
kollektivknutepunkt og idrettsanlegg er. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befolkningsmengden i Fauske kommune er i henhold til SSB sine nettsider, 9622 personer pr. 
april 2015. Det bor 7076 personer i grunnkretsene/sentrumsområdene, som er merket med 
gult på kartet under. Det vil si boligområder som ligger i en sykkelavstand på ca. 20 minutter 
fra bautaen i sentrum. Dette utgjør ca. 75 % av befolkningen i kommunen.   
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1.3 Geografisk avgrensning hovednett for sykkel på Fauske 

Fauske kommune har 3 befolkningskonsentrasjoner: Fauske, Straumsnes og Sulitjelma. Ellers 
er bosettingen spredt i kommunen. Dette plandokumentet omhandler hovednett for sykkel 
for Fauske by, der 75 % av kommunens befolkning er bosatt. Geografisk utstrekning er som 
vist på kartet under. Avgrensningen er gjort der tilbudet for gående og syklende går over fra 
gang‐ og sykkelveg/fortau/blandet med lokal biltrafikk til sykling på landeveg i lag med 
biltrafikken. Grensen er lagt til Røvika i vest , Hjemås i nord, Moen i øst og Leivset i sør. 
 

 
 
 
Hovednettet er delt inn i 4 ruter, som igjen er delt inn i lenker med detaljert beskrivelse av 
dagens situasjon og behovet for fysiske tiltak. Se eget hefte med rute‐ og lenkebeskrivelse og 
tabell med oppsummering. Ruteinndelingen er vist på de 2 neste sidene. Røde linjer i kartet 
inngår i den aktuelle ruta. 
 
Valg av traséer som inngår i rutene er gjort ut fra kunnskap om hvor boligområdene ligger, 
hvor skoler, idrettsanlegg, service‐ og arbeidsplasser er og hvor viktige kollektivknutepunkt 
ligger. Barnetråkkregistreringene for Fauske øst og Fauske vest er også grunnlag for valg av 
rutene. 
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Innspill fra Fauske kommune på idé‐dugnad i mars: 
I Fauske kommune er det mange muligheter for sykling ut over det som er definert som 
hovedvegnett for sykkel.  
 
Gode «bakveier» både asfalt og grusveier: 

• Fauskeeidet rundt 
• Trivselsveien 
• Vatnbygda 
• Sandnes 
• Kjærlighetsstien 
• Ballvassveien 
• Ny‐sulitjelma 
• Bringsli/Jordbru 
• Leivset 
• Nes 

 
Gode muligheter for sykling i de 3 sentrene hele året 

• VVA prioriterer brøyting av gangveier vinterstid 
• Samarbeid VVA/IF feiing vår‐høst 

 
Terrengsykling: 

• Klungsetmarka 
• Hauan/ Finneid 
• Sulitjelma 
• Valnesfjord 
• Fridalen 

 
Sykkelutleie/verksted: 

• Fauske Hotell 
• Utstyrsentralen 
• Sykkelverksted – kommersielle aktører 

 
Sykling på Fauske skjer til og fra og i: 

 Skole 

 Jobb 

 Barnehage 

 Fritid 

 Trening/mosjon/rekreasjon 

 Fauske IL sykkel 110 medlemmer 

 Valnesfjord IL sykkel – jobbes med saken 
 
Utfordringer som kommunen peker på: 

• Sykkelparkering 
• Ny struktur skole og eventuelt barnehage 
• Barnetråkk (farlige kryss) 
• Sykle til jobb, skole og barnehage 
• Tilknytning til turistveger; Eks Vatnbygda, Trivselsveien og Tortenli 
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2 Prosjekt/planer på kort og lang sikt – som berører gang‐ og 
sykkelplanlegging på Fauske	

Prosjekt/planer som er nevnt i listen under berører gang‐ og sykkelplanlegging på kort og 
langs sikt: 
 
I regi av Fauske kommune: 

 Endring i skolestrukturen for barne‐ og ungdomstrinnene, med påfølgende tiltak for 
sikker kryssing av Rv 80 og E6. 

 Norconsult engasjert i ulike utredninger/planarbeid 

 Rullering kommuneplanens arealdel/kommunedelplan for sentrum 2014/2015 

 Regulering/utbygging/utvidelse av Krokdalsmyra som handelsområde 

 Kommuneplanens samfunnsdel – satsing på folkehelse 
 
I regi av Statens vegvesen: 

 Regulering/bygging av ny bru Finneidstraumen 2015 – se tegning under 

 Regulering/bygging av kulvert under E6 2015/2016 

 Barnetråkk‐registrering/rapport Fauske øst og Fauske vest 2014/2015, med 
påfølgende tiltak for trafikksikker kryssing av Rv 80 og E6 

 Regulering/omlegging av Rv. 80 Klungset – Vestmyra 

 Omlegging av E6 mellom Finneid – Fauske nord 
 
I regi av NVE: 

 Elveforbygning Farvikbekken, Erikstad – Vestmyra 
 
I regi av Salten regionråd: 

 Sykkel i Salten – felles satsing der alle kommunene er invitert og i gang med å 
engasjere seg for utvikling av hele Salten som et attraktivt område for sykling 

 
Foreløpig tegning/tverrsnitt for ny Finneidstraumen bru med 3 meter fortau: 
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2.1 Potensialet for mer sykling på Fauske – og hvorfor man bør sykle mer 

I september/oktober 2012 ble det gjort en lokal reisevaneundersøkelse blant arbeids‐
reisende i 6 byer i Nordland, deriblant Fauske. Alle tabellene i dette kapittelet er hentet fra 
undersøkelsen.  Figuren under viser hvilke byer som var med og %‐vis fordeling av respon‐
dentene mellom byene. Ansvarlig for undersøkelsen var Allan Andreassen(allan@advicia.no). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103 personer deltok fra Fauske. Fordelingen på kjønn og alder vises i figuren over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Flesteparten av respondentene (75 % på Fauske) bor inntil 10 km fra arbeidsplassen. Av 
figuren ser vi at for Fauske var det noen flere arbeidsreiser over 20 km, enn gjennomsnittet 
totalt. Fordeling av fremkomstmiddel viser at 3 av 5 bruker bilen til og fra jobb.  
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Fig. ?: Hyppighet sykling til og fra jobb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halvparten oppgir at de aldri sykler, mens 1 av 10 sykler hver dag. Tre av fem går aldri til 
jobben, mens 1 av 10 oppgir at de går hver dag. 
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2.2 Nasjonal reisevaneundersøkelse/andel sykkel som transportmiddel 

TØI‐rapport 1383/2014 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 viser at det fortsatt 
er kun 5 % av alle reiser som gjennomføres på sykkel, totalt sett for Norge. For Bodø var det 
7 %, for alle kategorier reiser. For arbeidsreiser er det en gledelig utvikling med andel på 13,5 
% i Bodø. Måsettingen i Nasjonal sykkelstrategi er at sykkelandelen skal utgjøre 8 % av alle 
reiser innen 2023. Dersom vi skal få til det, må sykkelandelen øke betraktelig, spesielt i byer 
og tettsteder. 
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2.3 Folkehelseperspektivet – hvorfor sykle? 

Fysisk aktivitet er en kilde til overskudd, helse og trivsel, forebygging av livsstilssykdommer, 

og er nødvendig for normal vekst og utvikling blant barn og unge. Ved å stimulere befolk‐

ningen til økt fysisk aktivitet, kan helseproblemer både forebygges og behandles. De 

generelle nasjonale anbefalingene om fysisk aktivitet for voksne er at alle bør være moderat 

fysisk aktive i til sammen minimum 30 minutter hver dag. Barn og unge anbefales minimum 

60 minutter fysisk aktivitet hver dag. 

Vi har et fysisk miljø som i liten grad stimulerer til og legger til rette for fysisk aktivitet i 

dagliglivet, og både arbeidslivet og fritidsaktivitetene blir stadig mer stillesittende.  

Potensialet for at flere kan bruke aktiv transport framfor å velge bilen som transportmiddel 

er stort. Derfor vil tilrettelegging for økt fysisk aktivitet være et viktig virkemiddel i folke‐

helsearbeidet. Trafikksikre sykkelveger skal stimulere til daglig fysisk aktivitet ved at det er 

tryggere å gå og sykle til skole, jobb, butikk og fritidsaktiviteter. I et folkehelseperspektiv er 

aktiv transport et lavterskeltiltak som kan nå de aller fleste og virke sosialt utjevnende. 

Satsing på trygge skoleveger vil gi de unge trygghet til å bruke sykkel som transportmiddel 

Hvorfor bør du sykle? 
 
 Får bedre helse 
 Forbrenner tusenvis av kalorier 
 Blir et lykkeligere menneske 
 Blir mer miljøvennlig 
 Tar mindre plass i trafikken 
 Sparer drivstoffutgifter 
 Blir mer effektiv på jobben og på skolen 
 Og det beste av alt – det er tilnærmet gratis (du må bare kjøpe en sykkel) 

 
 

2.4 Fakta om barnetråkk/vegnett/trafikktelling/ulykker 

For informasjon om utredning av trafikale forhold og registrering av barnetråkk i forbindelse 
med ny skolestruktur på Fauske vises det til følgende dokument: 
 
Norconsult sin rapport 2015‐04‐21 Oppdragsnr. 5146621  
Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak 2015 
 
Statens vegvesen Region nord sine rapporter: 
Rapport Barnetråkkregistrering, Fauske øst. September 2014. 
Rapport Barnetråkkregistrering, Fauske vest. Februar 2015. 
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3 Prinsippløsninger 

3.1 Sykkelvegnettet ‐ fysisk utforming og standard 

Aktuelle fysiske løsninger for sykling på strekninger: 
 

 Blandet med biltrafikk. Fartsgrense 40 km/t eller lavere og ÅDT < 4000. Bør være 
skiltet forbudt for tunge kjøretøy. 

 Sykkelfelt på begge sider av vegen bør anlegges når fartsgrensen er 50 km/t. Når  
ÅDT > 4000 bør fartsgrensen være 40 eller 30 km/t i gater med sykkelfelt.  

 Gang‐ og sykkelveg tillatt for både fotgjengere og syklister. 

 Sykkelveg med eller uten fortau. 

 Utvidet skulder – på landeveien. 

 Terrengsykling 
 
På Fauske er det bygd g/s‐veg langs E6/Rv. 80 på om lag 10,7 km og langs kommunal veg fra 
Finneid til Hauan på om lag 3,0 km. Ut over det er det sykling på fortau og sykling blandet 
med biltrafikken som er tilbudet. Det bør vurderes å skille gående og syklende ved bygging 
av nye traséer og ved utbedring av eksisterende g/s‐veger. På nye anlegg bør gående og 
syklende skilles tydelig. På eksisterende gang‐ og sykkelveger vurderes dette i hvert tilfelle. 
 

 
 
Utsnitt fra video laget for prosjekt Bypakke Bodø – eksempel på sykkelveg med fortau som 
skal bygges langs Rv. 80 i Bodø. 
 
 
Foto under: Sti mellom Hunstad og Stille Dal i Bodø, som ble utbedret til skiløype og asfaltert 
gang‐ og sykkelveg i 2014.    
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3.2 Krysningspunkt 

Der gående og syklende skal krysse veger med trafikk, kan disse tiltakene være aktuelle for å 
tilrettelegge for framkommelighet og trafikksikkerhet: 
 

 Fotgjengerfelt med skilt og oppmerking i kjørebanen 

 Lysregulert fotgjengerovergang 

 Normert belysning, forsterket belysning 

 Opphøyet gangfelt – gjerne i kombinasjon med fartshumper over lengre strekning 

 Rumlefelt inn mot gangfelt/kryss 

 Ledegjerder/rekkverk/bommer/bilsperrer 

 Kanalisering av kjørebaner i kryss og hvileøy for fotgjenger/syklist 

 Endring stigningsforhold/ombygging av kryss 

 Utbedring siktsoner, fjerning av vegetasjon 
 
Fauske: 
I henhold til Norconsultrapport av 21.04.2015: Vurdering av skolevei og Trafikksikkerhets‐
tiltak, Fauske øst og Fauske vest vil Statens vegvesen følge opp forslag til signalregulering av 
3 fotgjengerkryssinger. Dette gjelder over Rv 80 ved Mølnveien og Kirkeveien og ved 
Nicokrysset på E6.  
 

3.3 Regulering av trafikken ved skilting 

Regulering av biltrafikken på eksisterende vegnett kan være aktuelt: 
 

 Skiltet hastighet – sette ned farten der syklister blandes med biltrafikk 

 Envegsregulering for biltrafikk 

 Tillatt sykling mot envegsregulering 

 Skilte forbud gjennomkjøring for tunge kjøretøy 

 Normert belysning, forsterket belysning 

 Opphøyet gangfelt – gjerne i kombinasjon med fartshumper over lengre strekning 

 Rumlefelt inn mot gangfelt/kryss 
 
Fauske: Det kan være aktuelt å skilte forbud for gjennomkjøring med tunge kjøretøy fra 
Terminalveien mot Bjørkveien og Jernbaneveien.  

3.4 Belysning 

God belysning langs sykkelveger, i underganger og kryss vil gjøre det mer trygt og attraktivt å 
sykle og gå. God belysning vil også kunne forhindre ulykker mellom ulike grupper av 
trafikanter som bruker de samme arealene. Belysning kan brukes som estetisk kvalitet i den 
mørke årstiden (eks ‐ farget belysning i underganger). 
 
Fauske: Jernbaneundergang i Eiaveien skal belyses. Intensivbelysning av fotgjengerover‐
ganger skal vurderes. 
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3.5 Sykkelparkering – viktige knutepunkt 

For å gjøre valget om å bruke sykkel som transportmiddel enklere, er det viktig at det er 
gode og trygge sykkelparkeringer tilgjengelig i sentrum og ved alle skoler, arbeidsplasser og 
knutepunkter.  Kommunen bør vurdere å innføre minimumsnormer for sykkelparkering og 
maksimumsnormer for bilparkering slik det åpnes for i ny plan‐ og bygningslov, slik at skoler 
og offentlige arbeidsplasser, bedrifter og forretninger får bestemmelser om sykkelparkering.  
 
Det er viktig at det velges gode sykkelstativer som ikke skader sykkelen og der en kan låse 
fast rammen i tillegg til minst ett hjul og at det velges god standard på løsningene. 
Bevegelsesaktivert belysning kan virke avskrekkende på sykkeltyver. Parkering under tak må 
prioriteres. 
 
På Fauske er det ønskelig å tilrettelegge med sykkelparkering ved: 
 

 Eksisterende og nye bussholdeplasser 

 Administrasjonsbygget 

 Amfi 

 Nytt all‐aktivitetshus 

 Alle kommunale formålsbygg 

 Gårdeiere og bedrifter oppfordres til å etablere hensiktsmessig sykkelparkering 

 Fauske jernbanestasjon 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på funksjonelt sykkelstativ. 
 
 

3.6 Skilting 

Skilting av sykkelruter er en forutsetning for å finne lett fram. Hovednett for sykkel skal 
skiltes slik at en ikke trenger å være kjent for å finne fram. Disse rutene er ofte andre enn en 
er vant med som bilist. Skilting av sykkeltraséer er like viktig for syklister som vegvisning er 
for bilførere. Skiltingen gir også et signal til andre trafikantgrupper om at det er meningen at 
det skal sykles her. Skiltingen må være synlig og intuitiv for alle.   
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Det er viktig at vikepliktskiltene i krysningspunkter mellom veger og gang‐ og sykkelveger er 
plassert riktig. Siktrydding er trafikksikkerhetstiltak som vil forebygge kollisjoner og være 
viktig i krysningspunkter mellom sykkelveg og veg. 
 

          
 
Skilt nr. 751, 753, 755 og 757 skal brukes til å skilte de ulike rutene i hovedvegnettet. Disse 
røde skiltene er vegvisningskilt, som viser veien til ulike målpunkt, at strekningen er en 
sykkelrute og har rutenummer. Rutene skal nummereres med 2 sifrede nummer. Rute 1‐9 er 
nasjonale ruter. Nasjonal sykkelrute nr.1 går langs hele Norgeskysten. I Nordland er ruta 
skiltet langs fv. 17 og rv. 80 til ferga til Lofoten, fra Å i Lofoten til Andenes, og videre til 
Tromsø.  
 
Sykkelveg, sykkelfelt og gang‐ og sykkelveg (skiltene under) skal i henhold til skiltforskriftene 
skiltes for at vegen skal ha juridisk status som sykkelanlegg. Skilt skal settes opp ved 
anleggets start og i alle kryss. 
 

 
 
Disse blå skiltene regulerer trafikken i et område. Det finnes også skilt som gir syklistene 
unntak fra reglene. Typiske eksempler på slike skilt er skiltet som viser at blindveien er 
gjennomkjørbar for syklister, og skilt som gir syklister unntak fra envegsreguleringer. 
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3.7 Drift og vedlikehold av infrastruktur – standard for riks‐ og fylkesveg og 
kommunale veger 

Er det forskjell i drifts‐ og vedlikeholdsstandard på riks/fylkesveger og kommunalt vegnett?  
 

Det er viktig med god kvalitet på drift og vedlikehold av sykkelvegnett, særlig vinterstid. 
Om vinteren må sykkelrutene brøytes og strøs slik at det er fremkommelig med sykkel. Det 
er et problem at snøen fra bilvegen kastes opp på sykkelveg og sperrer for syklister. Dersom 
Fauske ønsker å vektlegge byen som vintersykkelby må det legges vekt på å holde sykkel‐
vegene åpne vinterstid og legge til rette for god sykkelparkering. Når snø og is forsvinner er 
det viktig at strøsanden fjernes raskt.  
 
De samme krav skal gjelde for gang‐ og sykkelveier. Driftskontrakter/beskrivelser bør ha 
egen beskrivelse av standard drift for sykkelanlegg som omhandler vegdekke, renhold og 
vinterdrift. Regelmessige sykkelveginspeksjoner vil avdekke mangler og forhold som må 
rettes opp. Om sommeren er det viktig at sykkeltraséene holdes fri for grus, glasskår og 
ujevnt dekke.  
 
Sykkelvegnett skal være effektivt for syklistene slik at sykkelen kan konkurrere med bilen 
som transportmiddel. For å oppnå dette er det viktig å velge korteste trasé som sykkelveg og 
fjerne alle hindringer i sykkelbanen. Dette kan være hull og langsgående sprekker som 
skaper farlige situasjoner for syklister. Sykkelveiene må holdes fri for vegetasjon for å gi gode 
siktforhold, spesielt i kryssingspunkt med annen veg.   
 

3.8 Motivasjons‐ og holdningsskapende arbeid 

Det er ikke nok å legge til rette med et sammenhengende, trygt og effektivt sykkelvegnett. 
En må også informere om det tilbudet som finnes og motivere for å få flere over på sykkel.  
 
I 2015 sponser Fauske kommune påmeldingsavgift til SYKLE TIL JOBBEN‐aksjonen, for alle 
innbyggerne i kommunen. 
 
Andre kampanjer kan være: 

 Sykkelopplæring: ferdighetstrening i barnehage og skole, sykkelgård 

 Sykle til og fra skole/ jobb/fritidsaktiviteter 

 Sykkeldager, arrangement, bruk av media for å fremme sykling 

 Prosjekt for å fremme vintersykling  

 Sykkeltrimmen 

 Bruk av sykkel på arbeidsplasser for transport til/fra møter i byen 

 Informasjon om hvor sykkelrutene er tilrettelagt, hvor de går til/fra og hvor det er 
sykkelparkering og informasjon om hvor langt en kommer fra sentrum på 10, 15, 20 
og 30 minutter 

 
Statens vegvesen gjennomførte en skilt‐kampanje «Del‐veien» i 2014 i Oslo, som videreføres 
i 2015. Transportøkonomisk institutt gjorde en undersøkelse av effekten av kampanjen i 
2014 og resultatet var veldig positivt. Derfor skal kampanjen utvides til hele landet. I Salten 
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er det satt opp 6 skilt for sommeren 2015: 2 på fv. 834 nord for Bodø, 2 på rv. 80 like øst for 
Tverlandet og 2 på fv. 17 mellom Tuv og Godøystraumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Oppfølging/ansvar/prioritering 	

Rute‐ og lenkebeskrivelse fins i temakart og eget hefte, inkludert tabell bakerst. Tiltakene 
som er foreslått må følges opp av de respektive ansvarlige for anleggene med innmelding i 
budsjett og framdriftplan. Rute/lenke‐beskrivelsen inneholder: 
 

 Utforming og standard for de ulike rutene. 

 Behov for tiltak for hver lenke.  

 Kostnadstall inngår ikke – og må følges opp av de respektive ansvarlige. 

 Det bør settes opp en prioritering mellom de planlagte sykkelrutene, med grunnlag i:  
1. Ruter med størst potensiale 
2. Ruter som mangler få tiltak for å bli sammenhengende 
3. Ruter som vil avlaste kritiske veglenker  
4. Forholdet mellom investerte kroner og potensiell sykkelbruk og TS effekten 

 Oversikt over eksisterende sykkelparkering og behovet for ytterligere plasser må 
detaljeres med videre oppfølging av de respektive ansvarlige. 

 Det lages en oversikt over behovet for skilting av sykkelrutene på overordnet nivå. 

 Det vil være en fordel med enhetlig standard for drift og vedlikehold på kommunalt 
og statlig/fylkeskommunalt vegnett. 
 

Sykkelplanen er en temaplan som ikke er juridisk bindende med tanke på arealbruk. For å 
sikre areal til sykkelveg, sykkelfelt, sykkelparkering, utvidelse av fortau m.m. og andre tiltak 
som fremmer sykkelbruk, er det viktig at Fauske kommune og Statens vegvesen/Nordland 
fylkeskommune følger opp idéene/forslagene til tiltak med detaljregulering og krav til når 
tiltak skal være gjennomført, i framtidige planer som utarbeides. 
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Vedlegg 

1. Hefte med beskrivelse av ruter/lenker/tabell over tiltak, datert juli 2015 

2. Temakart (1 kart M 1:30000 og 3 kart M 1:15000), datert 08.07.2015 

 
 



  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

Temaplan	til		
offentlig	ettersyn	

	
Juli	2015	

      

      

Hovednett for sykkel Fauske – rute/lenkebeskrivelse	



1 
 

Rute 1 E6 Leivset – Hjemås 
Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset – kryss fv. 
830 Finneid 
 
Strekning 
Fra kryss med fv. 542 fra Nedre Leivset til 
krysset med fv. 830 til Sulis.  
 
Lengde 
3,3 km. Av dette er 1,45 km på grusveg/sti 
og 1,85 km g/s‐veg og fortau. 
 
Dagens situasjon 
Standard: Foreslått trasé starter som sti 
(200 m) i terrenget, går over i kommunal 
grusvei (640 m), videre på sti (520 m) til 
Fauske Camping. Herfra er det g/s‐veg 
(1.500 m) eller fortau (350 m) fram til 
krysset til Sulis. 
 
Funksjon: Første del av traséen fram til 
Fauske Camping er ikke opparbeidet og 
har pr. i dag for dårlig standard til å kunne 
brukes som transportveg. E6 vil være å 
foretrekke for transportsyklister. I dag 
fungerer traséen mest som turveg og til 
rekreasjon.  
 
Del to fra Fauske camping er standard g/s‐
veg og fortau som fungerer som transport‐
strekning for syklister inn mot Fauske 
sentrum.  

Finneidstraumen bru har et smalt felt for 
fotgjengere med tredekke atskilt fra kjøre‐
banen. Kjørebanen er så smal at kun ett 
kjøretøy kan kjøre av gangen. Fra brua er 
det bygd g/s‐veg fram til Sparbutikken. 
Herfra må det sykles enten på smalt fortau 
opp bakken til krysset med fv. 830 til Sulis 
eller blandet med biltrafikken.  
 
Trafikkmengde: Ådt 2200 ‐ 3250 (2015). 
 
Fartsgrense: 70 km/t og 60 km/t. 
 
Farlige punkter: Kryssing over E6 fra fv. 
542 fra Nedre Leivset i 70‐sone.  
 
Kort strekning langs E6 fra g/s‐veg over til 
sti i terrenget, ved atkomsten til Fauske 
camping. 
 
Bru Finneidstraumen, smalt/dårlig dekke 
på g/s‐felt. 
 
Forslag til tiltak, planstatus: 
 
Tiltak: 
Etablere/utbedre stiene og grusveien fra 
Øvre Leivset fram til Fauske camping. Stien 
må ryddes for vegetasjon, planeres/ 
gruses for å oppnå tilfredsstillende 
standard. Behov for breddeutvidelse og 
sikring/rekkverk må vurderes enkelte 

steder. Kobling mellom der g/s‐veg slutter 
på E6 ved campingen og sti i terrenget må 
etableres utenom vegen. 
 
Det skal bygges ny Finneidstraumen bru, 
med 3 meter fortau og annet dekke enn i 
dag – se forslag til tverrsnitt under. 
 
 
 
 
 
 
 
Fortauet mellom Spar og krysset til Sulis er 
relativt smalt. Breddeutvidelse med mur 
mot eiendommene kan være et tiltak. 
 
Planstatus: 
Etablering og oppgradering av stier/ 
grusveg bør kunne gjøres uten regulering.  
 
Ny Finneidstraumen bru reguleres/bygges 
i 2015/2016 i regi av Statens vegvesen.  
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Rute 1 E6 Leivset – Hjemås  
Lenke 2: Kryss fv. 830 Finneid – sentrum            
kryss E6/Rv. 80 
 

Strekning 
Langs E6 fra krysset med fv. 830 til Sulis til 
rundkjøringen i sentrum der Rv. 80 og E6 
møtes. 
 
Lengde 
2,8 km 
 
Dagens situasjon 
Standard: Langs E6 er det g/s‐veg fram til 
AN‐bygget der Miljøgata i sentrum starter. 
Herfra er tilbudet å sykle i kjørebanen eller 
følge fortauet.  
  
Funksjon: Trasé for sykkeltrafikk fra 
områdene øst for Fauske sentrum. Knytter 
boligområder til fritids‐, skole‐ og service‐
funksjoner i og rundt Fauske Sentrum. 
Benyttes også som kjøreatkomst til 
boliger.  
 
Trafikkmengde: Ådt 4750 ved krysset til 
Sulis og 10.000 ved rundkjøringen i 
sentrum (2015). 
 
Fartsgrense: 60 km/t og 40 km/t. 

 
Farlige punkter: Kryssing av E6 ved krysset 
til Sulis. En kjøreatkomst til boliger i Kleiva 
skal stenges for bilkjøring, men g/s‐trafikk 
skal tillates. Kryssing av flere avkjørsler for 
boliger langs g/s‐veg inn mot Fauske. 
 
Forslag til tiltak, planstatus: 
Det er gjort gang‐ og sykkelveginspeksjon i 
regi av Statens vegvesen. I rapport etter 
inspeksjonen er det foreslått flere tiltak for 
å bedre på forholdene. Blant annet: 
siktrydding i avkjørsler, rekkverk mot E6, 
sikring mot grøft/avløp, asfaltering.  
 
Planstatus: 
Stenging av boligatkomst i Kleiva erstattes 
av atkomst via ny veg som er regulert i 
plan.  
 
Statens vegvesen gir tilskudd til bygging av 

internveg i nytt boligfelt, for å kunne 

stenge for kjøreatkomst i trafikkfarlig 

punkt. 

Tiltak langs eksisterende g/s‐veg etter 

inspeksjon, bekostes av vegvesenet. 
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Rute 1 E6 Leivset – Hjemås 
Lenke 3: Sentrum kryss E6/Rv. 80 – kryss 
Hjemås. Jernbaneveien og Terminalveien. 
 
Strekning 

Langs E6 fra rundkjøringen i sentrum til krysset 

med kommunal veg på Hjemås. Jernbaneveien 

og Terminalveien er arm til E6 og inngår i 

denne lenkebeskrivelsen. 

 

Lengde 

3,3 km langs E6 nordover, 0,4 km langs 

Jernbaneveien og 0,7 km langs Terminalveien. 

 

Dagens situasjon 

Standard: Gang – og sykkelveg fra rundkjør‐

ingen i sentrum til krysset til Søbbesva (1,3 

km). Videre fortau 150 m. Sykling videre til 

krysset til Hjemås skjer på E6 i lag med 

biltrafikken i 80‐sone (1,7 km).  

 

Jernbaneveien har fortau hele strekningen, 

delvis tosidig. Sykling her skjer blandet med 

biltrafikk. 

Terminalveien mangler tilbud for gående og 

syklende. Sykling og gåing langs kvitstripa på 

vegen, som har en del tungtrafikk. 

Funksjon: Transportveg for jobbsyklister, 

skoleungdom til Videregående skole på 

Søbbesva og skolebarn til Vestmyra fra nord 

og nordvest for Fauske sentrum.  

Terminalveien er hovedatkomst for myke 

trafikanter til Fauske Handelspark. Også rute 

fra Hauan til Søbbesva VGS, samt bedrifter 

som er lokalisert i området. Blant annet SVV, 

Fauske Lysverk, Scania etc.  

Trafikkmengde: E6: ÅDT 10.000 ved 

rundkjøringa, 8000 ved innkjøring til 

Jernbaneveien, 6000 ved innkjøring 

Terminalveien og 3800 ved Hjemås (2015). 

Ådt i Terminalveien 3100 (2015) 

Ådt i Jernbaneveien 3300 (2015) 

 

Fartsgrense:  

E6: 40, 50 km/t og 60 km/t. 

Jernbaneveien 40 km/t 

Terminalveien 60/50 km/t 

Farlige punkter: Barnetråkkregistrering i 2014 

gir et bilde av hvor skolebarn krysser E6 til 

Vestmyra skole, bla. kryssing ved Kirkeveien, 

vegen til Søbbesva og ved andre kommunale 

veger som ender ut i E6. Sykling langs E6 i 

blanding med trafikken. 

Sykling langs Terminalvegen i blandet trafikk. 

Mye tungtrafikk til og fra Fauske postterminal, 

Scania og Fauske Handelspark. Kryssing av E6 

v/Scania uten gangfelt er svært risikabelt.  

Forslag til tiltak, planstatus: 

 Bygge standard g/s‐veg langs E6 fra 
krysset til Søbbesva til krysset til Hjemås 
1,9 km. 

 Utbedring kryss til Søbbesva 

 Bygge standard g/s‐veg fra nedre Hauan 
langs Terminalveien, ca. 0,7 km.  

 I forbindelse med eventuell ny g/s‐veg må 
det også etableres gangfelt over E6 ved 
Scania 

 Ombygging av krysset E6/Terminalveien til 
rundkjøring. 

 

Planstatus:  

Det er ikke regulert g/s‐veg langs E6 til krysset 

til Hjemås. Strekningen bør legges inn i plan‐

kartet ved rullering av kommuneplanens 

arealdel.  

Det reguleres g/s‐veg langs Terminalveien i 

områdeplan for Krokdalsmyra øst. Hva med 

rundkjøring med E6? 
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Rute 2 Rv. 80 Røvika ‐ Sentrum 
Lenke 1: Røvika til start g/s‐veg 
Ytterklungset  
 

Strekning 

Rv. 80 fra krysset med Trivselsveien i Røvika 

fram til der gang‐ og sykkelveg starter på 

Ytterklungset.  

Lengde 

2,5 km 

Dagens situasjon 

Standard: Sykling og gåing skjer på Rv. 80 

blandet med biltrafikk.  

Funksjon: Eneste transportveg for jobb‐

syklister/andre fra Valnesfjord/Røvik inn til 

Fauske sentrum.  

Trafikkmengde: ÅDT 3500 ‐ 4000 (år 2015). 

Fartsgrense: 80 km/t og 70 km/t. 

 

Farlige punkter: Hele strekningen må kunne 

karakteriseres som farlig, siden syklister og 

fotgjengere går langs Rv. 80 i 70‐ og 80‐soner.  

 

 

 

Forslag til tiltak, planstatus: 

Tiltak: Bygging av gang‐ og sykkelveg med 

grøft mellom kjørebanen og gs‐vegen. 

Statens vegvesen v/Saltepakken har ansvar for 

dette prosjektet. 

Planstatus: 

Det er regulert g/s‐veg langs hele vegen fra 

der dagens g/s‐veg slutter på Klungset til 

Røvika, på oversiden av Rv. 80. Planen 

innebærer delvis ny rv. 80 på sjøsiden av 

dagens veg. Behov for sprengning i høy 

fjellskjæring. Grunnforholdene meget 

vanskelig. 
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Rute 2 Rv. 80 Røvika – Sentrum 
Lenke 2: Start g/s‐veg Ytterklungset ‐ 
sentrum kryss E6/Rv. 80 
 

Og rute 4 lenke 3 Erikstad 

Strekning 

Ytterklungset – Fauske sentrum.  

Lengde 

4,3 km 

Dagens situasjon 

Standard: Helt ny (sommer 2012) g/s‐veg fra 

Klungset til Stranda. Eksisterende g/s‐veg 

langs Rv. 80 til kryss med Erikstadveien. Videre 

fortau og g/s‐veg inn til Fauske sentrum. 

Sykling i blanding med biltrafikk. 

Funksjon: Sykkelveg til skole Erikstad (som skal 

legges ned fra 2016) og Vestmyra skole. 

Transportveg for jobb‐syklister/andre fra 

Klungset og inn til Fauske sentrum. 

Barnetråkkregistrering utført i 2014 som gir 

grunnlag for forslag til sikringstiltak. 

Trafikkmengde: ÅDT 4000 ved Klungset, øker 

til 6400 ved kryss Kirkeveien og 7500 ved 

rundkjøringen i sentrum (år 2015). 

 

 

 

Fartsgrense: 70, 50 og 40 km/t. 

Farlige punkter: Kryssing av Rv. 80 på Erikstad 

er ikke merket på tilfredsstillende måte.  Flere 

steder er det villkryssing av barn til Vestmyra 

skole. 

Snarvei med tilhørende veg kryssing i sving i 

nærheten av Mølnveien er svært skummel. 

Bør avsperres. 

Registrerte sykkelulykker: Flere ulykker med 

syklister og fotgjengere ved kryssing av Rv. 80 

langs den aktuelle strekningen. 

 

Forslag til tiltak, planstatus: 

Det er foreslått 2 lysregulerte fotgjenger‐

overganger: ved Mølnveien og Kirkeveien. 

Når lysregulert fotgjengerkryssing av etablert, 

må det samtidig ryddes opp i kryssingspunkt 

der det ikke er tilrådelig å foreta kryssing for 

fotgjengere og syklister over Rv. 80. Det kan 

være aktuelt å sperre av kommunale veger for 

inn/utkjøring mot Rv. 80.  
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Rute 3 Moen ‐ Finneid ‐ Hauan ‐ Søbbesva 
Lenke 1: Moen ‐ Finneid 

Strekning 

Fra Moen til Finneid, fv. 830 eller gammel‐

vegen. For sykling sørover langs E6 er det 

snarveg på kommunal veg under jernbanen. 

Lengde 

5,3 km 

Dagens situasjon 

Standard: Alternativ 1: Sykling på «gammel» 

vegen (kv. 58 & 59). Varierende standard men 

i hovedsak lite trafikkert grusveg, samt noe 

dårligere veg og mye vegetasjon mellom 

Vatnbygda og nedre Finneid. Siste del opp fra 

nedre Finneid må sykles på Fv. 830. 

Alternativ 2: Sykling på Fv. 830 hele veien, 

asfaltert veg med blandet trafikk. 

 

Funksjon: Trasé for sykkeltrafikk fra Moen i 

retning Fauske. Trolig mest rekreasjon og noen 

jobbsyklister. Eventuelt noen skolesyklister fra 

Vatnbygda til Finneid skole.  

 

Trafikkmengde:  

Fv. 830 ÅDT 1400 – 2100 (år 2015). 

 

Fartsgrense: 50 og 80 km/t langs fv. 830. Langs 

gammelvegen 50 km/t. 

Farlige punkter: Kryssing av Fv. 830 fra Moen 

(kv. 60) til «gammel» vegen (kv. 59) har ikke 

gangfelt. Sykling i blandet trafikk siste del av 

Vatnbygdveien til krysset med E6.  

Kommunal veg under jernbanen ender i et 

punkt på E6 med dårlige siktforhold og uten 

fotgjengerkryssing. 

 

Forslag til tiltak: 

Ingen tiltak foreslått.   
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Rute 3 Moen ‐ Finneid ‐ Hauan ‐ Søbbesva 
Lenke 2: Finneid – Hauan –Terminalveien 
inkl. snarvei fra E6/Prestberget 
 

Strekning 

Fra Finneid opp Tinkelheia til Finneid Skole og 

videre langs Rognveien/Bjørkveien/Grønås‐

veien til Postterminalen/Terminalveien. 

Lengde 

4,2 km  

Dagens situasjon 

Standard: Første del har fortau, deretter g/s‐

veg opp til Finneid skole og videre langs 

Rognveien fram til Granveien. Her er det ny 

g/s‐veg med belysning. Videre ensidig fortau 

ned langs Rognveien/Bjørkveien og i starten 

på Grønåsveien.  

Funksjon: Trasé for sykkeltrafikk til og fra 

Finneid skole, fra Finneid og Hauan. Alternativ 

rute for å slippe å sykle langs E6, mellom 

Finneid og sentrum. Atkomst til sentrum og 

handelsparken. 

Trafikkmengde: 

Fartsgrense: 50 km/t 

Farlige punkter: Kryssing av flere atkomstveger 

fra boligområder og Finneid skole. 

 

Forslag til tiltak, planstatus: 

Det bør vurderes å erstatte fortau langs 

Rognveien/Bjørkveien med g/s‐veg videre helt 

ned til der g/s‐veg er bygd.  

Andre tiltak kan være: Regulere forbud mot 

tunge kjøretøy etter krysset til Postterminalen, 

for å unngå at tunge kjøretøy kjører Jernbane‐

veien til/fra handelsområdet og terminalen. 

   



   
1

2

3

4  5
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Rute 3 Moen ‐ Finneid ‐ Hauan ‐ Søbbesva  

Lenke 3: Ankerske ‐ Vestmyra 
 

Strekning 

G/s‐veg fra Ankerske ved E6 opp til Bremse‐

bakken. Ny g/s‐trasé langs parkeringen ved 

jernbanestasjonen til Malmveien videre langs 

Marmorveien fram til ny kulvert under E6 til 

Vestmyra. 

Lengde 

1,3 km 

 

Dagens situasjon 

Standard: Grusvei fra E6 opp bakken til 

Bremsebakken/brua over jernbanen. Deretter 

sykling i blandet trafikk eller fortau. Snarveg 

gjennom p‐areal ved jernbanen og gjennom 

gjerde til Marmorveien brukes også. 

Funksjon: Snarvei fra E6 opp til jernbane‐

stasjonen og videre til Vestmyra og Søbbesva.  

Trafikkmengde:  

Fartsgrense: 50 km/t og 30 km/t i boligfeltene 

Farlige punkter: Kryssing over Bremsebakken 

til fortau andre siden. Kryssing over E6 ved 

Nico‐krysset. 

 

Forslag til tiltak, planstatus: 

Ny g/s‐veg forbi parkeringen ved jernbane‐

stasjonen.  

Ny kulvert under E6 like nord for Marmor‐

veien. Reguleringsplan på høring sommer 

2015. Oppstart bygging vår 2016 i regi av 

Statens vegvesen. 

   



    

1

2

3

4  5
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Rute 3 Moen ‐ Finneid ‐ Hauan ‐ Søbbesva  

Lenke 4: Hauan – Søbbesva inkl. Sildre‐

veien, Eiaveien, stikkveier til Rognveien. 
 

Strekning 

Ny g/s‐veg på dagens natursti fra Larsoheia 

langs nordvestsiden av boligområdene på 

Hauan til Terminalveien (ca. 1.5 km), 

avstikkere langs kommunale veger til 

Rongveien. Ny g/s‐veg fra Terminalveien 

gjennom handelsparken til Sildreveien (ca. 0.6 

km), videre langs Ankerveien over E6 til 

Søbbesva (0.5 km). Sildreveien og Eiaveien (0.8 

km). 

Lengde 

1.5 km + 0.6 km + 0.5 km + 0.8 = 3.4 km 

 

Dagens situasjon 

Standard: Tursti i terreng som egner seg for 

gåing til fots og på ski. Ikke tilbud gjennom 

handelsparkområdet i dag. Asfalterte 

kommunale veier der man sykler i lag med 

biltrafikken. 

Funksjon: Skolevei til barne‐/ungdoms‐ og 

videregående skole på Vestmyra. Også trasé 

for sykling til og fra Fauske idrettshall og 

kunstgressbanen. Mange boliger i området. 

 

Trafikkmengde:  

Fartsgrense: Sone 30 km/t på kommunale 

veger.  

Farlige punkter: Kryssing over Terminalveien 

og E6. Mye vegetasjon som hindrer sikt. 

 

Forslag til tiltak, planstatus: 

Dagens tursti/lysløype opparbeides med 
bredde og dekke som gjør det mulig å sykle 
(Bodø kommune har nylig laget tilsvarende 
mellom Hunstad og Stille dal).  
 
Bygging av g/s‐veg gjennom handelsparken er 
i gang. 
 
Forslag om lysregulert fotgjengerovergang i 

Nico‐krysset der Eiaveien ender ut i E6. Dette 

må ses i sammenheng med utforming av 

krysset E6/Fuglveien inn til Vestmyra. 
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Rute 4 Erikstad – Vestmyra 
Lenke 1: Kirkeveien og Gymnasveien til 

Fauske videregående skole/Vestmyra skole 

 

Strekning 

Fra krysset med Rv. 80 ved Fauske Kirke langs 

Kirkeveien til E6, via Fauske idrettshall og 

Gymnasveien til Fauske videregående skole.  

Lengde 

1,1 km langs Kirkeveien, 250 meter på 

Gymnasveien 

Dagens situasjon 

Standard: Fortau langs Kirkeveien og Gymnas‐

veien på den ene siden av veien. Vegen er 

stengt for tunge kjøretøy og har fartshumper. 

Egner seg godt for sykling blandet med 

biltrafikk. 

Funksjon: Transportveg for elever til Vestmyra 

skole og Fauske videregående skole fra 

Erikstad og Stranda. Fauske kunstgressbane og 

Fauske idrettshall er også målpunkt. Barne‐

tråkkregistrering i 2014 gir grunnlag for 

sikringstiltak ved kryssing av rv. 80. 

Trafikkmengde: Ådt ikke tilgjengelig for den 

aktuelle vegstrekningen 

Fartsgrense: 30 km/t. 

Farlige punkter: Kryssing av Rv. 80 ved Fauske 

kirke over til Kirkeveien. Kryssene med 

lokalveier inn i Kirkeveien.  

Forslag til tiltak, planstatus: 

I forbindelse med ny skolestruktur på Fauske 

er det utredet og foreslått tiltak for å gi 

skolebarna en trygg skoleveg.  

Tiltak: Det er foreslått lysregulering av 

fotgjengerovergangen over Rv. 80 i krysset Rv. 

80 – Kirkeveien, ved Fauske kirke.  

Planstatus: Ikke behov for regulering, men 

buss‐stopp og p‐areal vil bli berørt dersom 

signalregulering skal etableres. Må bygge‐

planlegges. 
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Rute 4 Erikstad – Vestmyra 

Lenke 2: G/s‐veg langs Farvikbekken 
Strekning 

Fra Rv. 80 til Vestmyra langs Farvikbekken. 

Arm mot rv. 80 der ny lysregulert fotgjenger‐

overgang planlegges.  

Lengde 

Ca. 0,8 km. 

Dagens situasjon 

Standard: Ingen opparbeidelse – krattskog. 

Funksjon: Framtidig transportveg for elever til 

Vestmyra skole og Fauske videregående skole 

fra Klungset og Stranda. Fauske kunstgress‐

bane og Fauske idrettshall er også målpunkt.  

Trafikkmengde: Ingen trafikk. 

Fartsgrense:  

Farlige punkter: Kryssing av Rv. 80 fra 

boligområdene på sjøsiden. 

Forslag til tiltak, planstatus: 

Tiltak: I forbindelse med ny skolestruktur på 

Fauske er det utredet og foreslått tiltak for å gi 

barna en trygg skoleveg. Tiltak kan være nye 

traséer og nye trafikksikre kryssingsmuligheter 

over hovedvegene.  

Gang‐ og sykkelveg langs Farvikbekken er 

foreslått som et aktuelt tiltak i forbindelse 

med at NVE skal lage elveforbygning langs 

bekken. I samarbeid med NVE blir det vurdert 

muligheten for å etablere en g/s‐veg samtidig 

med sikringen av bekkeløpet. 

Det må vurderes om dagens kryssingspunkt 

over Rv. 80 ligger naturlig til for atkomst til 

den nye g/s‐traséen. Lysregulert fotgjenger‐

overgang ved Mølnveien må ses i sammen‐

heng med traséen langs Farvikbekken. 

Spontane og uheldig etablerte kryssingspunkt 

som fins i dag, bør sperres. 

Planstatus: Behovet for planlegging av ny trasé 

for g/s‐veg langs bekken, vurderes samtidig 

med diskusjonen mot NVE.  
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Rute 4 Erikstad – Vestmyra 

Lenke 3: Stranda – Erikstad   

Strekning 

Fra Rv. 80 følges Tareveien til Erikstad 

oppvekstsenter, sti langs sjøen til badeplass, 

videre langs Erikstadveien til Rv 80. Inkludert 

trasé langs Nermoveien og Reitvollveien til Rv. 

80 ved kryss Mølnveien. 

Lengde: 3,6 km 

0,9 km langs Tareveien 

0,4 km langs Nermoveien/Reitvollveien 

0,9 km sti langs sjøen 

1,4 km langs Erikstadveien  

Dagens situasjon 

Standard: Ensidig fortau langs Tareveien på 

boligsiden, ikke opparbeidet sti for sykling i 

terrenget langs sjøen fram til Erikstadveien. 

Langs Erikstadveien er det smalt. Ensidig 

fortau fra Helskarveien fram til kryss med Rv. 

80. Sykling i blanding med biltrafikk på 

kjøreveien. 

Funksjon: Transportveg for elever til Vestmyra 

skole og Fauske videregående skole fra 

Erikstad og Stranda. Sti langs stranda brukes 

for turgåing og atkomst til badestrand. 

 

Trafikkmengde: 

Fartsgrense: 40 km/t 

Farlige punkter: Kryssing av Rv. 80 ved 

Mølnveien og Kirkeveien.  

Forslag til tiltak, planstatus: 

Tiltak: Bygging av g/s‐veg langs Erikstadveien 

er aktuelt.  

Opparbeidelse av sti langs sjøen for sykling vil 

gi en rundturmulighet for sykling. 

Tiltak vedrørende kryssingspuktene over Rv. 

80 blir vurdert i forhold til barnas bevegelser 

til/fra skole, jf. Barnetråkkregistrering.  

Det er foreslått lysregulert fotgjengerovergang 

ved krysset med Kirkeveien. I den forbindelse 

bør andre spontane og uheldig etablerte kryss‐

ingspunkt, sperres eller sikres. Stenging av 

kryss mellom kommunal veg og rv. 80 vil bli 

vurdert. 

Planstatus: Ukjent. 

 

 

 

 



  

  



Oppsummering tiltak lenkevis – Juli 2015  

Rute/lenke Strekning  Lengde
lenke 
(km) 

Fart (km/t) 
Ådt (år 2015) 

Forslag til tiltak (nr) = tiltak 
i Norconsultrapport 
Vestmyra – skolevegtiltak 
21.04.2015 

Ansvar 
Fk Fauske kommune 
Sv Statens vegvesen 

Rute 1: E6 Leivset – Hjemås 
1/1 
 

Kryss fv. 542 Leivset – kryss fv. 830 
Finneid 

3,3 km  
(1,45 Fk 
1,85 Sv) 
 

70 og 60 
2.200 ‐ 3250 

Opparbeide sti/grusvei 
Ny Finneidstraumen bru 
Breddeutvidelse fortau 
 
 

Fk 
Sv 
Sv 

1/2 
 

Kryss fv. 830 Finneid – sentrum            
kryss E6/Rv. 80 
 

2,8 km  60 og 40 
3.500 – 10.000 

Stenge farlig avkjørsel på Finneid 
Tiltak etter TS‐inspeksjon 
 
 

Sv 

1/3  Kryss E6/Rv. 80 – kryss Hjemås  
 
Jernbaneveien  
 
Terminalveien 

3,2 km 
 
0,4 km 
 
0,7 km 
 

40/50/60 
10.000 – 3.800 

40 
3.300 
60/50 
3.100 

Ny g/s‐veg 1,9 km langs E6 (13) 
Utbedring kryss til Søbbesva 
 
 
Ny g/s‐veg 0,7 km (14) 
Ombygging kryss E6/Terminalveien 
 

Sv 
Sv 
 
 
Utb.Krokdalsmyra/Sv 
Utb.Krokdalsmyra/Sv 

Rute 2: Rv. 80 Røvika – Sentrum
2/1  Røvika til start g/s‐veg Ytterklungset   2,5 km  80/70 

3.500 – 4.000 
 

Ny g/s‐veg 2,5 km  Sv 

2/2  Start g/s‐veg Ytterklungset – sentrum        
kryss E6/Rv. 80 

4,3 km  70/50/40 
4.000 – 7.500 

Lysregulering fotgjengerovergang ved 
Mølnveien (5) og Kirkeveien (6) og evt. 
andre tiltak på kommunale veger som 
hindrer farlig kryssing over rv. 80. 
 

Sv/Fk 



Rute 3: Moen – Finneid – Hauan ‐ Søbbesva

3/1  Moen – Finneid 
 

5,3 km  80/50 
1.400 – 2.100 

 

Vurdere behov for tiltak på gammelveien 
til Sulis 

Fk 

3/2  Finneid – Hauan –Terminalveien  
inkl. stikkveg under jernbanen fra E6 
 
 
 

4,2 km  50  Oppgradere gangfelt med merking og 
belysning sør for Finneid skole (11) 
Bygge g/s‐veg langs Rognveien der det er 
fortau i dag (16) 
Skilte gjennomkjøring forbudt for tunge 
kjøretøy (19) 
 

Fk 
 
Fk 
 
Sv/Fk 

3/3  Ankerske – Vestmyra 
 
 
 

1,3 km  50/30 
 
Forsterking av fortau. G/S‐veg over brua 
fram til stasjonen. Alt: Ny gangbru over 
jernbanen? (10) 
Opphøyet gangfelt ved jernb.st. ny g/s‐
veg forbi parkeringen ved jernb.st. (8) 
Tiltak langs boligveiene Kopperveien/ 

Malmveien/ Marmorveien (21)               

Ny kulvert under E6 nord for krysset til 

Marmorveien (3) 

Fk 
 
 
Fk 
 
Fk 
 
Sv  
 

3/4  Hauan – Søbbesva inkludert Eiaveien og 
stikkveger til Rognveien 

3,4 km  30  Dagens tursti/lysløype opparbeides med 
bredde og dekke som gjør det mulig å 
sykle (15) 
Ny g/s‐ veg bak forsamlingshuset i 
Grønåsveien (20) 
Lysregulert fotgjengerovergang i Nico‐

krysset – vurder busslommer (4).                  

G/s‐veg gj. Handels‐området fra Holtan‐

veien, Terminalveien til Eiaveien (7)             

Lys i kulvert under jernbanen i Eiav. (9)  

Fk 
 
 
Fk 
 
Sv 
 
Fk 
 
Fk 
 



Rute 4: Erikstad ‐ Vestmyra 

4/1  Kirkeveien og Gymnasveien 
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Høring -kommuneplanens arealdel Fauske kommune  
Plan- og utviklingsutvalget i Fauske  kommune har 19.04.2016 i sak 16/4710 vedtatt å legge ut forslag til 
kommuneplanens arealdel for Fauske  kommune for 2016 - 2028 til høring og offentlig ettersyn i perioden 
03.05.16. – 01.07.16.  Dette i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14. 

Forslaget finnes på administrasjonsbygget, Servicetorget, Valnesfjord bibliotek og Sulitjelma bibliotek  og på 
hjemmesiden til Fauske  kommune; www.fauske.kommune.no 

Uttalelser sendes: Fauske kommune, Servicetorget , Postboks 93, 8201 Fauske eller e-post: 

postmottak@fauske.kommune.no    innen 01.07.2016. 

 
Rådmannen 

http://www.fauske.kommune.no/
mailto:postmottak@fauske.kommune.no
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Sammendrag: 
 

Fauske kommunestyre vedtok 08.11.2012, sak 160/12 i Kommunal planstrategi å sette i gang 

revidering av kommuneplanen arealdelen. 

 

Kommunestyret er ansvarlig myndighet  og skal gjøre endelig vedtak i prosessen. Planutvalget er 

styringsgruppe i dette kommuneplanarbeidet. 

 

Det er oppnevnt en arbeidsgruppe  som har ansvar for gjennomføring av revideringen. 

Arealdelen i kommuneplanen har følgende status: 

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 (hovedplan), vedtatt 03.02.2011 

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, vedtatt 03.02.2011 

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, vedtatt 03.02.2011 

Kommunedelplan for Langvatn 1, vedtatt 03.02.2011 

Kommunedelplan for Langvatn 2, vedtatt 03.02.2011 

 

I  planprogrammet ble det vedtatt å legge kommunedelplanene Langvatn  1 og 2 inn i 

hovedplanen. I tillegg er Kommunedelplan for Fauske sentrum 2 lagt inn i kommunedelplan 

Fauske sentrum. 

 

 Følgende  legges fram til behandling: 

 Kommuneplanens arealdel (hovedplan) 

 Kommunedelplan Fauske sentrum  

 Planbestemmelser 

 Planbeskrivelse  



 Strategiplanen til kommunedelplan Fauske sentrum «Fauske – en bauta i Salten» 

 Temaplan hovednett sykkel 

 Temaplan ressurskart sand, grus, pukk og steintipper og mineralressurskart  

 

Plankart og bestemmelser er utarbeidet etter Plan- og bygningsloven av 27.06.2008. Gjeldende 

plan er etter lov av 14.06.1985. Dette har vært et krevende arbeid å tilpasse planen til ny lov , 

men nå har kommunen et oppdatert planverk for kommuneplanens arealdel, som gir god 

forutsigbarhet og er god å saksbehandle etter.  

 

Føringer i gjeldende samfunnsdel (strategisk del) er retningsgivende i prosessen. 

 

Erfaringsmessig oppleves gjeldende arealplan som tilfredsstillende. Det er gitt få dispensasjoner 

og 

den er et godt verktøy for saksbehandling der både administrasjon og politikere føler eierskap. 

Melding om oppstart av arealplanarbeidet er sendt berørte parter ved eget skriv 7. mai 2014  og 

planstart er kunngjort i avisene den 08.05.2014 

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven av 19. desember 

2014, §2b, skal nye områder til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel alltid behandles 

etter forskriften.  

KU-forskriften  krever at det utarbeides et forslag til planprogram tidligst mulig i prosessen. 

Planprogrammet har vært ute på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner i 

tidsrommet 6.05.2014 – 20.06.14 og ble fastsatt av kommunestyret 02.10.2014 

Planprogrammet gir en kort beskrivelse av hvilke tema og områder planen skal omfatte. Deretter 

følger en beskrivelse av hva som skal utredes og planprosess. 

 

Temaer og antatte problemstillinger som er tatt opp i planarbeidet er : 

 

Folkehelse: Folkehelserådgiveren har vært involvert i arbeidet. Det er utarbeidet egen 

gang/sykkelplan. 

Temaet er beskrevet i planbeskrivelsen og er tatt hensyn til i alle vurderinger hvor dette er 

aktuelt. 

 

Steds- og næringsutvikling: Her er det utarbeidet egen strategiplan for Fauske sentrum som 

inneholder; hva skjer i Fauske sentrum, avgrensing av sentrum i Fauske, strategier og tiltak for 

sentrumsutvikling og handlingsplan for sentrumsutvikling. Det er opprettet 2 handelsområder på 

Krokdalsmyra med tilhørende trafikk- og handelsanalyse. Det er opprettet soner som legger til 

rette for boligfortetting i sentrum av Fauske og Strømsnes i Valnesfjord. Det er lagt ut 

hensynssoner for etablering av serverfarm/datasenter, utvidelse av næringsområde på Finneid og 

opprettelse av grustak på Moen. Sjøarealene er beholdt som i gjeldende plan og skal rulleres 

sammen med Bodø og Saltdal for å få en helhetlig plan for sjøarealene innenfor Saltstraumen.  

 

Boligarealer: I planbeskrivelsen er temaet beskrevet og det er lagt inn en oversikt over  

arealreservene for boliger som er i planen og hvor mye som er bygd av boligenheter siden år 

2000. 

Det videreføres også muligheter for spredt boligbygging/fritidsbebyggelse i hovedplanen. 

 

Ved presentasjon av kartet i planforum ble det tilbakemeldt at kartet framsto som lite lesbart. Nå 

vil plan kartene være digitalisert og kan lastes ned på skjerm. Dette gjør at lesbarheten blir mye 

bedre og de ulike kartlagene kan legges på etter hva som ønskes av informasjon. Papirversjonen 

fungerer mest som arbeidskart for adminstrasjonen. 



 

Mange nye reguleringsplaner er vedtatt i planperioden og samtlige gjeldende reguleringsplaner 

er lagt inn som hvit felt med mørk skravør og id-nummer. 

Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til revidering av kommuneplanens arealdel legges 

ut til offentlig ettersyn. 
 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-14, legges forslag til revidering av 

kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-051/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Steinar Nymo (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. 

Nymo ble erklært habil. 

 

Steinar Nymo (AP) foreslo: 

Vikinggravene ute på Alvenes må legges inn i plandokumentet før førstegangshøring. 

 

Steinar Nymo (AP) fremmet utsettelsesforslag: 

På grunn av kort varsel/utsendingsfrist til utvalget foreslås saken utsatt en uke. Dette for å 

kunne gjennomgå hele saken og sikre at det som bør være med er der ved 

førstegangshøring. 

 

AP’s utsettelsesforslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

 

AP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak med AP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-14, legges forslag til revidering av 

kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn. 

 

Vikinggravene ute på Alvenes må legges inn i plandokumentet før førstegangshøring. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Arealplanlegger til videre forføyning    

 

 

 



 

 

Fauske kommune 

Handelsanalyse, Fauske sentrum 
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Denne handelsanalysen er en del av revisjonen av kommuneplanens arealdel for Fauske kommune.   

Oppdragsgiver har vært Fauske kommune.   Arealplanlegger Gunnar Myrstad har vært prosjektets 

kontaktperson.   

Et utkast til rapport ble sendt oppdragsgiver den 10. desember 2014.  Rapporten ble gjennomgått og 

presentert i et møte med politisk og administrativ ledelse den 13. januar 2015.  Etter dette møtet er det gjort 

noen mindre endringer.   

Maria Hatling og Morten Selnes hos Norconsult AS har skrevet rapporten.  Morten Selnes har vært 

prosjektets oppdragsleder.   

 

Vi takker for et utviklende oppdrag!    

 

Bodø, den 14. januar 2015 

Morten Selnes 

 

 

 

  

14.01.2015   MaHa MoSel MoSel 

Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 

større utstrekning enn formålet tilsier.  

 

Norconsult AS | Skansen 2E, NO-2670 Otta 
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Sammendrag  

Denne handels- og arealanalysen er en del av revisjonen av Fauske kommunes 

kommuneplan – arealdelen for perioden 2011-2021. Analysen er konsentrert til 

Fauske by (Sentrumsplan 1).   

Handelen i sentrum av byene utfordres generelt av flere faktorer – i første rekke 

av etablering av kjøpesentre umiddelbart utenfor sentrum, av netthandel, av 

parkeringsforhold/adkomst og av at butikklokaler i sentrum over tid er blitt 

uhensiktsmessige i forhold til dagens kundekrav.   

Fauske er et viktig handelssenter for et omland som er langt større enn Fauske 

kommune, og handelsnæringen er en av de aller viktigste 

sysselsettingsfaktorene i kommunen.  Omsetningen av dagligvarer pr capita 

ligger langt over landsgjennomsnittet.    

Varehandelen i Fauske preges i dag av et stort kjøpesenter i sentrum i byen, en 

handelspark på Krokdalsmyra like utenfor sentrum og at mange butikker i 

sentrum står tomme.   

Nyetableringer innen handelsnæringen fører alt vesentlig til at handel forskyves 

innad i Fauske.  Befolkningsveksten i Fauske fram mot år 2013 er så liten at vi 

ikke forventer en vesentlig økning i behovet for nytt handelsareal som følge av 

befolkningsveksten.    

Vi analyserer behovet for mer handelsareal ut fra tre scenarier;   

Scenario A: Fauske kommune opprettholder sin posisjon som regionalt 

handelssted i regionen (Dekningsgrad på 113 % innen detaljhandelen, 

tilsvarende i dagens situasjon).  Dette korrigeres for økt netthandel.  Vi regner 

her netthandel i et moderat (5%) alternativ og et høyt (10%) alternativ.   Vi 

regner her med at 5% av all handel allerede er etablert som netthandel.    

Scenario B: Fauske kommune opprettholder sin posisjon i regionen innen 

varegruppene dagligvarer og utvalgsvarer men opplever vekst innen de 

plasskrevende varegruppene som biler, båter og byggevarer som følge av sterk 

befolkningsvekst i Bodø og økte tomtepriser i Bodø.  Vi legger til grunn at 

Fauske «tar» 5% av handelen innen plasskrevende varegrupper fra Bodø.  Vi 

legger også til grunn at økt netthandel kan representere en fordel for Fauske 

som logistikk-knutepunkt (økt behov for lager, service, distribusjon mv).    

Scenario C: Fauske sentrum opplever økt konkurranse fra Bodø innen mange 

varekategorier på grunn av mange nye etableringer i Bodø.  
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Befolkningsnedgang i flere av nabokommunene påvirker handelen i Fauske 

negativt.   

Ut fra disse forutsetningene finner vi følgende arealbehov:   

Scenarier 2026 Arealbehov ut over 2013-nivå 

 Lav vekst Høy vekst 

Scenario A -2.950 m2 4.050 m2 

Scenario B 11.250 m2 15.250 m2 

Scenario C -4.500 m2 2.500 m2 

 

Alt etter hvilke strategier Fauske kommune velger, kan behovet for nytt areal til 

handelsnæringen være alt fra negativt (-4.500m2) til ca 15.000 m2.    

Vi anbefaler en realisering av funnene og ideene i denne handelsanalysen i tre 

prosjekter:  

 

Handelsstrategi for plasskrevende vareslag og service/netthandelbaserte etableringer.   

Dersom handelsnæringen skal skape vekst, bør det satses på å tiltrekke seg 

aktivitet utenfra til Fauske.  Det er spesielt på to områder at Fauske har tydelige 

fortrinn i forhold til handelsnæringen;   

 God plass / relativt billige areal - handel med plasskrevende varer.   

 Gode logistikkløsninger i forhold til økt netthandel mv.  Det handles stadig 

mer på nette – dette krever stadig mer transport og funksjonelle 

terminalløsninger, lager, distribusjonsselskaper, servicetjenester 

 

Sentrumsavgrensning.  Utvikling av et byutviklingsområde BID i sentrum 

Det vil bli etablert et allaktivitetshus / kulturhus der Gamle Rådhus ligger i dag.  

Samtidig ser vi en situasjon der det er mange tomme butikklokaler i det samme 

området langs Storgatas nordside mellom Rv80xE6 (Esso-krysset) og Meieriet.  

Det kan i dette området etableres en prosess der etableringen av 

allaktivitetshuset sees i sammenheng med utvikling av området i retning av 

servicebedrifter, spesialforretninger, senter for eldre mv.   
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Handelsområde utenfor sentrum på Krokdalmyra / Terminalveien øst.    

Med utgangspunkt i Regionalpolitiske retningslinjer (kap 1.3.), og 

kommunedelplan sentrum, del 1 (Figur 2) bør det avgrenses og etableres et 

handelsområde på Krokdalsmyra / Terminalveien øst.  Dette er et område der 

det allerede er etablert varehus (Fauske Handelspark), dagligvareforretning og 

byggevareforretninger.   

Handelsområdet bør primært legge til rette for plasskrevende handel (biler, 

båter, landbruksmaskiner, hagesenter mv).  

Handelsområdet bør også åpne for etableringer relatert til netthandel og til 

servicefunksjoner.  Behov for arealer tilrettelagt for lager og logistikk.   Det er 

sannsynligvis et større potensielt arealbehov her enn innen handelsnæringen.  

 

 



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Handelsanalyse, Fauske sentrum | Underlag for kommuneplanens arealdel for Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\4 resultatdokumenter\41 rapporter\handelsanalyse\2015_01_14 rapport handelsanalyse.docx 2014-12-10 | Side 8 av 57 

 

1 Innledning 

 

1.1 BAKGRUNN 

Fauske kommune er i ferd med å revidere kommuneplanens arealdel. I denne sammenhengen er 

det aktuelt å utvikle en Handelsanalyse av Fauske kommune for å avklare framtidige behov for 

handelsareal i kommunen og Fauske sentrum spesielt.  Norconsult as er engasjert som rådgivende 

konsulent i dette arbeidet.    

Kommunestyret vedtok oppstart av rullering av arealdelen 08.11.2012 gjennom vedtak av 

kommunal planstrategi. Det skal utarbeides en arealplan som skal være et godt verktøy for å bidra 

til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel samtidig som planen ivaretar de sentrale og 

regionale føringene. Planprogram for dette arbeidet ble vedtatt i kommunestyrets møte 02. oktober 

2014 som sak 083/14.   

Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble vedtatt i 2011. Erfaringsmessig oppleves arealplanen 

som tilfredsstillende, men kommunen opplever at det er mye arbeid knyttet til søknader om 

dispensasjon knyttet til nye handelsetableringer, og ønsker en vurdering på om det er mulig å 

tilpasse planen mer i forhold til dette uten at går utover helheten. 

I planprogrammet er steds- og næringsutvikling, og næringsvirksomhet utpekt som sentrale 

problemstillinger: «Det er viktig å få til en god utvikling av tettstedene i kommunen, dette gir 

grunnlag for trivsel i hele kommunen. En hovedutfordring i denne sammenhengen er å se spesielt 

på den negative utviklingen i Fauske sentrum med opphør av butikker i Storgata i Fauske og 

hvordan vi skal kunne skape optimisme gjennom tiltak i Fauske sentrum.. I tillegg er det planlagt 

avlastningssenter på Krokdalsmyra og hvordan dette påvirker sentrum.» Det listes opp aktuelle 

næringer som det bør ses nærmere på, blant annet handel- og servicetilbud, hvor det er behov for 

drøftinger omkring utvidelse av eksisterende handelsområder.  

I forbindelse med høring av planprogrammet kom det uttalelse fra Norland fylkeskommune hvor det 

vises til kap. 7 i Fylkesplan for Norland. Hvis kommunen ønsker å legge til rette for handel utenfor 

sentrum, må det lages en handelsanalyse. «Hovedtema i analysen må kartlegge hvilke økning i 

handel som kan forventes, og hvilke varegrupper dette gjelder». Videre påpeker fylkeskommunen 

at det som en del av arbeidet med kommuneplanen må utarbeides scenarioer som kan være 

relevante, samt at det i kommuneplanen må fastsettes hvor mye, hva og hvor handel skal foregå. 

Det vises til at kommunen må ta stilling til sentrumsavgrensing, og fordelingen av handel mellom 

sentrum og andre handelsområder.  
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Fauske har allerede har etablert kjøpesenter utenfor sentrum, og det er derfor behov for å vurdere 

den videre utviklingen av sentrum og eksterne handelsområder med tanke på rollefordeling og 

hvilke varetyper som skal omsettes i de forskjellige områdene.  

 

1.2 FORMÅL 

Gjennom arbeidet med kommuneplanen skal det fastsettes en sentrumssone/ 

sentrumsavgrensning, samt områder utenfor sentrum hvor etablering av handel kan tillates. Videre 

kan kommuneplanen gjennom bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanen gi føringer for 

hvilken type handel (varegrupper) som skal etableres hvor og omfanget av denne. 

Som utgangspunkt for å kunne fastsette ovenstående må kommunen ta stilling til hva en ønsker for 

sentrum av Fauske. Det er definert i Fylkesdelplanen at handelsetableringer som hovedregel skal 

skje innenfor sentrum av byer og tettsteder. «Unntaksvis kan etableringer også skje i områder som 

er avsatt til handelsområde i kommunedelplan». Det er innført en regional planbestemmelse for 

kjøpesentre som sier at etablering eller utvidelse av kjøpesentre på mer enn 3000 m2 kun er tillatt i 

byer og tettsteder som har et handelsomland ut over egen kommune. Fauske er definert som 

by/tettsted med handelsomland utover egen kommune. Selv om FP åpner for etableringer utenfor 

sentrum i Fauske, må etableringen oppfylle en rekke krav til dokumentasjon. Blant annet skal 

utvidelse av handelsområdet eller etablering av nye handelsområder/etableringer ikke gi utilsiktede 

negative konsekvenser for sentrumsområdene. Videre skal områdets avstand til sentrum for 

gående/syklende, samt kollektivdekning, vurderes.     

Hovedspørsmålet som handelsanalysen skal svare på vil være hvilken utvikling (vekst) innen 

handelen en kan forvente innen planperioden, og om det som følge av dette vil være behov for å 

legge til rette for utvidelse eller etablering av handelsområder utenfor sentrum. Videre skal det som 

en del av analysen vurderes ulike arealstrategier for handel, og konsekvenser av disse sett i 

forhold til vedtatte mål i kommunen og retningslinjer/bestemmelser fra Fylkesplanen.      

 

1.3 REGIONALPOLITISKE RETNINGSLINJER 

Gjeldende fylkesplan for Nordland (2013-2025) gir i kapittel 7.1. en regional planbestemmelse om 

etablering av kjøpesenter (j.fr. PBL § 8-5), og i kapittel 8.2. arealpolitiske bestemmelser for by- og 

tettstedutvikling.   

 

1.3.1 Regionalpolitiske bestemmelser for kjøpesenter 

Viktige bestemmelser i forhold til regionalpolitiske bestemmelser for kjøpesenter er:   

Etablering av kjøpesenter med større bruksareal enn 3.000 m2 og utvidelse av kjøpesenter til mer 

enn 3.000 m2 er bare tillatt i byer og tettsteder som har et handelsomland ut over egen kommune.  

Etableringer skal som hovedregel skje innenfor sentrum av byer og tettsteder.  Unntaksvis kan 

etableringer også skje i områder som er avsatt til handelsområde i kommuneplan.  

 Kommunen skal fastsette sentrumssoner og handelsområder i sine kommune(del)planer.   

 Fauske er definert som en by i denne sammenheng.   
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 Handelsområder utenfor sentrum skal vurderes på bakgrunn av dokumentasjon om:  

o Handels- og arealbehov 

o Avstand til sentrum 

o Plassering  

 Det er listet opp 6 krav til dokumentasjon av etableringer i handelsområder utenfor 

sentrum. 

o Det skal utarbeides handelsanalyser som viser eksisterende og framtidig 

omsetning i handelsomland, herunder reduksjon av omsetning i eksisterende 

sentrum målt som antall år med tapt omsetningsvekst 

o Det skal utarbeides analyser som viser etableringens effekt for byutvikling 

o Det skal utarbeides transportanalyser som viser tilgjengelighet for gående og 

syklende, trafikksikkerhet, kapasitet i vegnettet og miljøvirkninger av økt trafikk 

o Handelsområde skal ligge på eller ved hovedrute innen kollektivnettet 

o Det skal fastsettes maks tillatt utbygd bruksareal innenfor området og en bestemt 

utbyggingsperiode, slik at handelsetableringene ikke gir utilsiktede negative 

konsekvenser fro sentrumsområdene.  Det kan fastsettes begrensninger på 

størrelsen på den enkelte etablering og hvilke varegrupper som tillates. 

o Det bør i forbindelse med kommuneplanene utarbeides parkeringsnormer med 

krav tilpasset senterets størrelse og funksjon.    

 

1.3.2 Regionalpolitiske bestemmelser for by- og tettstedutvikling 

Viktige bestemmelser i forhold til by- og tettstedutvikling er bl.a.;   

 Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte 

by- og tettstedstrukturene.  Fortetting rundt viktige kollektivknutepunkter.   

 Fortetting skal skje med kvalitet.  God funksjonsblanding som fremmes trafikksikkerhet mv.   

 Livskvalitet og helse skal fremmes gjennom god stedsforming 

 Sentrumsområdene skal planlegges og tilrettelegges for handel og kulturtilbud 

 Det skal stimuleres til redusert bilbruk 

 Vurdere hvordan parkeringsvedtektene for sentrumsområdene kan imøtekomme nasjonale 

målsettinger fo røkt kollektivbruk – gode løsninger for tilgjengelighet til kollektivtransport.  

Tilstrebe gangavstand til kollektivtrafikktilbud 

 Sammenhengende gang- og sykkelveinett 
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 Universell utforming av boligtilbud, barnehager og skoler 

 Grøntområder, parker, gang- og sykkeltraseer og turdrag mellom boligområder.    

For fullstendig tekst viser vi til Fylkesplanen.    

 

1.4 HVA HAR UTVIKLET FAUSKE TIL DAGENS SAMFUNN?   

Det er to meget viktige elementer som har utviklet Fauske til et bysamfunn:   

 Bergverksindustrien.   I første rekke Sulitjelma gruver (Finneid) og Marmorindustrien – 

Ankerske Steinindustri.   

 Knutepunktet.  Fauske har gjennom lang tid vært knutepunktet mellom øst- og vestgående 

veitrafikk i Saltenregionen (i dag E6 og RV80).  Samtidig er Fauske jernbanestasjon et av 

Nordlands viktigste knutepunkt for gods og passasjertransport mellom bane og vei.   

 

I overskuelig framtid kan det skje følgende endringer:   

 E6 nordover mot Mørsvikbotn vil bli utbedret. 

 E6 sørover og tverrforbindelsen over Graddis (Rv 77) vil bli utbedret 

 Det arbeides for en gjenåpning av gruvedriften i Sulitjelma 

 Kryssingspunktet mellom RV80 og E6 vil bli flyttet nordover til Vestmyra.   

 E6 kan bli lagt utenom sentrum til et nytt kryssingspunkt nord for Fauske.    

De to siste punktene vil «dra» sentrum nordover.   

Begge elementene som har utviklet Fauske er derved i bevegelse, og det er det er derved viktig å 

sikre Fauske en tilstrekkelig fleksibilitet og dynamikk til å møte denne situasjonen.    

 

1.5 VIKTIGE UTVIKLINGSTREKK I VAREHANDELEN 

Et sentralt trekk ved de senere års utvikling i varehandelen er at man har gått fra mindre selskaper 

med få enheter og produkter til store foretak med mange ansatte, stort volum, store 

markedsandeler og utvidet åpningstid. De små enhetene var gjerne familieeide og familiedrevne. 

Denne utviklingen har skjedd over lang tid, og har hatt stor innvirkning på steds- og byutviklingen. 

Butikkstrukturen preges mer og mer av større varehus, nedleggelser i mindre sentrumsområder, og 

et mer grovmasket butikknett. Denne utviklingen (færre og større enheter) har gjennom flere år 

skapt utfordringer for sentrumsområdene. Lokaler som før ble oppfattet som attraktive, tilfredsstiller 

i dag ikke den standarden og kravene til effektivitet som handelsaktørene ønsker.   

Handelsnæringen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er i endring, der oppkjøp og konsolidering 

har skapt behov for økt kapitaltilgang og endret eierkompetanse. Kjøpesentrene har mulighet til å 



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Handelsanalyse, Fauske sentrum | Underlag for kommuneplanens arealdel for Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\4 resultatdokumenter\41 rapporter\handelsanalyse\2015_01_14 rapport handelsanalyse.docx 2014-12-10 | Side 12 av 57 

 

planlegge for en ideell butikkmix og differensierer husleien for å tiltrekke seg de riktige aktørene, 

mens sentrumsområdene med mange gårdeiere har et annet utgangspunkt. Hvis bysentrene skal 

overleve som handelssentre, er det antakelig av avgjørende betydning at det skjer en 

profesjonalisering på gårdeiersiden, og at det utvikles samarbeid og allianser på tvers blant de 

næringsdrivende i sentrum. 

Videre ser man at flere såkalte «big-box»-konsepter tar store markedsandeler innen flere 

varegrupper. Dette er konsepter som ofte er så attraktive at de ikke er avhengige av å være 

lokalisert sammen med annen handel. De ønsker ofte en lokalisering utenfor sentrum tett knyttet 

opp mot hovedveinettet, samt lave krav til estetisk utforming. Attraktiviteten til mange slike 

konsepter tilsier at de vil kunne ha stor betydning for annen sentrumshandel ved at de trekker 

kunder til sentrumsområdet. Er hovedutfordringen å finne løsninger for å innpasse denne typen 

handelskonsepter i forhold til sentrumsområdene på en god måte.  

 

1.5.1 Rapport fra TØI transportøkonomisk institutt 

Transportøkonomisk institutt har analysert utviklingen av bysentrum og kommunen som helhet i 20 

bykommuner i landet.  Analyseperioden er fra år 2004 til 2012
1
.  Rapporten ble presentert i mars 

2014.  

Rapporten dokumenterer utviklingen i omsetning av detaljvarer i et utvalg norske bykommuner i 

perioden 2004-2012.  Hovedtendensen er at veksten i handelen er størst utenfor sentrum.  

Sentrum taper terreng som åsted for handel, men i varierende grad.  For kjøpesentrene er 

omsetningsendringen i et knapt mindretall av kommunene størst for kjøpesentrene utenfor 

sentrum.  Sentrums attraktivitet er med andre ord redusert ved at sentrumshandelens andel av 

totalomsetningen i kommunen har den minste veksten.  I sentrum har kjøpesentrene styrket sin 

stilling som handlested. 

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (i en tidligere 

del av Miljøverndepartementet) om å få dokumentert hvordan omsetningen i detaljhandelen har 

utviklet seg etter 2004.  Tidlig dette året ble den såkalte kjøpesenterstoppen avviklet og erstattet av 

fylkes(del)planer med sikte på å forhindre at handelsmiljøet i bysentrum skulle utarmes. 

En slik mulig utarming kan skje på ulike måter.  For det første ved at butikker gatelangs i sentrum 

flytter inn i sentrumslokaliserte eller eksterne kjøpesentre.  Handelsomsetningen i sentrum kan 

også reduseres som følge av at kundene retter sin etterspørsel mot handel i områder utenfor 

sentrum.  Dette skjer fordi det eksisterer eksterne tilbud utenfor sentrum.  Det er vel dette som ofte 

anses som uheldige handelslokaliseringer, gjerne i form av såkalt eksternt lokaliserte kjøpesentre. 

Det eksterne handelstilbudet behøver ikke nødvendigvis være av en slik karakter, men kan være 

handelsvirksomhet lokalisert i utbyggingsområder med mye befolkning, en befolkning som gjerne 

kan se disse handelstilbudene som attraktive alternativer til mer fjerntliggende tilbud i byens 

sentrum.  Det er en kjent sak at folk velger sine handlesteder ganske rasjonelt, blant annet ut fra 

nødvendig tidsbruk og handelstilbud. 

Rapporten omhandler bl.a. Bodø og Rana.    

                                                      
1
 TØI. Transportøkonomisk institutt.  TØI-Rapport 1303/2014.    
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Rapporten trekker i første rekke fram fire forhold som mulige forklaringer til hvorfor sentrum taper 

terreng innenfor handel:   

 Den generelle utviklingen innenfor detaljvarehandelens ulike deler er at de delene som 

tradisjonelt har vært lokalisert til sentrum (først og fremst klær og sko) har svakere utvikling 

enn andre deler av handelen, noe som blant annet skyldes prisnedgang i hele 

undersøkelsesperioden 

 Det har lenge vært en tendens til at plasskrevende handel (møbel, planter/hageartikler) 

omlokaliseres fra sentrum til områder utenfor. Det bidrar til svakere omsetning av 

handelsvarer i sentrum 

 I enkelte kommuner er utbygging/utvidelse av kjøpesentre viktigste forklaring. Men 

utviklingen av andre handelsformater er over tid blitt mer utfordrende for sentrumshandelen 

enn kjøpesenterutviklingen. Handel utenom kjøpesentrene, dvs. omsetningsvekst i 

plasskrevende handel og nye handelsformater, som for eksempel samlokalisering av 

storbutikker i handelsparker eller åpning av mer frittliggende stormarkeder, har hatt 

vesentlig betydning og satt sentrumshandelen under press. 

 Tilveksten i befolkningen i en kommune kommer for den største delen i områder utenfor 

sentrum. Tyngdepunktet for befolkningen flyttes slik stadig bort fra sentrum. 

Boliglokaliseringene fører med seg etablering av handelsbedrifter i de lokale områdene, 

noe som demper tilveksten av handelsomsetning i sentrum1. Også lokaliseringen av 

tilveksten i arbeidsplasser har gjort at sentrums andel av arbeidsplassene er redusert fra 

2008 til 2012 

TØI’s konklusjon er at sentrum i kommunene svekkes som handelsområde, og at utviklingen slik 

sett er i utakt med intensjonene med de rikspolitiske bestemmelsene om kjøpesentre (RPB).  Det 

er imidlertid langt fra sikkert at det vi registrerer er en udelt uheldig utvikling.  For eksempel er det 

ikke dokumentert på en god nok måte hvordan handelsetableringer i ulike lokaliteter i en byregion, 

og størrelsen på enhetene, bidrar til omfanget av transport og variasjoner i 

transportmiddelfordelingen.  Det synes derfor, til så lenge, aktuelt å være åpen for verdien av å ta 

opp til nøyere drøfting tenkningen bak RPB og de formulerte målene.  I den sammenheng trengs 

det en annen type analyser enn de som er gjennomført i dette prosjektet.  

 

Utviklingen i Rana 

Rana er på mange måter sammenlignbar med Fauske, og i denne samanheng interessant ut fra at;   

TØI konkluderer slik om Mo i Rana:   

 Utvalgsvarehandelen
2
 i sentrum

3
 i Rana har økt betydelig de siste årene. Fra 2008 til 2012 

er andelen økt fra 62 til 75 prosent 

                                                      
2
 Det skilles mellom «utvalgsvarehandel» (lettere faghandel som klær/sko, bøker/papir, sport/fritid, helse, 

optikk, gaveartikler etc), «plasskrevende handel» (tyngre faghandel som byggevarer, hagevarer, møbler, bil 
etc) og «dagligvarehandel» (matvarer, renhold, forbruksvarer, kioskvarer etc).    
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 Kjøpesentrene bidro lite til veksten i perioden 2004-2008, men sto for nærmere halvparten 

av økningen fra 2008 til 2012 

 Butikkene utenfor sentrum har stått for veksten i dagligvareomsetning og omsetning av 

plasskrevende varer i siste periode.  Utbygging av Mo Handelspark er en viktig faktor. 

 

Utviklingen i Bodø 

TØI konkluderer slik om Bodø:    

 Sentrums andel av detaljvareomsetningen i Bodø har falt fra 2004 til 2012. Før 

finanskrisen var det økt handel utenfor kjøpesentrene som svekket sentrumshandelen 

 Etter finanskrisen er det økt handel i kjøpesentrene utenfor sentrum som har flyttet 

handelstyngdepunktet mest 

 

1.5.2 Betydningen av netthandel 

Den trenden innen detaljhandelen som antakelig kan påvirke behovet for handelsareal mest er 

netthandelen. Vurderinger knyttet til betydning av netthandelen i et framtidsscenario utdypes i kap. 

3. Arealbehovsanalyse.   

 

 

Figur 1.   Nettbutikkene i Norge omsatte for 13,5 milliarder kroner i Norge i 2012. Det er en økning 

på 7 prosent fra 2011. I samme periode økte omsetningen i fysiske butikker med bare 3,4 

prosent.  Kilde: bring.no 

 

 

                                                                                                                                                                                
3
 I rapporten fra TØI avgrenses begrepet «sentrum» av sentrumssoner basert på grunnkretser slik disse er 

definert av SSB.  Dette avviker fra andre rapporter som benytter postsoner i definisjonen av «sentrum».   
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2 Situasjonsbeskrivelse 

Som grunnlag for å vurdere arealbehov for Fauske relatert til handelsnæringen, er det viktig å ha 

kunnskap om dagens sentrumsområde, samt senterstruktur og fordeling av omsetning i regionen. 

Kunder og besøkende til sentrumsområdet/kommunen er både bosatt i og utenfor kommunens 

grenser. Konkurransesituasjonen regionalt og utvikling i andre sentra i regionen vil ha betydning for 

fremtidig utvikling av Fauske. 

 

2.1 PLANSITUASJONEN – SENTERSTRUKTUR I FAUSKE KOMMUNE.  

I Kommuneplanens samfunnsdel (Fauske 2025) er det angitt som overordnet mål:   

 

 

 

Det er utarbeidet en egen kommunedelplan som viser arealutnyttelse i Fauske sentrum.   Vi viser 

her til  

 Kommunedelplan Fauske sentrum, del 1 (2009-2021) som viser arealutnyttelse i Fauske 

sentrum og i Fauske tettsted. (fig 1) 

 Kommunedelplan Fauske sentrum, del 2 (2009-2021) som viser arealutnyttelse i Fauske 

sentrum og sentrumsnære arealer. (fig 2) 

 

Kommuneplanens arealdel er under revisjon.   Det er aktuelt å vurdere sentrumsavgrensningen 

som en del av denne prosessen.   
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Figur 2. Fauske kommune.  Kommunedelplan sentrum, del 1 (2009-2021).  Vedtatt i 

kommunestyret 14.02.2011.    

 

Figur 3.  Fauske kommune.  Kommunedelplan sentrum, del 2 (2009-2021).  Vedtatt i 

kommunestyret 14.02.2011.   
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2.2 REGIONALT PERSPEKTIV 

I dette kapittelet gis en overordnet beskrivelse av dagens situasjon knyttet til handel og 

senterstruktur i regionen, samt for Fauske kommune. Utgangspunkt for dette kapittelet har vært 

omsetningsstatistikk(SSB) samt kjent kunnskap knyttet til detaljhandelen. 

For å beskrive handelssituasjonen brukes begreper som dekningsgrad og handelslekkasje. Disse 

utdypes under. Det refereres også til ulike varegrupper/varekoder. Disse er nærmere beskrevet i 

kap. 5 vedlegg. 

Dekningsgrad: Dekningsgrader som er høyere/lavere enn 100 % indikerer at omsetningen i en 

kommune eller region er høyere enn det lokale kundegrunnlaget skulle tilsi.  

Handelslekkasje: Dekningsgrad på under 100 % omtales ofte som «handelslekkasje». De fleste 

kommuner i Norge opplever handelslekkasje, blant annet fordi mange handelsvirksomheter krever 

et kundegrunnlag som er større enn det man finner i kommunen, eller fordi andre 

sentre/sentrumsområder innenfor akseptabel reiseavstand har en størrelse og tilbud som gjør at 

disse oppleves som mer attraktive. Paradoksalt nok er handelslekkasje en forutsetning for at det 

skal utvikles gode regionale sentre med et bredt tilbud til et omland som omfatter flere kommuner.  

 

2.2.1 Utviklingen i dagligvarehandel i Fauske kommune sett i forhold til Salten, 

Nordland og landsgjennomsnittet. 

Tabell 1 viser dagligvareomsetning
4
 i Fauske kommune sett i forhold til gjennomsnittet i 

Saltenkommunene og gjennomsnittet for hele Nordland fylke.  Vi ser av denne tabellen at 

dagligvarehandelen i Fauske kommune ligger godt over landsgjennomsnittet.   

 

Tabell 1Kilde:  SSB (04776).  Bearbeidet av Nordland fylkeskommune.    

 

Sammenlignet med andre byer og tettsteder i Nordland fylke, Ligger Fauske som det 4. største 

handelssenteret – med Sortland, Alstahaug og Bodø på topp.  Sortland kommune ligger her blant 

landets «topp ti».  Detaljvarehandelen i Fauske ligger godt over landsgjennomsnittet.  Vi ser også 

at detaljvarehandelen på Fauske har vokst med ca 11,5% i perioden – dette er en sterkere vekst 

enn den vi finner f.eks i Bodø   

                                                      
4
 Omfatter all handel unntatt omsetning av motorkjøretøyer og omsetning av bensin) 

Omsetning per innbygger i detaljhandel (kr), 2008 - 2013 (Kilde: SSB)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Landet 69 540           70 823           71 919           73 229           74 916           75 678           

18 Nordland 47 063           48 674           49 280           51 392           52 686           52 797           

Salten 45 720           47 699           48 389           49 061           50 384           51 365           

1841 Fauske 72 343           78 152           80 250           80 290           78 874           81 785           
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Tabell 2.  Detaljvareomsetning i byer og tettsteder i Nordland i perioden år 2008 - 2013.  Kilde:  

SSB (04776).  Bearbeidet av Norconsult 

 

2.2.2 Senterstruktur og rollefordeling (regionen) 

 

Senterstruktur  

 

Figur 4: Senterstruktur i Regionen  

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1870 Sortland 118 794 119 915 117 817 118 492 117 144 111 957

1820 Alstahaug 92 019 100 909 105 648 105 771 108 376 106 968

1804 Bodø 77 189 77 041 78 184 81 732 85 261 86 613

1841 Fauske 72 343 78 152 80 250 80 290 78 874 81 785

1833 Rana 72 533 74 538 77 054 78 272 80 981 81 004

1824 Vefsn 72 316 75 572 76 091 77 581 80 134 80 976

1813 Brønnøy 76 548 76 258 67 460 70 388 78 945 80 974

1860 Vestvågøy 70 595 71 662 75 691 77 657 80 101 80 863

1805 Narvik 75 494 77 073 76 787 77 927 78 792 78 427

1865 Vågan 73 145 74 536 73 702 76 300 78 980 77 574

Landet 69 540 70 823 71 919 73 229 74 916 75 678
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Fylkesplan for Nordland (2013-2025) har tydelige retningslinjer for senterstrukturen (kap 1.3.).  I 

planen er Fauske og Bodø utpekt som byer med et handelsomland ut over egen kommune hvor 

etablering eller utvidelse av kjøpesenter med større bruksareal enn 3000 m2 kan tillates. I de 

øvrige kommunene skal omfanget av handelen tilpasses lokale forhold.  

 

Omsetning i regionen (rollefordeling i dag mellom kommunene og sentrene varegrupper og 

dekningsgrad) 

 

Figur 5: Dekningsgrader for kommuner 
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Figur 6: Fordeling av omsetning i regionen 

 

Fordeling av omsetning regionen sier noe om tyngdeforholdet mellom de ulike kommunene både 

befolkningsmessig og næringsmessig.   

Vi ser at Bodø har en tydelig posisjon som ledende handelsby i regionen, men også at Fauske har 

en betydelig større andel av omsetningen enn de øvrige kommunene i fylket.  Lave dekningsgrader 

og høy handelslekkasje for kommunene Saltdal og Sørfold er en naturlig konsekvens av at 

folketallet i kommunene er for lavt til å opprettholde et bredt tilbud innen salg av varer og tjenester, 

samt nærhet til sterke handelssentre som Fauske og Bodø.  

Det samme kan sies om kommunene Steigen og Hamarøy, men her er dekningsgraden noe 

høyere.  Dette kan forklares med stor avstand til større sentra og at en større andel av 

dagligvarehandelen skjer lokalt.  Hamarøy (og dels Steigen) tar også noe handel fra Tysfjord 

kommune – og da spesielt vestsiden av Tysfjord kommune (Drag, Storjord).   

  

Fauske 

Saltdal 

Sørfold 

Steigen 

Hamarøy 

Bodø 
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Kommune Dekningsgrad (fylkesgjennomsnitt) 2013 

2013 2008 

Fauske 113,1 % 112,5 % 

Saltdal 25,3 % 

Sørfold 26,2 % 

Steigen 50,0 % 

Hamarøy 71,8 % 

Bodø 119,0 % 

Tabell 3: Dekningsgrader for Fauske og omkringliggende kommuner. (Omsetning per person i 

den enkelte kommune er sammenlignet med omsetningen per person i Nordland fylke) 

Kilde: Omsetningsstastikk fra SSB, bearbeidet av Norconsult 

 

 Dagligvarer Utvalgsvarer Møbler, 

hvitevarer, 

fargevarer 

Byggevarer / 

hagesenter 

Motorvogner/ 

fritidsbåter 

Fauske 106,2 % 115,5 % 115, 6 % 124 % 149 % 

Saltdal 92,8 % 64 % 78 % For få aktører til at 

data kan 

offentliggjøres 

75,2 % 

Sørfold 54,1 % - - - For få aktører til at data 

kan offentliggjøres 

Steigen 97,2 % 12,8 % - For få aktører til at 

data kan 

offentliggjøres 

For få aktører til at data 

kan offentliggjøres 

Hamarøy 137,7 % For få aktører til at 

data kan 

offentliggjøres 

- For få aktører til at 

data kan 

offentliggjøres 

For få aktører til at data 

kan offentliggjøres 

Bodø 107,5 % 130,8 % 157,4 % 91,7 % 153,4 % 

Tabell 4: Dekningsgrader for ulike varegrupper. Kilde: Omsetningsstastikk fra SSB, bearbeidet av 

Norconsult 

 



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Handelsanalyse, Fauske sentrum | Underlag for kommuneplanens arealdel for Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\4 resultatdokumenter\41 rapporter\handelsanalyse\2015_01_14 rapport handelsanalyse.docx 2014-12-10 | Side 22 av 57 

 

Både Bodø og Fauske har dekningsgrader på over 100% for alle varekategorier, noe som betyr at 

byene har et bredt vareutvalg og oppleves som attraktive handelssteder også for bosatte utenfor 

kommunens grenser.  Saltdal har også en relativt høy dekningsgrad innenfor de fleste 

varekategorier selv om dekningsgraden i forhold til fylkesgjennomsnittet er lav.  Bodø har en svært 

høy dekningsgrad innenfor kategorien utvalgsvarer («sentrumshandel»), noe som viser at byen 

spiller en tydelig rolle som handelssenter langt ut over kommunens grenser.  En høy dekningsgrad 

innen utvalgsvarer viser også at det her er et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag til å kunne 

opprettholde en tradisjonell sentrumshandel basert på mindre butikker.   

Alle kommuner – med unntak av Sørfold - har høy dekningsgrad for dagligvarer. Dette understøtter 

erfaringer fra andre steder, hvor vi ser at dagligvarer handels lokalt og ikke er avhengig av å være 

samlokalisert med annen handel.  At Hamarøy har en svært høy dekningsgrad for dagligvarer har 

antakelig sammenheng med at dekningsgraden i Sørfold er lav.  Erfaringsmessig vil også Hamarøy 

(Innhavet) ta noe handel fra Tysfjords vestside.   

Lav dekningsgrad for dagligvarer i Sørfold kan antakelig også forklares med at mange i kommunen 

er bosatt nær Fauske eller arbeider i Fauske.  Avstanden mellom tettstedet og industristedet 

Straumen i Sørfold og Fauske sentrum er knapt 15 km langs E6 med en kjøretid på ca 12 minutter.  

Med slike korte avstander mellom sentra vil en kommunegrense bare i liten grad påvirke hva som 

oppleves som lokalt og derved som «naturlig» i forhold til dagligvarehandel.  Resultatet av dette ser 

vi i form av at det aller meste av handelsvirksomhet i Sørfold og Fauske kommuner ligger i Fauske 

sentrum – både hva angår dagligvarer og andre varegrupper.   
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2.2.3 Fauske sentrum og omkringliggende sentre 

Senterstruktur 

 

Figur 7: Fauske sentrum og andre handelssteder med kort reisevei til Fauske 

 

I Fauske kommune finner vi også to lokalsentre/grendesentre, Valnesfjord og Sulitjelma hvor det er 

noe handel. I tillegg ligger Straumen (kommunesenter i Sørfold) og Rognan (kommunesenter i 

Saltdal) innen kort kjøreavstand fra Fauske.  
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Dagens sentrumsområde i Fauske 

Handelen i dagens sentrumsområde i Fauske preges av Amfisenteret som er plassert i tilknytning 

til Sjøgata, Storgata (E6) og Marmortorget (Fauske torg).  Amfisenteret omfatter 35 butikker og har 

viktige butikker som Vinmonopolet som trekker flere kunder til senteret.    

 

Figur 8. Amfisenteret i Fauske sentrum.  35 butikker i samme bygningskompleks.   Kilde: Google 

earth  

 

Sentrum preges også av flere ledige butikklokaler.  Disse lokalene ligger gjerne i eldre bebyggelse i 

første etasje med en boligandel i andre etasje.   

 

Figur 9. Tomme butikklokaler i Fauske sentrum.   Storgata, november 2014.   Foto M Selnes 
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Selv om det er blitt flere tomme butikklokaler i sentrum i de sentere årene, skjer det også en viss 

nyetablering.  Imidlertid greier ikke nyetablererne å veie opp inntrykket av at det er mange tomme 

butikker i sentrum.   

 

Figur 10.  Nyåpning av butikk i sentrum.  Storgata i Fauske, november 2014.  Foto M Selnes 
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2.2.4 Foretaksutvikling og handelsnæringens utvikling i Fauske sentrum 

Tabellen under viser antall foretak i Fauske kommune og i nabokommunene i årene 2008-2013.  Vi 

ser av tabellen at Fauske kommune skiller seg ut ved at antall foretak går ned.  Antall foretak 

omfatter alle foretak – uansett størrelse.  Tabellen gir et inntrykk av etablererfrekvensen i Fauske 

og i nabokommunene.  

 

Tabell 5:  Antall foretak i Fauske kommune og i nabokommunene år 2008-2013.  Kilde: SSB – 

Bearbeidet av Norconsult AS 

 

Figuren under gir en oversikt over antallet bedrifter (foretak) innen detaljhandel i perioden 2008-

2013.  Nedgangen fra 65 til 57 bedrifter i 2010 – 2011, har sannsynligvis sammenheng med 

etableringen av Handelsparken på Krokdalsmyra i 2010.   

 

 

Figur 11.  Antall foretak i kategori 47;  Detaljhandel unntatt salg av motorvogner.  Kilde SSB  

 

Antall foretak 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Endring Endring %

Sørfold 70 75 78 86 85 87 17 24,3

Steigen 147 161 167 174 183 176 29 19,7

Hamarøy 107 110 117 122 113 122 15 14,0

Bodø 2661 2829 2840 2828 2845 2956 295 11,1

Saltdal 280 290 293 267 282 284 4 1,4

Fauske 503 531 503 490 469 487 -16 -3,2
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Fauske kommune.  Antall bedrifter i kategori 47; Detaljhandel, unntatt salg av 
motorvogner.  Periode 2008-2013.  KIlde SSB 07196  

47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner
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Påvirkningen av etableringen av Handelsparken blir tydelig når vi ser på fordeling av omsetning av 

varer i og utenfor sentrum i år 2008 og i år 2013.   

I 2008 skjedde ca 90% av vareomsetningen i Fauske sentrum og ca 10% utenfor sentrum.  I 2013 

hadde omsetningen utenfor sentrum økt til ca 32%, og tilsvarende sank omsetningen i sentrum til 

68%. Dette illustrerer vi i figur Figur 12.   

Fauske handelspark på Krokstadmyra ble åpnet i 2010 og i 2013 stod Handelsparken for ca. 20 % 

av omsetningen i kommunen.  I perioden 2008 -2013 ser vi en nedgang i omsetningen i sentrum på 

84 mill., tilsvarende ca. 14 %.  Nedgangen i omsetning har både skjedd i og utenfor amfisenteret
5
. I 

samme periode har forbruket per person økt med ca. 10 %. Dette tilsier at den reelle nedgangen 

for sentrumshandelen har vært større. Dette illustreres i Figur 12.  

 

  

Figur 12: Fordeling av omsetning i Fauske kommune i og utenfor sentrum i 2008 og 2013 

  

I 2013 foregikk om lag 68 % av omsetningen innen detaljhandelen
6
 i Fauske i sentrumsområdet. 

Herav stod Amfi Fauske for 50 % av omsetningen i sentrumsområdet
7
.  Figur 13 illustrerer hvordan 

sentrumshandelen er fordelt på ulike varegrupper.    

                                                      
5
 Olav Thon gruppen oppgir i sin kjøpesenterrapport at Amfi Fauske omsatte for 276 mill. i 2009 og 

248 mill. i 2013: Fra 2012-2013 gikk omsetningen ned med 7 %. 

6
 Ekskl. handel med motorvogner 

7
 Olav Thon Gruppen oppgir at omsetningen i Amfisenteret var 248 mill. i 2013. 

http://www.olt.no/Virksomheten/Kjopesenter/ 
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Figur 13: Fordeling av omsetning på ulike varekategorier i sentrum 2013.   

 

 

 

Figur 14.  Fauske handelspark på Krokdalsmyra.  Like ved er det etablert en større 

byggevareforretning.  REMA 1000 er i ferd med å åpne en større dagligvareforretning i 

tilknytning til byggevareforretningen.  Kilde:  Google earth.   

 

Fauske kommune har om lag samme dekningsgrad i 2013 (113,1 %) som i 2008 (112,5 %), det vil 

si at nye handelsetableringer i liten grad har ført til økt omsetning for kommunen som helhet, men 

heller bidratt til en omstrukturering av handelen, hvor en større andel av handelen nå foregår 

utenfor sentrumsområdet.  J.fr. Figur 12.   
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Tabellen under viser hvordan handelen ble forskjøvet fra sentrum til Krokdalsmyra fra 2008 til 

2013.   

Omsetningstall 1000 kr 2008 2013 

Vareomsetning i sentrum 611.633 527.091 

Vareomsetning utenfor sentrum 69.633 248.925 

Sum Fauske by 681.266 776.016 

Tabell 6.  Omsetningstall for vareomsetning i Fauske - i og utenfor Fauske sentrum i 2008 og i 

2013.  1000 kr.  Kilde SSB.   Bearbeidet av Norconsult.   

 

En handelsanalyse
8
 som ble gjennomført i forbindelse med områderegulering for Terminalveien 

øst, viser at det er mange ledige lokaler i sentrum og at de fleste lokalene er små med et 

gjennomsnitt på 180m2. Noe av årsaken til ledige lokaler er nedleggelse, men også flytting internt 

på Fauske til nye lokaler eks. Fauske Handelspark. Analysen slår fast at det per i dag er få tomter 

ledig for utbygging av større handelsvirksomheter i Fauske sentrum. Det er ikke gjort konkrete 

vurderinger knyttet til mulighet for transformasjon av arealer i forbindelse med denne analysen. 

Som det framgår av figur 16 og 17 er sentrum i Fauske relativt tydelig definert og konsentrert.    

 

Figur 15: Oversikt over ledige lokaler i Fauske sentrum i 2012.  Kilde: Handelsanalyse for 

Terminalveien øst, Salten kartdata 

                                                      
8
 Handelsanalyse.   Områderegulering Terminalveien øst.  A/S Salten Kartdata 28.11.2012.   
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Figur 16: Kontor og forretninger i sentrumsområdet og områder med kort avstand til sentrum 

 

Figur 17: Kontor og forretninger i sentrumskjernen 
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Figur 16 og 17 viser en oversikt over forretningsbygg og kontorbygg i sentrumsområdet. De fleste 

arealer til forretning er lokalisert i 1. etasje. Unntaket er Amfisenteret hvor handelen er fordelt på 

flere etasjer. Det er ikke i denne handelsanalysen registrert hvor stor andel av forretningsarealene 

som står tomme, men inntrykk fra tidligere analyser tilsier at ca. 5 000 m2 står tomme. I tillegg 

vurderes det å være potensial for fortetting og transformasjon i sentrumsområdet.  

 

2.3 SENTRUMSAVKLARING I FAUSKE  

Gjeldende kommuneplan definerer Fauske sentrum (Figur 3).   

En avklaring av sentrumsavgrensningen er vesentlig i forhold til de regionalpolitiske retningslinjene 

for by- og tettstedutvikling, og for de regionalpolitiske retningslinjene for kjøpesenter (kap 1.3.).   

Sentrumsavgrensning er også viktig i forhold til parkeringsbestemmelser.    

Det er store endringsprosesser i gang i Fauske by, og dette vil kunne påvirke både byutviklingen 

og sentrumsfunksjonen.  I den pågående revisjonen av kommuneplanens arealdel vil det derfor 

være viktig å få på plass en eventuell ny avgrensning av sentrum i forhold til de 

endringsprosessene som sannsynligvis vil komme, og for å være i forkant av prosessene knyttet til 

disse endringene (kap 1.4.).    

Viktige elementer som definerer sentrum er;   

1) Sentrumsfunksjoner (administrasjonssenter, handel,  

2) Alminnelig oppfatning av sentrum / hva som i daglig tale kalles «sentrum» 

3) Trafikk / logistikk / knutepunkt / kollektivtrafikk 

4) En logisk avgrensning av sentrum 

Det åpnes i den regionale bestemmelsen for kjøpesenter at det kan defineres sentrumssoner og 

handelsområder i kommuneplanens arealdel.  Det kan i denne sammenheng være riktig å vurdere 

en sentrumssone definert i et avgrenset område i sentrum og et handelsområde i området 

Jernbanestasjonen – Krokdalsmyra.    
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2.4 FORHOLDET TIL KOLLEKTIVTRAFIKK, GÅENDE / SYKLENDE OG PARKERING.    

Det er i regionalpolitiske retningslinjer (se kap 1.3.) lagt vekt på at handelsnæringens forhold til 

kollektivtrafikk og gående /syklende skal avklares.    

2.4.1 Kollektivtrafikk 

Fauske har gjennom lang tid vært et knutepunkt for kollektivtrafikken i nordre del av Nordland.   

Fauske jernbanestasjon er både en viktig jernbanestasjon og bussterminal for busstrafikk videre 

nordover og vestover mot Bodø. Fauske jernbanestasjon ligger like ved Fauske handelspark på 

Krokdalsmyra.    

I Fauske sentrum (veikrysset mellom Rv80 og E6) ligger Fauske bussterminal og taxiterminal.   

I forhold til kollektivtrafikk vil vi konkludere med at både Krokdalsmyra og Fauske sentrum har en 

tilstrekkelig dekning.    

 

Figur 18.  Bussterminaler, Bussholdeplasser og jernbane i Fauske sentrum.  Kilde Nordland 

fylkeskommune N177.   

2.4.2 Gående og syklende 

I forbindelse med omlegging av skolestrukturen i Fauske kommune, er det igangsatt et arbeide for 

oppgradering av gang- og sykkelveier på Fauske.  Dette arbeidet vil være ferdigstilt til skolestart i 

2016.   
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Nye gang- og sykkelveier omfatter også Krokdalsmyra og sentrum.   

Dette er beskrevet i egne rapporter.   

2.4.3 Parkering. 

I Fauske sentrum er det innført avgiftsparkering.  Dette organiseres gjennom Fauske Parkering AS.   

http://fauskeparkering.no/ 

Utenfor Fauske sentrum er det fri parkering.    

 

http://fauskeparkering.no/
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3 Arealbehovsanalyse 

Et viktig underlag for arbeidet med kommuneplanen er hvilken handelsvekst det skal planlegges for. 

Hvordan skal kommunen dimensjonere sine forretningsområder? Som grunnlag utarbeides 

overordnede scenarier for arealbehov med utgangspunkt i befolkningsframskrivinger og trender 

innen detaljhandelen. Med utgangspunkt i scenariene oppsummeres utfordringer og behov som må 

håndteres gjennom planarbeidet. Dette vil danne utgangspunkt for en drøfting av tema styring av 

handel i kommuneplanen.  Analysen gjøres på et overordnet nivå og vil ta utgangspunkt i 

omsetningsstatistikk (SSB) for Fauske kommune og omkringliggende kommuner, 

befolkningsframskrivinger, samt kjennskap til trender og strukturendringer innen bransjen.   

 

3.1 BEFOLKNING 

Befolkningsvekst Fauske kommune og omkringliggende kommuner er vist i følgende tabell:   

 2013 2030 Vekst Kommentar 

Fauske 9 513 9604 48 
Alt MMMM SSB 

Saltdal 4 745 4 506 -184 
Alt. MMMM SSB 

Sørfold 1 981 1791 -196 
Alt L SSB 

Steigen 2 552 2265 -314 
Alt L SSB 

Hamarøy 1 791 2009 189 
Alt L SSB 

Bodø 49 203 62501 12 770 
Alt H. SSB 

Total 

kommuner 

ekskl. Bodø   -457 

 

Total alle 

kommuner inkl. 

Bodø 

  12 313  

Tabell 7.  Befolkningsframskrivinger for Fauske og andre Salten-kommuner som inngår i Fauske 

sitt handelsomland. Kilde: SSB / Statistikkbanken  
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Figur 19: Befolkningsutvikling. Befolkningsframskrivinger viser at Bodø kommune kan få en stor 

befolkningsvekst i planperioden. Fauske kommune vil antakelig oppleve liten/moderat 

vekst, mens de omkringliggende kommuner Saltdal, Sørfold, Steigen antakelig vil 

oppleve befolkningsnedgang.     

 

3.2 SYSSELSETTING 

 

Tabell 8.  Sysselsatte etter arbeidssted.  Fauske kommune.  2008-2013.  Kilde SSB, tabell 07984  

 

1841 Fauske.  Etter arbeidssted 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Endring Endring %

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 111 98 99 101 88 94 -17 -15,3

05-09 Bergverksdrift og utvinning 9 11 7 7 8 8 -1 -11,1

10-33 Industri 133 124 119 136 142 121 -12 -9,0

35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 139 129 137 136 144 155 16 11,5

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 373 360 343 353 380 420 47 12,6

45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner 625 624 647 645 599 579 -46 -7,4

49-53 Transport og lagring 319 310 288 271 282 262 -57 -17,9

55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 105 120 114 129 128 118 13 12,4

58-63 Informasjon og kommunikasjon 54 56 54 58 60 51 -3 -5,6

64-66 Finansiering og forsikring 23 24 24 21 22 18 -5 -21,7

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 130 137 125 125 122 138 8 6,2

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 99 93 103 100 108 96 -3 -3,0

84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 331 325 349 339 330 344 13 3,9

85 Undervisning 410 409 423 414 423 405 -5 -1,2

86-88 Helse- og sosialtjenester 897 864 951 970 939 883 -14 -1,6

90-99 Personlig tjenesteyting 104 111 109 112 118 128 24 23,1

00 Uoppgitt 26 26 23 14 12 14 -12 -46,2

Sum Fauske 3 888 3 821 3 915 3 931 3 905 3 834 -54 -1,4
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Utviklingen i sysselsetting er en indikasjon på utviklingen innen kjøpekraften i et område.   Vi ser av 

Tabell 8 at sysselsettingen i Fauske kommune er svakt synkende i perioden.  Vi ser også at 

varehandel er den klart viktigste sysselsettingsfaktoren i Fauske kommune utenom offentlig sektor.  

Sysselsettingen innen varehandel er i nedgang – dette er en utvikling vi også finner i andre byer og 

tettsteder.  Selv om varehandelen øker i omsetning og antall kavdratemeter butikkareal øker, så 

synker antall sysselsatte.   Dette indikerer en klar trend i at butikker i løpet av få år er blitt langt mer 

effektive.    

 

 

Tabell 9.  Sysselsatte i handelsnæringen som andel av total sysselsetting i privat sektor og i 

offentlig sektor.   

 

I Tabell 9 vurderer vi handelsnæringens betydning som sysselsettingsfaktor i Fauske kommune 

sammenlignet med andre bykommuner og nabokommuner.  Vi ser at andelen sysselsatte i Fauske 

ligger meget høyt sammenlignet med andre kommuner.  Hele 26,3% av alle sysselsatte i privat 

sektor er sysselsatt i handelsvirksomhet.   

 

3.2.1 Betydning av pendling.   

Av Fauskes 3.834 sysselsatte pendler 1.066 sysselsatte ut til andre Saltenkommuner mens 517 

pendler inn til Fauske fra andre saltenkommuner.  Det er i første rekke nabokommunene Bodø, 

Sørfold og Saltdal som er viktige inn- og utpendlerkommuner.   

Antall pendlere både inn og ut av Fauske er stigende (Figur 20).  Dette innebærer at regionen blir 

større – også handelsmessig – ved at et økende antall personer vil velge å handle undervegs 

mellom arbeidsplass og hjemsted.  

Sysselsatte i handel 2013
Kommune Sysselsatte total Sysselsatte i privat sektor Sysselsatte i handel

Andel av total Andel av privat sektor

1870 Sortland 5 183 3 265 989 19,1 30,3

1805 Narvik 9 290 5 435 1 441 15,5 26,5

1841 Fauske 3 834 2 202 579 15,1 26,3

1813 Brønnøy 3 843 2 088 488 12,7 23,4

1804 Bodø 27 671 15 449 3 559 12,9 23,0

1849 Hábmer Hamarøy 834 452 104 12,5 23,0

1820 Alstahaug 4 076 2 382 541 13,3 22,7

1860 Vestvågøy 5 273 3 212 717 13,6 22,3

1833 Rana 12 908 8 233 1 736 13,4 21,1

Landet 2 619 000 1 734 990 363 169 13,9 20,9

Nordland fylke 116 311 69 068 14 296 12,3 20,7

1824 Vefsn 6 824 4 329 863 12,6 19,9

1840 Saltdal 2 067 1 080 179 8,7 16,6

1848 Steigen 1 129 743 103 9,1 13,9

1845 Sørfold 879 534 18 2,0 3,4

Andel sysselsatte i handel %
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Figur 20.  Antall innpendlere og utpendlere til/fra Fauske til/fra andre Saltenkommuner.  Kilde: 

SSB 03321.   Bearbeidet av Norconsult AS.   

 

3.2.2 Inntektsnivå / kjøpekraft 

Inntektsnivå i forhold til prisnivå gir et uttrykk for kjøpekraft.   Vi ser av figur 20 at inntektsnivået og 

derved kjøpekraften varierer ganske mye fra kommune til kommune.   

 

Figur 21.   Inntektsnivå i Fauske kommune sammenlignet med andre kommuner i Nordland.  Kilde: 

NHO Kommunekåringer.   
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3.3 POTENSIAL FOR HANDELSVEKST  

Vekst eller nedgang i antall bosatte og sysselsatte er en viktig indikator når en skal vurdere behov 

for nytt handelsareal. Antakelig vil Bodø oppleve høy befolkningsvekst noe som vil gi mulighet for 

vekst og nye etableringer, herunder også behov for handelsareal. I dag spiller Bodø på grunn av 

sin størrelse en svært viktig rolle som handelsby for regionen. Befolkningsvekst og eventuelle nye 

handelsetableringer vil kunne forsterke dette.  

Kommunene Saltdal, Sørfold og Steigen inngår i Fauske sitt primære handelsomland. Hamarøy 

har en svært høy dekningsgrad for dagligvarer, men bruker antakelig i stor grad både Narvik og 

Fauske/Bodø til kjøp av spesialvarer. Samlet sett kan disse kommunene forvente en nedgang i 

antall bosatte, noe som tyder på at potensialet for handelsvekst vil avhenge av andre faktorer enn 

befolkningsvekst. Vekst innen handelen på Fauske vil avhenge av enten: 

a) Nedgang i omsetningen i nabokommunene Saltdal, Sørfold og Steigen til fordel for økt 

omsetning i Fauske. 

b) Forbruksvekst 

c) Fauske tar markedsandeler fra Bodø   

Potensial for at Fauske kan få en større andel markedet som følge av nedgang i kommunene 

Sørfold, Steigen og Hamarøy, er antakelig svært begrenset da store deler av omsetningen som 

skjer her er innen kategorien dagligvarer. Dagligvarer handles i større grad enn andre varegrupper 

lokalt. Saltdal har i tillegg til dagligvarer et visst utvalg innen kategoriene utvalgsvarer 

(«sentrumshandel»), bil og båt, samt møbel/hvitevarer/fargevarer. Da disse varekategoriene er mer 

utsatt for konkurranse, og markedet er preget av økt sentralisering og et mer og mer grovmasket 

butikknett, er det muligheter for at Fauske i fremtiden vil kunne oppleve noe vekst som følge av 

nedgang i handelen i Saltdal/Rognan. Samtidig ser vi at befolkningsgrunnlaget i Fauske sitt 

primærområde vil gå ned, noe som veie opp for en slik effekt.   

Sterk befolkningsvekst i Bodø vil antakelig være det som samlet sett kan påvirke 

handelsutviklingen i regionen mest. Vekst skaper økt press på eiendomsmarkedet, og kan føre til 

høye tomtepriser og gjøre det aktuelt å transformere eksisterende næringsareal til andre formål. 

Butikkene vil antakelig være så nært som mulig kundene, og da 2/3 av kundegrunnlaget vil være 

bosatt i Bodø kommune, vil butikkene i størst mulig grad også ønske å være lokalisert her. Det er 

derfor ikke grunn til å tro at befolkningsvekst i Bodø vil være synonymt med etablering av nye 

forretninger i Fauske. Det er imidlertid mulighet for at støttefunksjoner knyttet til lager og 

distribusjon vil være mer aktuelle for Fauske både på grunn av nærhet til Bodø, sentral 

godsterminal for bane/vei og nærhet til regionen for øvrig og lavere tomtepriser. Vekst i Bodø kan 

også gi mulighet for vekst innen forretninger som forhandler varegrupper som biler, båter, 

byggevarer og eventuelt også møbler og hvitevarer, da dette er plasskrevende varegrupper som 

handles sjeldent og hvor reisemotstanden er liten.  Arealkravet kan være en fordel for Fauske som 

kan tilby større / rimeligere arealer enn Bodø.   

Bodø har siden år 2007 hatt høyere arbeidsgiveravgift enn nabokommunene.   Dette kan gi en 

positiv etablerereffekt for bl.a. Fauske, men som vist i Tabell 5, har dette ikke gitt effekt etter år 

2009.  
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3.3.1 Forbruksvekst 

Før finanskrisen var forbruksveksten
9
, og dermed veksten i varehandelen svært sterk. For landet 

som helhet har gjennomsnittlig konsum for husholdninger økt med 3,5 prosent per år for perioden 

2003-2012
10

. Samtidig har inflasjonen i samme periode ligget på ca. 2 %. Den reelle 

forbruksveksten i perioden har vært ca. 1,5 % per år.  

Etter finanskrisen (2008) har forbruksveksten falt. I tillegg har vi de siste årene sett at vi bruker en 

stadig større andel av pengene våre på tjenester, og tilsvarende at andelen som går til kjøp av 

varer går ned. Virke har nylig nedjustert sine prognoser for detaljhandelsvekst for 2014 fra 4 til 2,5 

%, og kommenterer at «den lille veksten vi ser i handelen kommer for det meste gjennom 

befolkningsvekst og prisøkning»
11

. Justert for årlig inflasjon på ca. 2 % gir dette en reell vekst på 

0,5 %.  

Står man i realiteten står ovenfor en utflating i forbruksveksten, slik at den store omsetningsveksten 

vi har sett som følge av forbruksvekst se senere årene kanskje ikke vil vedvare?  For regioner med 

sterk befolkningsvekst, blant annet Salten(inkl. Bodø), vil et slikt scenario bety at en selv med sterk 

befolkningsvekst ikke vil oppleve tilsvarende vekst innen detaljhandelen som man har sett i de 

senere årene.  

I scenariene legger vi til grunn at forbruksveksten flater ut eller tilsvarer tidligere prognoser for 2014 

Figur 22: Scenarier for forbruksvekst. 

 

Forbruksvekst 0 %  +1,5 % (årlig) 

Kilde Tilsvarende Virkes 

prognoser for 2014, 

justert for SSBs 

prognoser for inflasjon, 

samt større andel kjøp 

av tjenester. 

Utgangspunkt: Virkes 

og SSB tidligere 

prognoser for 2014, 

justert for inflasjon. 

Figur 22: Scenarier for forbruksvekst. 

 

Vi viser også til Figur 21 som viser kjøpekraften i regionen.    

 

 

 

 

                                                      
9
 Forbruksvekst er lik omsetningsutvikling i faste priser korrigert for befolkningsvekst. 

10
 Makroøkonomiske hovedstørrelser 2003-2016, SSB, 2012 

11
 Virke Kilde: http://www.hegnar.no/okonomi/article760335.ece Dato: 27.03.2014 

http://www.hegnar.no/okonomi/article760335.ece
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3.3.2 Trender innen detaljhandelen - netthandel 

Vi finner fire utviklingstrekk som vil dominere e-handelsmarkedet i tiden som kommer
12

: 

 Trend 1: Mer komplekse kundereiser. Forbrukerne vil stille større krav til handel på nett og 

kundeopplevelsen 

 Trend 2: Samspill mellom handel på nett og i fysisk butikk. Forbrukere skiller i liten grad mellom 

fysisk og online. De forventer å kunne handle når og hvor som helst, og på den måten som 

passer dem best  

 Trend 3: Bruk av innsikt og analyse. De store vinnerne blir de som klarer å bruke innsikten i rett 

kontekst overfor forbrukere 

 Trend 4: Global e-handel. Forbrukerne er allerede erfarne netthandlere. Samtidig er det en 

rekke internasjonale bedrifter som forenkler slik at barrierene som usikkerhet rundt toll, språk 

og valuta forsvinner 

Varer på nett utgjør i dag om lag 5 prosent av total detaljhandel
13

. Vi handler altså fortsatt stort sett 

i butikk. Varekategorier som dominerer netthandelen er blant annet Data, elektronikk, hvitevarer 

samt klær og sko mm. Mindre enn 1 prosent av dagligvarene handles på nett.  

Det er knyttet stor usikkerhet til hvor stor andel av omsetningen innen detaljhandelen som vil skje 

via kanaler på nett i fremtiden. En dansk studie
14

 anslår at 2-15 % av omsetningen innen 

dagligvare, og 10- 50% av omsetningen innen utvalgsvarer
15

  vil skje via netthandel i 2025. Den 

samme studien antyder at så mye som 15 % av arealet til dagligvare og 40 % av arealet til 

utvalgsvarer kan forsvinne som følge av økning i netthandelen. I rapporten Digishift 2020 (Steen og 

Strøm Trendlab, 2011) antydes det at omsetningen innen netthandel i Norge kan utgjøre 15 % av 

omsetningen innen de fleste varekategorier i 2020, mens det i rapporten Handel og kjøpesenter i 

Hordaland (Hordaland fylkeskommune, 2013) er anslått en dobling av omsetningen innen 

detaljhandelen på nett fram mot 2020. Regjeringen fremmet nylig forslag om momsfritak for kjøp på 

opptil 500 kr fra utenlandske nettselskaper. Hvis dette blir gjennomført vil det gi store konsekvenser 

for faghandelen hvor halvparten av kjøpene er under 500 kr.  

Fra 2011 til 2012 økte omsetningen innen netthandelen med 5,5 % på landsbasis
16

. NCSC
17

 utga i 

2013 en rapport som drøfter netthandelens betydning for kjøpesentrene. Et viktig funn i denne 

rapporten er at «både bransjen og ulike ekspertrapporter regner med at netthandelen kommer til å 

fortsette å vokse for å nå markedsandeler innenfor først og fremst faghandelen på opptil 20 

prosent. Omsetningen innen dagligvare utgjør i dag 45 % av den totale omsetningen innen 

detaljhandelen. Antakelig vil dagligvarebransjen være mindre utsatt for konkurranse enn 

netthandelen slik studien fra Danmark viser. 

                                                      
12

 Kilde: Bring.no. Ehandelsrapporten 2014 
13

 Virke, DN 22.09.2014 http://www.dn.no/privat/privatokonomi/2014/09/22/2014/Detaljhandel/konomer-
dette-vil-du-bruke-pengene-dine-p 
14

 Institutt for Center-Planlægning, 2012 
15

 Klær, sko, bøker mm. Definisjon finnes i kap. 5. 
16

 Varehandelsrapporten – Rogaland, SR-Bank 
17

 Nordic council of shopping centers 
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Norconsult har gjennomført spørreundersøkelser knyttet til handlevaner og har funnet at unge 

voksne mellom 18 og 30 år handler på nett hyppigere enn de mellom 30 og 60 år. Når vi ser på 

aldersgruppen 60+ er det svært få som handler på nett.  Det er ut fra dette grunn til å anta at nye 

oppvoksende generasjoners forhold til nett og IKT mer generelt alene vil gi en økning i 

netthandelen i mange år fremover. I tillegg vil det faktum at stadig flere aktører staser på 

netthandel som salgskanal gjøre tilbudet bedre, noe som antakelig også vil påvirke etterspørselen.   

 

Figur 23: Netthandel med varer inkludert i næringskode 47: detaljhandel 3. kvartal 2013 (kilde: 

Norske-handelsbarometer / Virke).  Se også figur 1.   

 

Når vi ser på hvilke varer som handles på nett, er det tydelig at det er den typiske 

sentrumshandelen (klær, sko, bøker, data, kosmetikk etc.) som opplever størst konkurranse fra 

nettbutikkene. Da store deler av omsetningen i Fauske sentrum består av handel med denne type 

varer, er det risiko for at en eventuell økning i netthandelen kan få større betydning for Fauske enn 

for andre handelsområder.  

Det er foreløpig ikke gjort norske studier (som vi kjenner til) av hvilken betydning økt netthandel 

kan få for det totale arealbehovet til varehandelen i Norge. Vår vurdering er at det er høy 

sannsynlighet for at netthandelens andel av omsetningen vil øke.  For å synliggjøre hva utfallet av 

økt netthandel kan bli er det i scenariene tatt utgangspunkt i Steen & Strøms og NCSCs prognoser.  
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Netthandelens 

andel av total 

omsetning innen 

detaljhandelen i 

2026 

Ca. 10 % 

 

Ca. 15 % 

 

Kilde: Utgangspunkt: 

Prognoser fra NCSC,  

nedjustert 10 % 

(dagligvarer er 

medregnet). 

Utgangspunkt: Rapporten 

Digishift 2020 (Steen og 

Strøm) 

Figur 24: Scenario for netthandelens andel av omsetningen innen detaljhandelen i 2026.  

 

Som Figur 24 viser, vil vekst innen netthandel kunne påvirke arealbehovet innen 

detaljvarehandelen i de kommende årene. Hvor stor veksten vil bli er det knyttet stor usikkerhet til, 

men det bør i den videre planleggingen tas hensyn til en økning i netthandelen vil kunne få 

betydning for arealbehovet. For kommuner med lav vekst vil et mulig scenario være at veksten i 

netthandelen gjør at behovet for butikkareal forblir på dagens nivå eller reduseres. For kommuner 

med høy vekst eller en stor andel utvalgsvarer («sentrumshandel») kan det bety at veksten i 

detaljhandelen som følge av befolkningsvekst og forbruksvekst vil kunne bli vesentlig mindre enn 

antatt. 

 

3.3.3 Effekter av netthandel – utfordringer for transportnæringen 

Økningen i netthandel innebærer at varestrømmen i økende grad tar en annen vei; «fra disk til 

post».  Den totale varestrømmen til Fauske vil fortsatt være den samme, men den kommer via en 

annen kanal.  Dette innebærer at enkelte transportkanaler som betjener netthandel opplever en 

økning.   

Figuren under viser antall containere TEU
18

 over Fauske terminal i perioden 1999 – 2014 (2014 er 

en prognose).  Av denne figuren ser vi at antallet container er mer en doblet i denne perioden.  

Dette innebærer at antallet vogntog også er mer enn doblet.  Dette er containere som alt vesentlig 

ankommer Fauske terminal med tog og som sendes videre nordover er med bil.  Dette øker ikke 

direkte trafikken i Fauske sentrum, men øker den indirekte trafikken som følge av økt aktivitet ved 

terminalen.   

                                                      
18

 Twenty-foot equivalent unit (TEU) er basert på volumet til en 20 fots container. Slike containere er 6,1 m 
(20 fot) lange og 2,4 m (8 fot) brede. Høyden er ikke standardisert, og varierer fra 1,3 m (4,25 fot) til 2,9 m 
(9,5 fot). Vanligste høyde er 2,6 m (8,5 fot). 
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Figur 25. Antall containere TEU over Fauske terminal i perioden 1999 – 2014 (2014 er en 

prognose).   Kilde Railcombi.   

 

Figuren under viser antall containere (TEU) ankommet til Fauske terminal – disse er alt vesentlig 

sendt nordover via E6 med lastebil.  Vi merker oss økningen i uke 40 i år 2013.  Da økte antallet 

containere fra ca 20 pr uke til ca 90 pr uke.  Dette har sin forklaring i at containerbåten TeGe fra 

Bodø ble nedlagt i uke 39 i år 2013.    

 

Figur 26.  Antall containere (TEU) ankommet til Fauske terminal.   Kilde:  Railcombi 

I sum dokumenterer disse figurene at trafikken over Fauske terminal er i sterk vekst.  I første rekke 

får dette konsekvenser for trafikken nord for Fauske, men dette vil også øke Fauskes betydning 

som trafikk-knutepunkt, og derved påvirke trafikkstrukturen i hele kommunen.    
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3.4 SCENARIER - AREALBEHOV FAUSKE 2026 

Det er store variasjoner knyttet til omsetning per m2 i Norge. Gjennomsnittlig omsetning per m2 

handelsareal ligger på ca. kr 35 000 m2. I 2012 var omsetningen innen detaljhandelen i Norge ca. 

kr 72 000 kr per person. Gitt at omsetningen per m2 er kr 35.000, gir dette i gjennomsnitt 2 m2 

handelsareal per person.  

Til sammenligning hadde Amfi Fauske i 2013 en omsetning på ca. 250 millioner og et areal på ca. 

10 000 m2
19

, altså ca.kr 25 000 per m2 som ligger noe under snittet for landet. At omsetningen er 

noe lavere her enn for landsgjennomsnittet, kan tyde på at omsetningen per m2 på generell basis 

er noe lavere enn for snittet for landet.  I de følgende scenariene legger vi til grunn en omsetning lik 

den i Amfi Fauske altså kr 25.000 per m2.   

Vi tar utgangspunkt i at vareomsetningen i år 2013 var på 776 mill kr i Fauske kommune.    

Det er tatt utgangspunkt i befolkningsframskrivinger j.fr kap 3.1. for alle scenarier.  I scenariene 

illustreres det hvordan variasjoner knyttet til forbruksvekst og vekst innen netthandelen kan påvirke 

arealbehovet. Scenariene viser også variasjoner knyttet til Fauske kan spille en større rolle knyttet 

til handel innen varegrupper hvor reisemotstanden er lav (biler, båter, etc). 

 

Scenario A: Fauske kommune opprettholder sin posisjon som regionalt handelssted i regionen 

(Dekningsgrad på 113 % innen detaljhandelen, tilsvarende i dagens situasjon).  Dette korrigeres for 

økt netthandel.  Vi regner her netthandel i et moderat (5%) alternativ og et høyt (10%) alternativ.   

Vi regner her med at 5% av all handel allerede er etablert som netthandel.    

Scenario B: Fauske kommune opprettholder sin posisjon i regionen innen varegruppene 

dagligvarer og utvalgsvarer men opplever vekst innen de plasskrevende varegruppene som biler, 

båter og byggevarer som følge av sterk befolkningsvekst i Bodø og økte tomtepriser i Bodø.  Vi 

legger til grunn at Fauske «tar» 5% av handelen innen plasskrevende varegrupper fra Bodø.  Vi 

legger også til grunn at økt netthandel kan representere en fordel for Fauske som logistikk-

knutepunkt (økt behov for lager, service, distribusjon mv).    

Scenario C: Fauske sentrum opplever økt konkurranse fra Bodø innen mange varekategorier på 

grunn av mange nye etableringer i Bodø.  Befolkningsnedgang i flere av nabokommunene påvirker 

handelen i Fauske negativt.   

  

                                                      
19

 http://issuu.com/olavthongruppen/docs/thon-kjopesenter-okt-14 
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3.4.1 Scenario A – Fauske opprettholder sin posisjon i regionen – 0-scenariet 

Vi tar utgangspunkt i at Fauske hadde en total vareomsetning på 776 mill kr i år 2013.   

I Scenario A er det tatt utgangspunkt i at Fauske opprettholder sin posisjon som regionalt 

handelssted med dekningsgrad på 113 %. Ved en befolkningsvekst på 0,5 % frem til 2030 

(tilsvarende SSBs alternativ MMMM), gir det en potensiell omsetningsvekst på 3,8 millioner kr eller 

152 m2 handelsareal (kr 25.000 pr m2).  Hvis forbruksveksten blir høy (1,5% årlig) og veksten i 

netthandelen holder seg på et moderat nivå (5%), tilsvarer dette en potensiell omsetningsvekst på 

140 mill. kr og arealbehov på ca. 4.050 m2 innen detaljhandelen
20

. Hvis forbruksveksten uteblir og 

veksten i netthandelen blir høy (10%) tilsvarer det en potensiell omsetningsnedgang på ca 116 mill. 

kr og nedgang i arealbehovet på ca 2.950 m2.   

Vi illustrerer dette i figur 27.  Dette scenariet kan vi kalle null-alternativet eller en sannsynlig 

utviklingsbane dersom utviklingen følger i omtrent samme spor som nå.   

Scenario A 

2026 

Lav vekst Høy vekst 

Forbruksvekst 

Befolkningsvekst  

Arealbehov – nytt areal 

0 % 

0,5% 

Ca 150 m2 

1,5 % årlig 18 % totalt 

0,5% 

Ca 5.600 m2 

Netthandelens andel av 

omsetningen 

Ca. -10 % 

Ca –3.100 m2 

Ca. -5 % 

Ca -1.550 m2 

Arealbehov justert for 

forbruksvekst/netthandel 

Ca. -2.950 m2 Ca. 4.050 m2 

Figur 27: Scenario A – 0-scenariet.  Sannsynlig utviklingsbane som forlengelse av dagens trender.   

 

Scenario A viser at nyetableringer av handelsvirksomhet på Fauske alt vesentlig vil flytte handel 

innad i kommunen.   

 

  

                                                      
20

 Varegruppene biler og båter er ikke regnet med. 
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3.4.2 Scenario B – vekst innen plasskrevende varegrupper (biler, båter, byggevarer  

etc.) og innen netthandel 

I Scenario B tar vi samme utgangspunkt som i Scenario A, men vi legger her til en forutsetning om 

at;   

1) Fauske drar nytte av økt arealmangel og økte tomtekostnader mv i Bodø og «tar» 5% av 

omsetningen innen plasskrevende varekategorier i perspektiv 2030.   

2) Fauske drar nytte av økt netthandel i forhold til at Fauske er et viktig logistikk-knutepunkt, og 

greier å etablere virksomhet knyttet til netthandel.  

I Fauske og i nabokommunene er omsetningen av plasskrevende varegrupper fordelt slik (2013):   

1000 kr / år 2013 Fauske Bodø Saltdal Sørfold 

Møbler, 

hvitevarer, 

fargevarer 

57 684 406 835 19 316 - 

Motorvogner og 

fritidsbåter 

343 910 1 833 816 86 157 - 

Byggevarer og 

hagesenter 

89 235 341 923 - - 

Sum 490 829 2 582 574 105 473 - 

 

Tabell 10.  Omsetningstall (2013 / 1000 kr) for plasskrevende varegrupper i Fauske og i 

nabokommunene.  Kilde: SSB. Bearbeidet av Norconsult AS.   

 

I Sørfold kommune er omsetningstallene så lave / så få aktører at de er utelatt.  Vi har tatt med 

denne kolonnen for å illustrere at det er i Bodø at det er noe å «hente» i forhold til en 

markedsutvidelse.   

5% av omsetningen av plasskrevende varegrupper i Bodø utgjør ca 129 mill kr tilsvarende et 

handelsareal på ca 5.200 m2.  

Når det gjelder arealbehov relatert til økt netthandel, er dette meget vanskelig å anslå ut fra at 

etableringer i forhold til netthandel kan i utgangspunktet komme hvor som helst.  En etablering i 

forhold til økt netthandel vil dekke områder langt ut over Fauske og nabokommunene.   

Vi velger her å legge til grunn at 

1) Fauske postterminal har i dag et innendørsareal på ca 3.000 m 2 (eks lasteramper) 



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Handelsanalyse, Fauske sentrum | Underlag for kommuneplanens arealdel for Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\4 resultatdokumenter\41 rapporter\handelsanalyse\2015_01_14 rapport handelsanalyse.docx 2014-12-10 | Side 47 av 57 

 

2) Fauske er en gunstig lokasjon som knutepunkt og terminal mellom jernbane og bil.   

3) Andelen til netthandel vil øke fra dagens 5% til 10% / 15% innen år 2026 (Figur 24).   

 

Vi illustrerer dette i figur 28.  Dette scenariet (Scenario B) kan vi kalle et optimistisk / realistisk 

alternativ.   

Scenario B 

2026 

Lav vekst Høy vekst 

Forbruksvekst 

Befolkningsvekst  

Arealbehov – nytt areal 

0 % 

0,5% 

Ca 150 m2 

1,5 % årlig 18 % totalt 

0,5% 

Ca 5.600 m2 

Netthandelens andel av 

omsetningen 

Ca. -10 % 

Ca –3.100 m2 

Ca. -5 % 

Ca -1.550 m2 

Arealbehov justert for 

forbruksvekst/netthandel 

Ca. -2.950 m2 Ca. 4.050 m2 

Arealbehov innen 

plasskrevende 

varegrupper 

Ca 5.200 m2 Ca 5.200 m2 

Arealbehov relatert til 

netthandel 

Ca 9.000m2 Ca 6.000 m2 

Sum arealbehov Ca 11.250 m2 Ca 15.250 m2 

Figur 28.  Scenario B. Optimistisk realisme der Fauske greier å utnytte veksten i netthandel og 

veksten innen plasskrevende varer i Bodø.   

 

Scenario B viser en mulig utvikling der ny virksomhet flyttes til kommunen og der dette skaper 

behov for nytt areal.  Vi understreker her at andelen på 5% av plasskrevende varer i Bodø er en 

antakelse.  Dersom denne andelen blir høyere, vil arealbehovet bli tilsvarende høyere.    
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3.4.3 Scenario C – økt konkurranse fra Bodø, befolkningsnedgang i 

nabokommunene påvirker Fauske 

I Scenario C er det tatt utgangspunkt i at Fauske opplever økt konkurranse fra Bodø.  

Dekningsgraden reduseres med 5 prosentpoeng fra 113% i 2013 til 108% i 2026.  Denne 

nedgangen begrunner vi med at;   

 Bodø vil være den eneste kommunen i regionen med en befolkningsvekst på landsnivå 

 Pendlingsaktiviteten – spesielt i forhold til Bodø – vil øke.    

I scenario C greier Fauske ikke å «ta» markedsandeler fra Bodø innen plasskrevende varer, og 

etableringer som følge av økt netthandel kommer på plass, men andre steder enn i Fauske.   

Befolkningsveksten i scenario C er som i scenario A.  

Vi illustrerer dette i figur 29.  Dette scenariet kan vi kalle pessimistisk realistisk.  

Scenario C 

2026 

Lav vekst Høy vekst 

Forbruksvekst 

Befolkningsvekst  

Arealbehov – nytt areal 

 -5% 

0,5% 

Ca -1.400 m2 

13% totalt 

0,5% 

Ca 4.050 m2 

Netthandelens andel av 

omsetningen 

Ca. -10 % 

Ca –3.100 m2 

Ca. -5 % 

Ca -1.550 m2 

Arealbehov justert for 

forbruksvekst/netthandel 

Ca. -4.500 m2 Ca. 2.500 m2 

Figur 29: Scenario C .  Negativ realisme der Fauske taper i forhold til Bodø.   

 

Scenario C viser en mulig utvikling forutsatt en negativ utvikling på Fauske.  Vi understreker her at 

reduksjonen på 5% av forbruksvekst er en antakelse.  Dersom denne reduksjonen blir større, vil 

arealbehovet bli tilsvarende redusert.   
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3.4.4 Sammenstilling av scenarier 

Vi har følgende figur sammenstilt Scenario A, B og C.   

Scenarier 2026 Arealbehov ut over 2013-nivå 

 Lav vekst Høy vekst 

Scenario A -2.950 m2 4.050 m2 

Scenario B 11.250 m2 15.250 m2 

Scenario C -4.500 m2 2.500 m2 

Figur 30: Sammenstilling av scenarier. 

 

Scenariene viser at arealbehov for handel i Fauske kommune frem mot år 2026 vil variere mye, 

avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn.  Handelsnæringen er en viktig næring for 

Fauske.  Scenariene understreker betydningen av at valg av strategi blir meget viktig i forhold til 

den videre utviklingen av handelsnæringen.    

 

3.5 AREALPOTENSIAL 

3.5.1 Arealpotensial i et handelsområde 

I et handelsområde på Krokdalsmyra er det et ledig areal på ca 150 daa nordøst for Terminalveien.  

Vi viser i denne sammenheng til Handelsanalyse.  Områderegulering Terminalveien øst
21

.  Arealet 

er lett tilgjengelig fra Terminalveien, Postterminalen og Bussterminalen/Fauske jernbanestasjon.  

Dette arealet er gitt kategorien F/K2 (Byggeområde. Framtidig, forretning/kontor) på følgende 

utsnitt av Kommunedelplan Fauske Sentrum 1.  

 

                                                      
21

 A/S Salten kartdata 28.11.2012.   
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Figur 31.  Arealpotensial i handelsområdet.  Utsnitt av Kommunedelplan sentrum, del 1 (2009-

2021).  J.fr. Figur 2.   

 

3.5.2 Arealpotensial i sentrum 

Det står flere ledig eforretningslokaler langs nordsiden av Storgata mellom Meieriet og krysset 

E6xRv80 (Essokrysset).    

I dette kvartalet skjer det en spennende utvikling omkring Gamle Rådhus der Fauske kommune 

planlegger et allaktivitetshus.    

Ledige sentrumsplasserte arealer og en utvikling av et allaktivitettshus kan åpne for nye muligheter 

for handelsnæringen i dette området.   

Det er i Figur 15 gitt en oversikt over tomme butikklokaler på Fauske i 2012.  
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4 Mål, strategier og videreføring i prosjekter. 

Visjon og mål er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel Fauske 2025.  Fra kommuneplanens 

samfunnsdel bygger vi i denne handelsanalysen videre på Strategi 2:  Steds og næringsutvikling – 

de tre sentrene, plantema – Fauske sentrum.  Ut fra denne forankringen foreslås denne 

handelsanalysen realisert i tre prosjekter.  

4.1 MÅLSTRUKTUR 

 

Figur 32.  Målstruktur og forankring av prosjekter.    



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Handelsanalyse, Fauske sentrum | Underlag for kommuneplanens arealdel for Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\4 resultatdokumenter\41 rapporter\handelsanalyse\2015_01_14 rapport handelsanalyse.docx 2014-12-10 | Side 52 av 57 

 

4.2 PROSJEKTER.   

I det følgende skisseres tre prosjekter for å realisere denne handelsanalysen.   

 

4.2.1 Handelsstrategi for plasskrevende vareslag og service/netthandelbaserte 

etableringer.   

Som vist i denne analysen vil etableringer av nye dagligvareforretninger / utvalgsforretninger på 

Fauske sannsynligvis bare føre til en intern forskyvning av handelen internt i Fauske.   

Dersom handelsnæringen skal skape vekst, bør det satses på å tiltrekke seg aktivitet utenfra til 

Fauske.  Det er spesielt på to områder at Fauske har tydelige fortrinn i forhold til handelsnæringen;   

 God plass / relativt billige areal - handel med plasskrevende varer.   

 Gode logistikkløsninger i forhold til økt netthandel mv.  Det handles stadig 

mer på nette – dette krever stadig mer transport og funksjonelle 

terminalløsninger, lager, distribusjonsselskaper, servicetjenester 

I et slikt prosjekt er det avgjørende å bygge opp et godt kontaktnett med aktuelle bedrifter som kan 

dra nytte av de fortrinn som Fauske har.    

Det bør avklares arealer og hvordan areal skal tilrettelegges for etablering.    

Det bør avsettes arealer omkring Jernbanestasjonen / Postterminalen i forhold til utvidelse av 

kapasiteter ved terminalen.   

Det er etablert et godt kollektivtrafikktilbud i området, og avkalring av gang/sykkelveier er igangsatt 

i forbindelse med utbyggingen av Vestmyra skole.    

 

4.2.2 Sentrumsavgrensning.   Utvikling av et byutviklingsområde BID i sentrum 

Med utgangspunkt i Regionalpolitiske retningslinjer (kap 1.3.), og Kommunedelplan sentrum, del 2 

(Figur 3) defineres sentrum.    

Viktige sentrumsfunksjoner som administrasjon, kulturhus/allaktivitetshus, bytorg, viktige 

handelssenter, viktige serviceinstitusjoner (hotell) mv bør definere sentrum.   

Sentrumsavgrensning har betydning for handelsvirksomhet (j.fr. Regionalpolitiske retningslinjer) og 

for avgrensning av parkeringsbestemmelser.    

Det er ikke behov for å utvide eksterne forretningsområder da det vurderes å være tilstrekkelig med 

handelsareal i sentrum for flere år frem i tid.  

Det vil bli etablert et allaktivitetshus / kulturhus der Gamle Rådhus ligger i dag.  Samtidig ser vi en 

situasjon der det er mange tomme butikklokaler i det samme området langs Storgatas nordside 

mellom Rv80xE6 (Esso-krysset) og Meieriet.  Det kan i dette området etableres en prosess der 

etableringen av allaktivitetshuset sees i sammenheng med utvikling av området i retning av 

servicebedrifter, spesialforreninger, senter for eldre mv.   
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Norsk Sentrumsutvikling NSU er en landsdekkende medlemsorganisasjon med om lag førtifem 

medlemmer.  Blant disse er sentrums- og næringsforeninger over hele landet.  

NSU har i juni 2014 gitt ut rapporten Vitalisering av sentrum – en norsk BID-ordning.
22

 En BID 

Business Improvement District er et presist avgrenset område hvor næringsdrivende – etter 

avstemming – vedtar at de sammen skal investere i tiltak som styrker områdets konkurranseevne. 

I dag preges sentrumsutvikling ofte av initiativ fra noen få (sterke) ildsjeler, mangelfull organisering 

og manglende forpliktelser.  Forpliktende samarbeid er her et nøkkelbegrep i forhold til utvikling. I 

motsetning til kjøpesentrene – der én eier har det samlede ansvaret for drift og utvikling av 

utearealer og bygninger, markedsføring, åpningstider, sikkerhet mv., og der alle leietakerne er 

avtalemessig forpliktet til å følge felles regler – preges sentrum i de fleste byer av fragmentert 

eierskap, ofte motstridende eierinteresser, kortsiktige leietakere, uforpliktende og svak 

organisering.   

BID-konseptet er i hovedsak innrettet mot nærings- og sentrumsutvikling i etablerte bysentra, men 

BID kan også være relevant i forhold til Torp Øst som en organisatorisk løsning.  Det er utviklet en 

forvaltningsmodell for BID der kommunene vil ha en sentral rolle i å etablere BID. 

 

4.2.3 Handelsområde utenfor sentrum på Krokdalmyra / Terminalveien øst.    

Med utgangspunkt i Regionalpolitiske retningslinjer (kap 1.3.), og kommunedelplan sentrum, del 1 

(Figur 2) bør det avgrenses og etableres et handelsområde på Krokdalsmyra / Terminalveien øst.  

Dette er et område der det allerede er etablert varehus (Fauske Handelspark), dagligvareforretning 

og byggevareforretninger.   

Handelsområdet bør primært legge til rette for plasskrevende handel (biler, båter, 

landbruksmaskiner, hagesenter mv). Det bør her være oppmerksomhet på evt bransjeglidning.    

Handelsområdet bør også åpne for etableringer relatert til netthandel og til servicefunksjoner.  

Behov for arealer tilrettelagt for lager og logistikk.   Det er sannsynligvis et større potensielt 

arealbehov her enn innen handelsnæringen.  

Under høringen for områdereguleringsplanen for Terminalveien øst, har Nordland fylkeskommune 

fremmet innsigelse mot at denne planen åpner for mer enn 3.000m2 med forretningsareal
23

.   

Innsigelsen kan imidlertid trekkes dersom kommunen i reguleringsplanen tar inn følgende 

bestemmelse for området: «Tillatt utnyttelse til forretningsformål innenfor området skal ikke 

overskride 3.000 m2 BRA». Det er videre påpekt fra Nordland fylkeskommune at det bør 

opparbeides en full størrelse busstopp på begge sider i Terminalveien.   

 

                                                      
22

 Vitalisering av sentrum – en norsk BID-ordning.  Norsk Sentrumsutvikling, juni 2014. 
23

 Brev fra Nordland fylkeskommune.  27.02.2014. Ref: 13/38864 
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Figur 33.  Kollektivtrafikk omkring Krokdalsmyra / Terminalveien øst. Se også Figur 18.  Kilde: 

Nordland fylkeskommune.  N117.   

 

Fr å kunne etablere dette handelsområdet, følges prosedyren i Regionalpolitiske retningslinjer (kap 

7 i Fylkesplanen), og i brevet fra Nordland fylkeskommune nevnt foran;   

 Det fastsettes en sentrumssone og et handelsområde gjennom revisjon av 

kommuneplanens arealdel.  

 Handelsområdet dokumenteres gjennom denne handelsanalysen.  

 Innen handelsområdet tillates etablert forretningsvirksomhet på hver inntil 3.000 m2 BRA, 

eller utvidelser av eksisterende forretningsvirksomhet på hver inntil 3.000 m2 BRA.  

Eventuelle større etableringer avklares spesielt med Nordland fylkeskommune hver for 

seg.    

 Det etableres gang/sykkelvei langs Terminalveien og en full størrelse busstopp på begge 

sider i Terminalveien.  

 Øvrige Gang/sykkelveinett i området avklares gjennom prosjektet knyttet til Vestmyra 

skole.    
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5 Figurer og tabeller.   

5.1 FIGURER 

Figur 1.   Nettbutikkene i Norge omsatte for 13,5 milliarder kroner i Norge i 2012. Det er 

en økning på 7 prosent fra 2011. I samme periode økte omsetningen i fysiske 

butikker med bare 3,4 prosent.  Kilde: bring.no 14 
Figur 2. Fauske kommune.  Kommunedelplan sentrum, del 1 (2009-2021).  Vedtatt i 

kommunestyret 14.02.2011. 16 
Figur 3.  Fauske kommune.  Kommunedelplan sentrum, del 2 (2009-2021).  Vedtatt i 

kommunestyret 14.02.2011. 16 
Figur 4: Senterstruktur i Regionen 18 
Figur 5: Dekningsgrader for kommuner 19 
Figur 6: Fordeling av omsetning i regionen 20 
Figur 7: Fauske sentrum og andre handelssteder med kort reisevei til Fauske 23 
Figur 8. Amfisenteret i Fauske sentrum.  35 butikker i samme bygningskompleks.   

Kilde: Google earth 24 
Figur 9. Tomme butikklokaler i Fauske sentrum.   Storgata, november 2014.   Foto M 

Selnes _______ 24 
Figur 10.  Nyåpning av butikk i sentrum.  Storgata i Fauske, november 2014.  Foto M 

Selnes _______ 25 
Figur 11.  Antall foretak i kategori 47;  Detaljhandel unntatt salg av motorvogner.  Kilde 

SSB _________ 26 
Figur 12: Fordeling av omsetning i Fauske kommune i og utenfor sentrum i 2008 og 

2013 ________ 27 
Figur 13: Fordeling av omsetning på ulike varekategorier i sentrum 2013. 28 
Figur 14.  Fauske handelspark på Krokdalsmyra.  Like ved er det etablert en større 

byggevareforretning.  REMA 1000 er i ferd med å åpne en større 

dagligvareforretning i tilknytning til byggevareforretningen.  Kilde:  Google 

earth. ________ 28 
Figur 15: Oversikt over ledige lokaler i Fauske sentrum i 2012.  Kilde: Handelsanalyse 

for Terminalveien øst, Salten kartdata 29 
Figur 16: Kontor og forretninger i sentrumsområdet og områder med kort avstand til 

sentrum ______ 30 
Figur 17: Kontor og forretninger i sentrumskjernen 30 
Figur 18.  Bussterminaler, Bussholdeplasser og jernbane i Fauske sentrum.  Kilde 

Nordland fylkeskommune N177. 32 
Figur 19: Befolkningsutvikling. Befolkningsframskrivinger viser at Bodø kommune kan få 

en stor befolkningsvekst i planperioden. Fauske kommune vil antakelig 

oppleve liten/moderat vekst, mens de omkringliggende kommuner Saltdal, 

Sørfold, Steigen antakelig vil oppleve befolkningsnedgang. 35 
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Figur 20.  Antall innpendlere og utpendlere til/fra Fauske til/fra andre Saltenkommuner.  

Kilde: SSB 03321.   Bearbeidet av Norconsult AS. 37 
Figur 21.   Inntektsnivå i Fauske kommune sammenlignet med andre kommuner i 

Nordland.  Kilde: NHO Kommunekåringer. 37 
Figur 22: Scenarier for forbruksvekst. 39 
Figur 23: Netthandel med varer inkludert i næringskode 47: detaljhandel 3. kvartal 2013 

(kilde: Norsk e-handelsbarometer / Virke).  Se også figur 1. 41 
Figur 24: Scenario for netthandelens andel av omsetningen innen detaljhandelen i 

2026. _______ 42 
Figur 25. Antall containere TEU over Fauske terminal i perioden 1999 – 2014 (2014 er 

en prognose).   Kilde Railcombi. 43 
Figur 26.  Antall containere (TEU) ankommet til Fauske terminal.   Kilde:  Railcombi 43 
Figur 27: Scenario A – 0-scenariet.  Sannsynlig utviklingsbane som forlengelse av 

dagens trender. 45 
Figur 28.  Scenario B. Optimistisk realisme der Fauske greier å utnytte veksten i 

netthandel og veksten innen plasskrevende varer i Bodø. 47 
Figur 29: Scenario C .  Negativ realisme der Fauske taper i forhold til Bodø. 48 
Figur 30: Sammenstilling av scenarier. 49 
Figur 31.  Arealpotensial i handelsområdet.  Utsnitt av Kommunedelplan sentrum, del 1 

(2009-2021).  J.fr. Figur 2. 50 
Figur 32.  Målstruktur og forankring av prosjekter. 51 
Figur 33.  Kollektivtrafikk omkring Krokdalsmyra / Terminalveien øst. Se også Figur 18.  

Kilde: Nordland fylkeskommune.  N117. 54 
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RAPPORT FRA 
WORKSHOP

“VI FORMER NYE STRØMSNES” 
19.09.15



BAKGRUNN

Nærmiljøutvalget i Valnesfjord inviterte NODA og  
Asplan Viak til å arrangere workshop på Strømsnes 
lørdag 19.09.15. Workshopen har fått tittelen “Vi 
former nye Strømsnes” og tok for seg sentrumsut-
vikling på Strømsnes i Valnesfjord.  

“Vi former nye Strømsnes” er en oppfølger av 
stedsutviklingsseminaret som ble avholdt i januar, 
som hadde fokus på hele Valnesfjord og resulterte i 
innspill til rullering av kommuneplanens arealdel.  

I forkant av dagen var innbyggere, utbyggere, 
planleggere og politikere invitert til å delta i denne 
felles idèmyldring for utvikling av Strømsnes. Over 
40 engasjerte og motiverte deltakere møtte opp 
denne lørdagen. 

Rapporten er utarbeidet i etterkant av workshopen 
og oppsummerer idèer, visjoner, diskusjoner og 
konklusjoner fra dagen. 

 

Bildene i denne rapporten er tatt av 
Michele Widerøe og Rakel Fredriksen. 

Rapporten er utarbeidet av Rakel Fredriksen,  
Asplan Viak, Tromsø. 

01.10.2015



BEGEISTRINGSFOREDRAG
med ROAR SVENNING 

Bygda 2.0
Roar Svenning fortalte om sine egne prosjekter og 
erfaringer med bygdeutvikling i hjembygda 
Stokkøya/Stokksund på Trøndelagskysten. Ut-
vikling av restaurant, pub, overnattingssteder og 
hyttefelt. Stokkøya tiltrekker seg i dag folk som 
kommer tilreisende langveisfra for å oppleve det 
Stokkøya har å by på. 
(www.stokkoy.no) (www.bygda20.no)

Han forklarte videre hvordan god arkitektur er en 
av suksessfaktorene for at Stokkøya fungerer. De 
bygde anleggene er tegnet blant annet av arkitekt-
kontoret Pir II Arkitekter. Han har i tillegg invitert 
både grupper av arkitektstudenter og arkitekter fra 
andre  deler av verden for å komme med sine ideer 
til hvordan en kan bygge og bo på Stokkøya. Det er 
“sunt og godt” å få med blikket utenfra.

Roar Svenning hadde fl ere gode og klare budskap 
til Valnesfjord:

- Bygder trenger møteplasser! Ikke minst for de 
som kommer nye til bygda og trenger nøytrale sted-
er som cafeer/pubber/restauranter for å treffe folk. 

- “Mat har kommet for å bli!”. Viser til FAO-rapport 
“How to feed the world 2050”* som beskriver 
hvordan verden står ovenfor utfordringer med både 
ekstrem urbanisering og befolkningsvekst. Men 
dette gir også fantastiske muligheter. Mat er både 
en livsnødvendighet og en sosial markør. 
“Hva med MIDDAGSTOGET til Valnesfjord”?! Der 
folk setter seg på toget fra Bodø etter jobb. For 
å komme til Strømsnes og spise et godt måltid, 
basert på lokale rådvarer. Og drikker vin. Og setter 
seg på toget tilbake til Bodø igjen!

Og gjennomføring av slike ideer? Ha rett person på 
rett sted. Du har folk som er gode på å skape ideer, 
men elendige på gjennomføring og drifting. Og 
omvendt. Han poengterte viktigheten av at bygda 
opererer som et kollektivt team. En må samarbeide 
og ha en proaktiv rolle for hverandres business, 
og viser til “Skobutikkprinsippet”. Roar Svenning 
appellerte til den enkelte i forsamlinga som med-
borgere og minner om hva en kan gjøre med den 
kraft som bor i hver og en av oss:

Vær tydelig! Ta i!
Og, baser deg på at  prosjeket blir 

en suksess!



PROGRAM FOR DAGEN

“VI FORMER NYE STRØMSNES” 
19.09 kl 10-17

10.00- 10.45 Intro/ velkommen
      Liten presentasjon NODA/Michele
      Liten presentasjon AV/ Rakel
      Hva skal skje og hva ønsker vi å oppnå
    
    
10.45- 11 Inndeling i grupper (ca 6 stk pr gruppe)
      Oppvarmingslek

11.00- 12.00 KVIKKOPPGAVER 1, 2 ,3 og 4
      1) Hva er de gode kvalitetene ved
            Strømsnes? Hva gjør det godt å være            
                     her?
      2) Hva er Strømsnes sin identitet?
      3) Hvor er de gode stedene på                                                                           
                Strømsnes? 
      4) Hva trenger Strømsnes for å utvikle 
                       sitt sentrum videre?

12- 12.30 GJENNOMGANG/DISKUSJON
     sirkler oss inn på kartet. Stikkord å ta     
                  med oss i videre diskusjoner.  

12.30-13.00 PAUSE/ LUNSJ

13.00-14.10 OPPGAVE 5 og 6
       5)Grupper delt inn etter interessefelt.  
          Basert på oppgave 1-4 ble følgende  
          tema defi nert:
          Straumen/strandpromenaden, park 
          ering/trafi kk, møteplasser/offentlige  
          rom, barn/unge/lek, forskjønning/  
          utsmykning, næringsutvikling,            
          omdømme og identitet og strategi for  
          videre gjennomføring.       
      6) Sirkuler grupper. Halve gruppa blir, 
                   andre halvdel sirkulerer til et annet  
       tema de er opptatt av. TEST IDÉER! 
 
14.10- 14.20 kort pause

14.20- 16 Gjennomgang, oppsummering,
      diskusjon og KONKLUSJONER
      Bilder, mulighetsskisser og tekst som  
      beskriver ideer å jobbe videre med!

16- 17 Vegen videre



INTRODUKSJON/
PRESENTASJONER

Hanne Løkås Vigård
“SÆRMILJØUTVALGET”/ NÆRMILJØUTVALGET

Hanne ga en fi n introduksjon til dagen og 
hensikten med workshopen denne dagen. Hun 
ga også en liten innføring i noe av det arbeid som 
tidligere har vært gjort i forbindelse med stedsut-
vikling i Valnesfjord. 

Michele Widerøe
NODA

Michele fortalte om organisasjonen NODA og 
NODAS målsettinger. Formålet er å bygge og utvikle 
kompetanse om og innenfor design og arkitektur i 
nord; både hos offentlige og private beslutningstak-
ere, blant barn og unge og hos den enkelte borger, 
slik at design og arkitektur blir naturlige virkemidler 
i en samfunnsutvikling for fremtiden. 
Viste bilder fra arrangementer samt en gode 
eksempler på god design og arkitektur. Et viktig 
budskap fra Michele: Bruk profesjonelle! 

Rakel Fredriksen
ASPLAN VIAK AS

Rakel er “kaospilot” for dagen og informerte om 
dagens opplegg. Som landskapsarkitekt er hun 
særlig opptatt av mellomrommene mellom husene, 
det store teppet som binder alt sammen. Målet for 
dagen er å konkretisere ideer og til hjelp i dette ble 
følgende verktøy/begrep ble introdusert:
- Forutsetninger: Være bevisst på hvordan det 
eksisterende kan bedres gjennom å legge til nytt.
-Klima/ lokalklima. Utnytte de gode stedene, 
forbedre de utsatte områdene.
-Skala: Skape gode rom for mennesker gjennom 
bevisst holdning til skala.
-Flerbruk og hybrider både næringsmessig og i 
forhold til den bygde, fysiske strukturen.  
-Tør også å tenk smått: Små grep er lettere å igang-
sette og kan fungere som “akupunkturpunkt” for  
sette i gang aktivitet og større prosesser. 
 



KVIKKOPPGAVE # 1
“Hva er de gode kvalitetene ved 
Strømsnes? Hva gjør det godt å 
være her”

Gruppe 1
Sentralt. Kjentfolk. Samlingsplass. Har forbedrings- 
potensiale. Nærhet til sjøen. Gode sol og lysforhold. 
Gode turmuligheter. Variert næring og nyetablering. 
Mange muligheter. Brua.

Gruppe 2
Brua. Straumen. Rundkjøring. Ny-butikken. 
Turløypa. Er trillevennlig: alt i rullator-avstand! Leke-
plassen. Lekevennlig. Kafe og kiosken.

Gruppe 3
Elveosen og straumen. Landbruk. Det er god plass 
her. Lite støy. Bynært. Trafi kkpunkt. Nært frilufts-
områder. Brua. Grøntområder. Næring i sentrum 
(vedproduksjon og gulrøtter) 

Gruppe 4
Mulighetene for videreutvikling. Lite trafi kk. Gode 
kommunikasjoner. Nærhet til vann. Grønne lunger. 
Kafe/butkk. Helse og sosialsenter. Omsorgsboliger. 
Boliger i sentrum. Kveldssola. Nærhet til natur. God 
stemning blant folk. Håndverksbua med butikk og 
kafe. Boligbygging. Den nye skolen som kommer 
med gang og sykkelvegforbindelse.

Gruppe 5
Folk! Ressurssterke folk. Brua, i seg selv. Aktivt 
landbruk. 30-sone (fartsgrense). Organisasjon-
sliv som er synlig. Nært til fjell. Fint med fabrikk i 
bygda.

Gruppe 6
Sted med et ekte sentrum! Positiv utvikling både 
fysisk og “mentalt”. Kafeen som er i utvikling. 

  

Næring som folk støtter 
opp om!

Tur- og friluftslivsmuligheter! 
Brua! 

Osen og straumen! 
Landbruk! 

Solforholdene! 
Ressurssterke folk!



KVIKKOPPGAVE # 2
“Hva er Strømsnes sin identitet?”

Gruppe 1
Gjennomsyret av positivitet! En postitiv identitet. 
Er sentrum i bygda. Kiosken. Motorsykkel. Fisk i 
Straumen.

Gruppe 2
Softis. Hamburger. Transit. Møsbrømlefsa.

Gruppe 3
Preget av Rv 80- spøkelset. Trafi kk-knutepunkt. Få 
sosiale møtepunkt. Er litt dødt. Gårdsbruk og land-
bruk. Kulturhaugen. Miks av gammelt og nytt. 

Gruppe 4
Møteplass og sentrum for bygda. Handelsplass.
Utdatert/gammeldags og nedslitt. Utstrakt og 
utydelig. Vi trenger en ny identitet.

Gruppe 5
“Et sted man kjører forbi”. COOP? Mye asfalt, mye 
parkering. Vennlighet. Møteplass og handel. 
Landbruk og gulrot. 

Gruppe 6
Landsbyen! Bygdeidentiet? Haukland, butikk som 
ikke fi nnes lenger.

Landsbyen!
Gulrot og soft-is!
Transit og trafi kk!
Gammelt og nytt!

Vennlighet!



KVIKKOPPGAVE # 3
“HVOR er de gode stedene på 
Strømsnes?”

Gruppe 1
Langs Straumen. Kulturhaugen. Skurkekroken.

Gruppe 2
Bussholdeplassen. Jernbanestasjonen. Kioskområ-
det. Kulturhaugen. Sjøgata (til idrettsplassen).

Gruppe 3
Brua/ badeplassen. Biblioteket. Straumen. COOP. 
Fotballbanen. Akebakken. Lekeplassen. Kiosken.

Gruppe 4
Kommunal eiendom (mot vannet). Kiosken. 
Biblioteket. Kulturhaugen. Togstopp. COOP. 
Bedehuseiendommen.

Gruppe 5
Kulturhaugen. Håndverksbua. Biblioteket. Leke-
plassen. Kafe på kiosken. Softisparken. Brua og 
utsikta fra brua. Hopping og bading fra brua. 
Lørdagskafeen. COOP. Han Sylte. Sjøgata. 
Kunstgressbanen. 

Gruppe 6
Strandpromenaden. Indrefi leten ved Straumen.
Kulturhaugen. Vedlageret. Brua. Han Sylte kolonial 
som åpner med lokale varer og dagsfersk bakst og 
utvalgt import

  

Brua!
Kiosken!

Lekeplassen!
Biblioteket!

Kulturhaugen!
Sjøgata!

Jernbanestasjonen!
COOP!



KVIKKOPPGAVE # 4
“HVA trenger Strømsnes for å 
utvikle sitt sentrum videre?”

Gruppe 1
Sted for ungdom. Formelle og uformelle møteplas-
ser for alle. Gode trafi kkale løsninger. Infoskilt. 
Boligfortetting. Rekkehus. Utleieboliger. Universell 
utforming. Mer næring i sentrum. Tilrettelegging for 
handikappede og rullestolbrukere. 

Gruppe 2
Helhetlig plan. “Flerbruksparken”. Kunst i det 
offentlige rom. WOW-effekt. Møteplasser. Scene/ 
Kunst. Trær og busker, (trær med og uten frukt). 
Dugnad. Kolonihage. Universell utforming. 
Brann-puben ( i gamle brannstasjonen). Sovesteder 
(trehotell eller hotell i trærne!?). Kontorhotell. Flere 
spiseplasser. Bakeri. Penger.

Gruppe 3
Pub/Spisested. Bakeri. Stramme opp området ved 
ved-produskjonen. Bruk av trær til å stramme opp 
bystrukturen. Sti langs staumen. Gapahuker langs 
denne.  Belysningsplan. Bedre traffi kal avvikling, 
maling. Aktivitetspark. Aluminiumsplater med 
historiske bilder. Brygge. HC-fi skeplasser. Skilting. 
Spektakulær arkitektur for gammelbanken og sko-
letomta (WOW!). Kolonihage. Simon Slåttviks plass. 

Gruppe 4
Torg (fi ne benker, lekeplass, salgsboder, fontene, 
pavilijong). En bedre eller sterkere identitet. Ut-
vikling av trafi kale løsninger (skilting, parkeirng, 
busstopp). Aktiv god infotavle. Forskjønning av 
eksisterende bygg. Spenstig arkitekttegnet brygge. 
Signalbygg (WOW!). Noe spektakulært som får folk 
til å komme på besøk. 

Gruppe 5
Hovedskilt til Strømsnes. Blikkfang (Tower/ Golden 
Gate). Gjestebrygge og båtutsett. Tilrettelagt bade-
plass. Ungdomsklubb i Fossumkollektivets hus ved 
Straumen. Tuftepark. Scene. Tilkobling til stinettet. 
Oppgradert togstopp. Flere sitteplasser. Mekkested 
for ungdom i brannstasjonen.

Gruppe 6
Landsby-pub. Sted for ungdom. Ny skole og fl erb-
rukshall. Strandpromenade. Revisjon av asfaltstrip-
en, kraftig revisjon av vegen. Noe spektakulært- 
WOW! Et sted med skjerming mot været. En 
borgermester. 

Landsbypub!
Sti langs straumen!

Infotavle!
WOW-effekt!

Møteplass for ungdom!
Trær, grønt og koloni-

hage!
Trafi kkrevisjon!
Boligfortetting!



PAUSE OG MINGLING

Pauser er viktige. Både for å få opp blodsukkeret, 
mingle og studere tegningene som viser de lokale 
skoleelevenes visjoner for Strømsnes.

Sannsynligvis verdens beste gulrøtter

Flotte tegninger av fremtidsvisjoner 

Lunsjtid for en hardtarbeidende gjeng

Og takk til det fantastiske kjøkkenteamet!

Her er det meste tenkt på! Også 
stien langs Straumen



TEMAOPPGAVER (#5 + #6)

Etter gruppenes arbeid før lunsj, ble det valgt ut 
noen tema som utkrystalliserte seg som særlig 
viktige. Deltakerne fordelte seg etter de interesse-
felt de var særlig opptatt. 
Etter en times arbeid sirkulerte gruppene for å 
bidra på andre tema de er interessert i. Dette var 
også en måte å teste ut ideene for nye diskusjons-
deltakere. 
Temaene for videre diskusjon og konkretisering var: 

• Trafi kk, infrastruktur og parkering

• Møteplasser og offentlige rom

• Strandpromenade/ stien langs 
Straumen

• Barn, unge og lek

• Forskjønning/ utsmykning

• Næringsutvikling

• Omdømme og identitet

• Strategi for gjennomføring, 
     vegen videre

Gruppe “Strandpromenade” dannes!

Gruppe “Barn og unge”



TRAFIKK, INFRASTRUKTUR OG 
PARKERING

• Fartsbegrensende tiltak i sentrumssonen: 
Farta må bremses ned. Eksisterende 60-sone 
gjøres om til 50-sone. Dagens 30-sone bør 
fl yttes slik at den begynner før jernbanebrua. 
Elektroniske fartsskilt (som justerer ned farten 
når tunnelen stenger).

• Rette ut vegene i sentrum. Ei rundkjøring 
kunne eleminert to kryss ved kiosken. Disse 
tiltakene vil gjøre sentrum mer oversiktelig og 
trafi kksikkert. 

• Fjerne riksvegpreget til fordel for “Bygdevegen”. 
Smalne bygdevegen til Furnes. 

• Gang og sykkelstier: Fra skolen til Hagenes- 
haugen. GS-veg til Helskog (følger vegen) + 
Strandpromenaden!

• Parkering: Utvide parkering ifm tog/trafi kk- 
knutepunkt. Utvide parkering ved COOP. 
Parkering ved Fossum? Det trengs også sykkel-
parkering.

• Ønsker et samla busstopp ved rundkjøring.

Fra gjennomgang/diskusjon tema trafi kk

Gruppas mulighetsskisse for trafi kkavvikling og parkering i sentrum



MØTEPLASSER/ 
OFFENTLIGE ROM
Generelt: Det er viktig med “generasjonsmøte- 
plasser” (eldrebølgen er mulighetsbølgen!). Det bør 
være tydelighet i arkitektur og budskap. Det skal 
være trivelig å møtes!

1) Et utvidet torg: med amfi , lekeplass, kulturhau-
gen, scene, lørdagscafè og bondens marked.

2) Møteplass for alle generasjoner på bedehustom-
ta. Ute-/friluftslivsaktivitet. Koloni-/andelslandbruk.  
Tomta må sikres! Her er det fl att  og UU-vennlig.

3) Kommunal eiendom ved Straumen: “Brygge 
med hus” som skal ha overbygg, sitteplasser og 
fi skemuligheter. Må skje i samhandling med 
tilknyttede eiendommer og strandpromenaden. 

4) “Vedpubben”. Knyttes til torget. Servere mat og 
drikke med lokal tilhørighet. 

5) “Fritidsparken” med skole og fl erbrukshall, 
fotballbane, skateboard-fasiliteter, sykkelløype, 
fi skeplass og akebakke mm. 

6) Skøytebane og Tuftepark. I samarbeid med Fos-
sumkollektivet. 

7) Ungdomsklubb i samarbeid med Fossumkollek-
tivet. 

8) “Mekkehuset” i brannstasjonen. Sted for alle!

Oppsummering tema møteplasser/
offentlige rom

Oversiktskart over forslag til nye/forbedrede møteplasser på Strømsnes. 



STRANDPROMENADEN/ 
“STIEN LANGS STRAUMEN”

• En strandpromenade må gå helt fra kirka, forbi 
skolen (nedenfor idrettsparken og nausta, til 
gang- og sykkelveg. Fortsetter videre under 
brua, nedenfor vedlageret, og så en sti videre 
mot vannet. 

• “Elvepark” ned til havet.
• Asfaltert sti med gatelys ned til skolen. Grussti 

opp mot vannet. Sikre trygg skoleveg og gir 
samtidig gode naturopplevelser.

• Utvikle landsby-følelsen: “Kardemommeby 
langs Sjøgata”.

• Promenden må få gapahuker, sitteplasser, 
fi skeplasser og båtbrygge.

Fra gjennomgang og diskusjon tema Strand-
promenade/ “Stien langs Straumen”.



BARN, UNGE OG AKTIVITET
• “Flerbruksparken” utvikles for alle brukergrup-

per, men med særskilt fokus på gruppa barn til 
unge voksne. Den må være universelt utformet, 
tilpasset lek for både gutter og jenter. 

• Det trengs en arkitekttegnet, helhetlig plan i 
fl ere trinn. Og husk plan for vedlikehold!

• Aktivitetspark med “Tuftepark”/apegym (ala 
Straumen/Sørfold), skatepark, scene og 
rockebinge, skøyteis på vinteren, benker, 
bålplass og lekeplass. Denne må kobles til 
Strandpromenaden med stier. Samarbeid med 
Fossumkollektivet. Det må planeres ut et fl att 
område for skøytebane. 

• Brua bør få stupebrett festet til konstruksjonen.
• Ungdomsklubb i “Fossumhuset” ved Straumen.
• Mekkeverksted i brannstasjonen. Eksempler på Tuftepark/Apegym, skateram-

pe, kunst, møteplass for  voksne og overbygd 
utescene.

Gruppa stilte med digital presentasjon med eksempelsamling for Flerbruksparken.



FORSKJØNNING/ UTSMYKNING
• Brua er gammel og erverdig. Den bør lyssettes. 

Kanskje bruk av farga lys/lys som skifter farge. 
Det trengs også et infoskilt om brua, plassert 
ved siden av. 

• Hjertebenk, som kan være synlig fra hovedve-
gen

• Mer grønt og beplantning
• Helhetlig materialbruk, hvor skifer er et av 

hovedmaterialene som bør gå igjen. Det fantes 
tidligere et brudd som produserte Valnesfjord- 
skifer!

• Hovedtema er skulptur, skifer, lys, grønt og lek
Presentasjon av forskjønningsplan for Strømsnes.



NÆRINGSUTVIKLING

• Det trengs ei næringsforening i bygda. Et 
nettverk som støtter hverandre og har felles 
møtepunkt. For entreprenører og andre utenfra 
som ønsker å søke kontakt.

• Bygge videre på naturopplevelser. Sted for 
salg av “fi skeutstyr, kart og kompass”. Cafè på 
Nattmålstua.

• Spahotell/konferansesenter i forbindelse med 
Lises restaurant.

• Få opp aktiviteten på alpintsenteret. 
• Det trengs overnattingsmuligheter i form av et 

hotell/motell 
• Sats på landbruk. Bygg videre på gulrot-

produksjoen. Ysteri? Slakteri?
• “Aktivitet skaper aktivitet!”

Presentasjon av ideer for næringsutvikling på 
Strømsnes



IDENTITET OG OMDØMME

• En bygdeidentitet for det 21. århundre!
• Hvilket omdømme ønsker vi? Stikkord er raus- 

het, integrering, snill og landsbyidentitet.
• Det er det vi GJØR som GIR oss et omdømme.
• Han Sylte kolonial åpner den 17. oktober. Lokal-

maten kommer og mye er i ferd med å skje!
• Vi har allerede i dag en kulturell identitet. 

Mange er aktive innenfor idrett og musikk. 
• Strømsnes er TILGJENGELIG og vi må bygge vi-

dere på dette. Strømsnes skal være tilgjengelig 
for oss som bor her og tilgjengelig for de som 
ønsker å komme hit. Dette er både fysisk som 
et universelt utforma og tilgjengelig sted, men 
vi skal også være kulturelt tilgjengelig. 

• Vår bygdeidentitet for det 21.århundre er der-
for: GRØNN, KULTURELL, TILGJENGELIG.

• I Valnesfjord er bygdedyret forvirra! Det foreslås 
derfor en årlig seremoni: “sprenging av bygde- 
dyret!”

Presentasjon av temaet identitet og omdømme



STRATEGI FOR 
GJENNOMFØRING OG VIDERE 
PLANLEGGING

• Strakstiltak: Skilting til Valnesfjord og skilting til 
Strømsnes. I tillegg trengs det skilting til ulike 
fasiliteter. Ta initiativ til møte med kommunen 
angående “synkegrunn” rundt kiosken. 

• Det er behov for en helhetlig plan, som tar for 
seg fl ere etapper av utvikling. Hva vil en slik 
plan koste? Få utarbeidet skisser for søknad 
om fi nansiering! Her må det prioriteres hva 
som er mest stategisk viktig. Det må også ut-
vikles en tidslinje for gjennomføringsplan.

• Planverket som allerede er vedtatt må brukes. 
Det trengs tilstrekkelig kapasitet i det kommu-
nale systemet. I dag er behandlingstiden for 
lang. Gode prosjekter strander fordi næringsut-
viklere og utbyggere er avhengige av fremdrift. 

• Nærmiljøutvalget (NMU) må spille på lag med 
alle tomteeiere og næringsdrivende og bidra 
til å skape positivitet. Språk og argumenta-      
sjon må avpasses. NMU må ha tett dialog med 
fylkeskommune, kommunal planavdeling og 
politikere. Det må i samarbeid søkes om steds- 
utviklingsmidler fra Nordland Fylkeskommune. 

• Kontakt Statens vegesen. Kan de bidra med 
å “rydde opp” etter omlegging av Rv 80? Det 
må søkes om midler for trafi kksikkerhetstiltak 
i Strømsnes sentrum. Søknad gjennom Fauske 
kommune til fylkets trafi kksikkerhetsutvalg.  

• Vi må være politisk våkne! Bidra i beslutnings- 
prosesser. Lobbyvirksomhet på mange måter 
og på ulike nivåer: Èn til èn, ovenfor partier og 
ovenfor administrasjonen. 

• Synliggjøre Nærmiljøutvalget som bygdas        
talerør. Kan en ha en underforening til NMU 
som fungerer som næringsforening? Vi må 
utfylle hverandre, spille hverandre god og dele 
på markedet. 

• NMU tar initiativ til møte med Fossumkollek-
tivet om sambruk, og med Fauske kommune 
angående Kulturhaugen.

Presentasjon av strategi for gjennomføring og 
videre planlegging. 

• næringsliv, 
• grunneiere
• landbruk

• Forankring av ideer 
og kunnskap

• Penger fra stiftelsen
• Dugnad

OFFENTLIGE 
MYNDIGHETER

(politikere+ 
adm. + NFK)

BYGDEFOLK
OG FRIVILLIGE

+ NMU 

KRAFT!



OPPSUMMERING
Representantene fra Strømsnes snakker som inn-
byggere i en liten by og deler i stor grad ideene av 
hva som skal til for å bli litt større, litt mer urban og 
få enda høyere bokvalitet på stedet.

Workshopens diskusjoner viser at det settes stor 
pris på det som fi nnes av treffpunkter i bygda, både 
utendørs og innendørs. Et trekk som er tydelig er at 
mange ønsker mer av kvaliteter en allerede har på 
stedet. Det knytter seg blant annet stolthet til både 
landskapskvaliteter og eksisterende næringsdrift.  

Det fi nt å kunne observere at under “gode steder 
på Strømnes” nevnes plasser som har opplagt 
utviklingspotensiale som offentlig sted, som for 
eksempel “Sjøgata” og bedehustomta.

Landsbybegrepet som dukket opp i fl ere diskus-
jonen er treffende for Strømsnes, og kan være 
fruktbart å undersøke hvordan en kan gå videre 
med dette begrepet som identitetsskaper. 

Strømsnes er et sted med mye å bygge videre på. 
Det har et lite sentrumsområde, med relativt få 
bygg, men med klare urbane kvaliteter. Rundt ligger 
landskapskvaliteter med stor verdi og som bidrar til 
å gi god livskvalitet for mange. 

Ikke minst har Valnesfjord og Strømsnes  
energiske og ressursterke innbyggere som ønsker å 
skape noe. Dette er nok bygdas aller største styrke.

VEGEN VIDERE
Det er mange prosjekter på ønskelista og et stort 
driv og stor vilje blant folk. Spørsmålet mange stilte 
til slutt var “hvordan prioriterer vi”?

Denne rapporten er ment som en “sikring” og ned-
tegning av ideer og diskusjoner. Det er behov for å 
gjøre en videre seleksjon og bearbeiding før neste 
store skritt tas. Forslaget om å utarbeide et fl ytskje-
ma og en fremdriftsplan er fornuftig. 

Til slutt må det legges til at disse workshop-dagene 
også vært en påminner om den kraft som bor i hver 
og en. Vi håper det har inspirert folk til å tro på sine  
id eer og ta til handling for å gjøre Strømsnes til et 
enda bedre sted bo på, være på og å besøke. 
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Nytt Erikstad Silanlegg 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt silanlegg for avløpsvann på Erikstad innenfor en 
kostnadsramme på kr. 57 mill. 
 
Når entreprenør på bygg og prosessutstyr er valgt framlegges finansiering for formannskapet til 
endelig godkjenning. 
 

 
Vedlegg: 
06.02.2018 Vedlegg 1 Skisseprosjekt Renseanlegg Erikstad 1372511 

06.02.2018 Vedlegg 2 Tegning på opplegg fra Hydropress Huber AS 1372513 

06.02.2018 Vedlegg 3 Tegninger på opplegg fra Salsnes Filter AS 1372514 

06.02.2018 Vedlegg 4 Dimensjoneringsgrunnlag 1372515 

06.02.2018 Vedlegg 5 Plantegning Hydropress Huber AS 1372522 

06.02.2018 Vedlegg 6 Plantegning Salsnes Filter AS 1372523 

06.02.2018 Vedlegg 7 Situasjonsplan 1372524 

06.02.2018 Vedlegg 8 Anleggskostnader Hydropress Huber AS 1372525 

06.02.2018 Vedlegg 9 Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader  Hydropress Huber AS 1372526 

06.02.2018 Vedlegg 10 Anleggskostnader Salsnes Filter AS 1372527 

06.02.2018 Vedlegg 11 Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for siler mm. fra Salsnes 
Filter AS. Rev. 

1372528 

06.02.2018 Vedlegg 12 Oversiktskart som viser området som Erikstad Silanlegg 
behandler avløpsvann fra 

1372539 

06.02.2018 Vedlegg 13 Kart Erikstad i M=1:2500 1372540 
 
Sammendrag: 
 
 
Bakgrunn 
 
Erikstad Silanlegg ble etablert i 2000/01 i Hansbakken på Erikstad. Silanlegget er bygget for å sile ut 
partikler som er over 0,8 mm og behandler avløpet fra hele Fauske-området fra Finneid i øst og til 
Erikstad/ Stranda i vest og Søbbesva/ Vestmyra/ Hauan i nord. 
 
Anlegget ble bygget etter datidens minstekrav og er i dag nedslitt og krever betydelige ressurser for drift 
og oppfølging. Det har de senere år vært mange driftsstans på grunn av slitasje på prosessutstyr.  
 
 
Drift av dagens anlegg 



 
Enhet VVA har gjort en HMS-risikovurdering av dagens anlegg. Følgende faktorer framkommer: 
 

· Det er ingen forbehandling på avløpsvannet. Dette medfører at bleier, bind, kluter, spisse 
metallgjenstander osv. føres rett inn i anlegget og medfører ofte betydelige driftsproblemer. 

· Renseprossessen utføres slik at avløpsvannet kommer inn i kjeller på bygget og silgodset 
(partikler større enn 0,8 mm) må transporteres ved hjelp av skrue opp til første etasje hvor det 
samles i en konteiner for senere transport til IRIS. Det har vært en rekke driftstans på anlegget 
pga tilstopping/ brekkasje i skruen. 

· Driftsstans på anlegget medfører at alt avløpsvann i reparasjonsperioden går uten siling ut i 
fjorden.  

· Anlegget tar også i mot slam fra tømming av septikktanker rundt om i hele kommunen. Dette 
er svært uheldig for prosessen.  

· Bygningen har et begrenset ventilasjonsanlegg som gjør at det til tider ikke er mulig å 
oppholde seg der uten å benytte verneutrusting m/ åndedrettsvern.  

· På grunn av et tøft hygienisk miljø inne i bygget er selve bygningen (kledning/ reisverk/ porter) 
i ferd med å bli nedslitt.  

· Iht. forskriften Arbeid ved avløpsanlegg skal/bør et slikt anlegg ha rom som skiller skitten og 
ren sone. Det finnes ingen ren sone i dagens bygg. 

· Mange tekniske og kompliserte installasjoner både på vann- og avløpssektoren rundt om i hele 
kommunen krever stadig større personellressurser. Drift av dagens Erikstad Silanlegg er 
uforholdsmessig tidkrevende og vil på sikt føre til krav om økt ressursbehov.   
 
 

Skisseprosjekt nytt Erikstad Silanlegg 
 
Konsulentfirmaet Cowi AS har på oppdrag fra Fauske kommune utarbeidet et skisseprosjekt med 
kostnadsoverslag for et nytt Erikstad Silanlegg (se vedlegg) med følgende innholdskapitler: 
 

· Innledning 
· Kapasitet 
· Valg av renseprosess 
· Valg av løsninger 
· Dimensjonering 
· Utforming av anleggene 
· Sammenlignbare kostnader 
· Avslutning/ konklusjon 

 
 
Fauske kommune er selv forurensningsmyndighet for anlegg mindre enn 10000 pe (personekvivalenter). 
Dagens Erikstad Silanlegg er dimensjonert for 8400 pe.  
 
For anlegg med utslipp fra 10000 pe og oppover er det Fylkesmannen i Nordland som er 
utslippsmyndighet.  
 
Dagens silanlegg på Erikstad er bygget med primærrensing og er underlagt kravene i kapittel 13 i 
avløpsforskriften. Det nye Erikstad Silanlegg vil bli driftet etter kapittel 13 inntil 10000 pe er passert eller 
det innføres lovendringer.   
 



 
Rådmannen foreslår at det nye silanlegget bygges iht. kapittel 14 i avløpsforskriften. Det vil si at 
anlegget da dimensjoneres som et sekundærrenseanlegg med høyere rensekrav enn i dag.  
 
Dette betyr videre at det nye Erikstad silanlegg da vil være forberedt på følgende: 
 

· Utslippsmengden i Fauskeområdet øker til over 10000 pe og Fylkesmannen vil da kreve 
sekundærrensing etter kapittel 14. Dette anses som sannsynlig i silanleggets levetid, jfr. 
planene om nytt storhotell og/eller datalagringssenter. 

 
· Endrede utslippskrav fra Statlige myndigheter, jfr. mediasaker om problemene med å 

tilfredsstille utslippskrav i kommunene i Norge.  

 
 
Ombygging Østerkløft rensanlegg til mottak av septikkslam 
 
Septikslam fra tømming av private septikktanker slippes i dag inn på avløpsnettet i Sjøgata. Dette er ikke 
i tråd med rensekravene.  
 
Fauske kommune bygde i 2013/14 et biologisk/kjemisk renseanlegg i Østerkløft. Det ble under 
planlegging av bygget avsatt areal til bygging av et framtidig mottaksanlegg for septikslam. Rådmannen 
foreslår å utføre ombygging og installering av teknisk utstyr i Østerkløft for kr. 3 mill. som en del av 
prosjektet. 
 
 
Kostnadsoverslag nytt Erikstad Silanlegg 
 
I skisseprosjektets kostnadsoverslag er det ikke medtatt grunnerverv, anleggsbidrag strømforsyning, 
kostnader for riving av dagens silanlegg samt etablering mottaksanlegg i Østerkløft. 
 
 
Disse kostnadene er nå innhentet/ beregnet og følgende kostnadsoverslag kan settes opp: 
 
Grunnerverv:                                                                                          kr.   0,30 mill 
Bygg og prosessutstyr:                                                                      kr. 51,60 mill. 
Anleggsbidrag strøm:                                                                                kr.   0,85 mill. 
Riving av dagens anlegg:                                                                       kr.   1,00 mill. 
Bygging av mottaksanlegg septikkslam i Østerkløft:                                        kr.   3,00 mill. 
 
Sum:                                                                                                    kr. 56,75 mill. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Investeringen finansieres i sin helhet innenfor selvkostområdet avløp. 
 
Vedlagt er beregning fra konsulentfirmaet Momentum Selvkost AS som viser i tabell 3 at investeringen 
vil medføre at årsavgiften for en normal bolig vil øke med kr. 461,- i 2019 og ytterligere kr. 787,- pr. bolig 
i 2020. Videre vil den årlige økningen gradvis bli redusert i årene framover. Økningen i årsavgiften vil bli 



som vist i tabell 2. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1 INNLEDNING 

Fauske kommune har i dag et silanlegg på Erikstad med begrenset kapasitet og 
en noe tungvint løsning rent driftsmessig, grunnet plassering av siler i 
underetasjen og utlasting av slam i 1.etasje. 

Kommunen er lite fornøyd med løsningen som også innebærer relativt stor 
slitasje på silduker, da anlegget mangler forbehandling som fjerner slitende 
partikler som bl.a. sand og grus. 

Kommunen har derfor engasjert COWI AS til å utarbeide et skisseprosjekt for et 
nytt renseanlegg plassert i samme område for å tilpasses eksisterende 
ledningsanlegg og, om mulig, å kunne benytte eksisterende utslippsledning. 
Anlegget forutsettes bygget opp med siler som hovedrenseenhet. 
Kapasitet tilpasses forventet fremtidig utbygging i området. 
Samtidig som anlegget skal gi en praktisk løsning for drift, skal renseprosessen 
inneholde forbehandlingsenheter som fjerner sand/ grus og større partikler for å 
unngå slitasje på silduk. 

I tilknytning til forventet krav til renseprosess og andre forhold knyttet til 
myndighetskrav i tilknytning til det nye renseanlegget, har det vært avholdt 
møte med Fylkesmannen i Nordland. 

Fauske kommune har i første omgang ønske om å sammenlikne 
anleggsutforminger med 2 aktuelle forskjellige silfiltertyper som kan innfri såkalt 
primærrensing, i første rekke for å få frem grunnlag for hvilke investeringer 
man må regne med, men også for å få frem hvilket grunnlag man skal basere 
den videre detaljprosjektering og innhenting av tilbud på. 

I og med at dette i første omgang er en sammenlikning av løsninger, vil man 
etter gjennomført skisseprosjekt også få en oppfatning av om den ene eller 
andre løsningen fremhever seg i forhold til den andre. 

Forutsetninger, løsninger og kostnader fremgår av det etterfølgende. 

2 KAPASITET. 

I hovedplan for avløp fra 1995 er det forutsatt fremtid tilført avløpsmengde til 
renseanlegg Erikstad fra 8.400 pe og en maks. avløpsmengde på 122 l/s. 

I dag er det 3 pumpestasjoner som pumper frem til anlegget. 
Når de går parallelt, tilføres renseanlegget til sammen 160 l/s. 

Kommunen ønsker seg en løsning for totalt inn til 10.000 pe med utgangspunkt i 
primærrensing for 160 l/s. 

Med utgangspunkt i rapport nr. 168/ 2009 fra Norsk Vann "Veiledning for 
dimensjonering av avløpsvann" vil man ved et normalt kommunalt avløpsnett ha 
en såkalt Qmaks dim på 113 l/s for 10.000 pe. 
Det kan tyde på at de i hovedplanen har lagt seg på en litt høyere spesifikk 
avløpsmengde pr. person enn i en "normal"- situasjon. 



 

 

     
 4  RENSEANLEGG ERIKSTAD 

 O:\A095000\A096360\03_Prosjektdokumenter\3.4_Rapporter\Skisseprosjekt\Tekst, skisseprosjekt.Revidert.docx 

I de sammenliknbare løsningene har vi tatt utgangspunkt i en maksimal 
avløpsmengde på 160 l/s. 

3 VALG AV RENSEPROSESS. 

For inntil 10.000 pe er Fauske kommune selv utslippsmyndighet. 
For 10.000 pe og over dette er Fylkesmannen i Nordland utslippsmyndighet. 

Med den sjøresipienten vi her snakker (mindre følsomt område), vil det for inntil 
10.000 pe være krav til siling slik det fremgår av kap. 13 i avløpsforskriften: 

a) 20 % reduksjon av SS- mengden i avløpsvannet beregnet som årlig  

    middelverdi av det som blir tilført renseanlegget eller 

b) 100 mg SS/ l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi 

Her har Fauske kommune som utgangspunkt å legge opp til a) primærrensing i 
henhold til kap. 14 i avløpsforskriften, dvs. en renseprosess der: 

1) BOF5- mengden i avløpsvannet reduseres med minst 2 % av det som blir  

    tilført renseanlegget eller ikke overstiger 40 mg O₂/l ved utslipp og 

2) SS- mengden i avløpsvannet reduseres med minst 50 % av det som blir  

    tilført renseanlegget eller ikke overstiger 60 mg SS/l ved utslipp. 

I møtet med Fylkesmannen i Nordland 6.juni då fikk man avklart at definert 
tettbebyggelse ikke ville overstige 10.000 pe for dette området, hvilket tilsier at 
kommunen selv kan velge hvilken renseprosses man vil basere seg på i forhold 
til kap.13 eller kap.14 i avløpsforskriften. 

Dersom tilførselen til anlegget en gang i fremtiden skulle bli større enn 10.000 
pe, er det som nevnt ovenfor, Fylkesmannen som er forurensningsmyndighet. 
Samtidig er det såkalt sekundærrensing (krav til biologisk rensing) som er 
kravet, men det kan gis dispensasjon fra sekundærrensekravet til primærrensing 
dersom en resipientundersøkelse skulle tilsi det.  
Kravet til sekundærrensing er i utgangspunktet: 

1) BOF5- mengden i avløpsvannet reduseres med minst 70 % av det som blir  

    tilført renseanlegget eller ikke overstiger 25 mg O₂/l ved utslipp og 

2) KOFCr- mengden i avløpsvannet reduseres med minst 75 % av det som blir  

    tilført renseanlegget eller ikke overstiger 125 mg O₂/l ved utslipp. 

4 VALG AV LØSNINGER. 

4.1 Siltyper 

Fauske kommune ønsker i første omgang å få en økonomisk sammenlikning av  
følgende silfiltertyper på det nye renseanlegget: 

- Silfilter fra Hydropress Huber AS 
- Silfilter fra Salsnes Filter AS 
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4.2 Silfilter fra Hydropress Huber AS. 

Vi har fått budsjett- tilbud på opplegg med forbehandling, silfilter og avvanning 
fra Hydropress Huber AS pr. 15.09.2017. 

Opplegget er i prinsippet vist på plansje under vedlegg 1. og ebstår 
hovedsakelig av: 

- Forbehandling 1 stk. ROTAMAT Ro5 120 Ro1 1000/6 3700 bestående av rist 
    og sandfang. 
- Silfilter   2 stk. ROTAMAT Drum Screen LIQUID Mesh BG (2200) 316L 

- Avvanner  2 stk. Screw Press S- PRESS 2 industrial design  

De mener 2 stk. siler her vil gi en god redundans for de kapasiteter som 
forutsettes. 

Både forbehandling og silfilter er bygget opp med ståltanker for plassering på 
gulv. 
Silfilterne kan om ønskelig, også plasseres i støpte kanaler. 
I vår opptegning av løsning har vi valgt å benytte løsning med tanker plassert 
på gulv, med adkomst via stålrepos. 

Hydropress Huber AS har med bakgrunn i forsøk med primærrensing ved Fjell 
VAR, Fjell kommune, forutsatt at det ikke skal være nødvendig med 
polymertilsetting for å oppnå kravet til primærrensing. 
Vi har imidlertid lagt opp til en løsning hvor man i ettertid kan etablere 
flokkulering og dosering av polymer dersom dette skulle være nødvendig. 

4.3 Silfilter fra Salsnes Filter AS. 

Vi har fått budsjett- tilbud fra Salsnes Filter AS pr. 06.09 og 27.09.2017. 

I utgangspunktet mener Salsnes Filter AS at det for Qmaks på 160 l/s og antatt 
Qmaksdim på 120 l/s ved 10.000 pe er et behov for rett i overkant av 2 stk. SFK 
600C som i praksis betyr 3 siler. 
For å ha en sil i reserve anbefales 4 stk. siler. 

Tegninger av hovedkomponentene i opplegget er vist på tegninger under 
vedlegg 2. 
Løsningen er i prinsippet lik et forslag til nytt anlegg i Molde, Cap Clara og 
består av: 

- Forbehandling 1 stk. kombinert rist og sandfang fra Nordic Water Meva 
- Silfilter   4 stk. SFK 600C inkl. innløps- og flokkuleringskammere for  
    polymertilsetting. 
- Avvanner  2 stk. Ishgaki avvanner 

I prinsippet er forbehandling og silfiltere også her bygget opp med ståltanker 
plassert på gulv, med adkomst via stålrepos. 
Salsnes Filter AS forutsetter polymertilsetting og flokkuleringstanker foran 
innløpet til silfilterne for å kunne oppnå primærensekravet. 
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5 DIMENSJONERING 

Under vedlegg 3 har vi lagt ved dimensjoneringsgrunnlaget for de 2 
alternativene. 

5.1 Dimensjonerende avløpsmengder. 

Som maks. avløpsmengde som kan bli tilført silfilterne, er forutsatt 160 l/s som 
er summen av kapasiteten på de 3 pumpestasjonene som pumper avløpsvann til 
anlegget. 

Tar man utgangspunkt i et normalt separatsystem, en fremtidig tilknytning på 
10.000 pe og benytter dimensjoneringsopplegg som angitt rapport nr.  168/ 
2009 fra Norsk Vann "Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg" får 
man en Qmaksdim= 113,4 l/ s. 
 
Som man ser ligger de ovennevnte 160 l/ s godt over dette og det tilsier at det 
kommer en god del fremmedvann inn på nettet. 

5.2 Dimensjonerende slammengder. 

Fra vedlegg 3 har man forutsatt følgende fremtidige mengder: 

- Siling gjennom grovrist    ~1,2 m³/ uke 
- Sandfang       ~4,2 m³/ uke 
- Silslam, avvannet til 25 % TS-innhold ~1,8 m³/ d       
 

Når det gjelder slammet fra de alternative silfilterne vil det i utgangspunktet bli 
produsert slam med stor forskjell i TS- innhold. 

Slam fra silfilteret til Hydropress Huber AS vil etter siling ha et TS- innhold på 
ca. 0,7 %, dvs. ca. 64,3 m³/ d.  
I forhold til den videre avvanning er det derfor lagt inn et utjevningsvolum. 

Slam fra silfilteret til Salsnes Filter AS vil etter siling ha et TS- innhold på 5- 8 % 
TS- innhold, dvs. ca. 9 m³/ d. 
Også her er det lagt inn et slamlager før den videre avvanningen. 

5.3 Innløpspumpemagasin. 

Vi har forutsatt å etablere en pumpestasjon i det nye renseanlegget hvorfra man 
pumper det tilførte avløpsvannet inn på silfilterne. 

For å kunne utjevne tilførslene fra de 3 eksisterende pumpestasjonen i ny 
pumpestasjon har vi forutsatt å legge inn et sumpvolum for summen av  
pumpemagasinene i de 3 pumpestasjonene pluss nødvendig styringsvolum. 

Til sammen har vi beregnet en samlet dybde på ca. 5,16 m fra gulvnivå 1.etg i 
det nye renseanlegget. 
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Det er videre forutsatt 3 tørroppstilte pumper, hver med en kapasitet ca.80 l/s, 
dvs. 1 stk. pumpe i reserve. 

5.4 Samlet silareal, antall siler. 

Hydropress Huber AS 

For 160 l/s fås følgende overflatebelastning på virksom silduk: 

- Med 1 stk. silfilter i drift   58,2 m³/m².t 
- Med 2 stk. silfilter i drift   29,1 m³/m².t 

Hydropress Huber AS forutsetter å trenge noe mer enn 1 silfilter i drift for å 
garantere primærkravet ved 160 l/s, dvs. dette gir ikke 100 % redundans, men 
normalt vil man kunne drifte anlegget med 1 sil i drift. 

Salsnes Filter AS 

For 160 l/s fås følgende overflatebelastning på virksom silduk: 

- Med 3 stk. silfilter i drift    76,8 m³/m².t 
- Med 4 stk. silfilter i drift   57,6 m³/m².t 

Salsnes Filter AS forutsetter å trenge noe mer enn 2 silfilter i drift og tilsetting 
av polymer for å garantere primærkravet ved 160 l/s. 

Statens Forurensningstilsyn foretok opprinnelig en utredning om løsninger for 
primærrensekravet hvor de anbefalte en overflatebelastning på silduken på  
20- 80 m³/m².t. 
At Salsnes Filter AS går inn med så vidt høy overflatebelastning som de gjør, har 
nok delvis sammenheng med de erfaringene firmaet sitter inne med etter drift 
av en lang rekke anlegg og uttesting av anlegg med bruk av polymer. 

Konklusjon 

Vi har valgt å sammenlikne løsninger med 2 stk. silfiltere fra Hydropress Huber 
AS og 4 stk. silfiltere fra Salsnes Filter AS med utgangspunkt i 
overflatebelastning. 
Om man bare skulle tatt utgangspunkt i angitte siler med garantert oppnåelse 
av primærkravet fra begge leverandører, kan man vurdere å se på 1 stk. silfilter 
mindre fra Salsnes Filter AS. 

5.5 Kontroll av eksisterende utslippsledning. 

Kote på gulv i nytt renseanlegg er forutsette å være den samme som i 
eksisterende renseanlegg, dvs. kote + 6,28. 

Kontroll av eksisterende utslippsledning med de opplysninger vi har fra Fauske 
kommune og tidligere utredninger fra Østlandskonsult AS, tilsier at man ved  
160 l/s må ha en trykkhøyde på kote + 4.0 ved 160 l/ s og med springflo på 
kote +1,9, dvs. eksisterende utslippsledning forutsettes brukt for det nye 
renseanlegget. 
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6 UTFORMING AV ANLEGGENE 

6.1 Plassering. 

Nytt avløpsrenseanlegg forutsettes plassert på jomfruelig mark like vest for 
eksisterende silanlegg. 
Eksisterende silanlegg kan da driftes parallelt med at det nye anlegget bygges. 

6.2 Alternativ med utstyr fra Hydropress Huber AS. 

Forslag til utforming fremgår av følgende tegninger under vedlegg 4: 

-   01 Flytskjema 
- 101 Planer 
- 102 Snitt 

Utformingen er basert en egen sosialdel hvor det foreløpig ren/ uren garderober, 
WC (både handicap og ordinær utførelse), kontroll og kombinert møte/ 
spiserom. 
For renseprosessen er det lagt opp til at utkjøring av ristgods, sand og silslam 
ikke ligger helt oppe i sosialdelen samtidig som man har fått en praktisk 
plassering av komponenter. 
Pumpemagasin og tørroppstilte pumper vil også ha adkomst relativt lett 
tilgjengelig fra kontrollrom. 
 
Spesielt kan nevnes at man tenker å kombinere innløpsmengdemåling og 
prøvetaking ved å benytte en elektromagnetisk mengdemåler for fylte rør like 
etter at tilførselsrøret er ført inn i pumpemagasinet. 
Det forutsettes et lite bend på enden av røret etter mengdemåleren som vender 
oppover og skjæres av horisontalt slik at avløpet tilføres pumpemagsinet via 
dette slik at ledningen alltid går full. 
Dermed kan man benytte elektromagnetisk mengdemåler for fylte rør som er 
mye rimeligere enn de for delvis fylte. 
Prøvetaking er i utgangspunktet forutsatt å tas fra åpningen i dette bendet.  

Av snitt- tegningen fremgår at det legges opp til 2 etasjer der man har 
avvanningsutstyr, slampresser i overetasjen og slamcontainere i underetasjen 
for utkjøring i markplan.  
Det er forutsatt tette container for transport med liftdumper. 
Slamcontainere (10 m³) er utstyrt med fordelingsskrue, mens containere for 
ristgods og sand (6 m³) foreløpig er tenkt uten fordelingsskrue. 

I og med at forbehandlingsenhet og silfiltere er plassert i ståltanker på gulvet, er 
det forutsatt trappeadkomst til stålrepoer hvorfra man har god adkomst til de 
enkelte komponenter. 

Adkomst til rom for slampresser og skjer også via stålrepoet. 
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6.3 Alternativ med utstyr Salsnes Filter AS. 

Forslag til utforming fremgår av følgende tegninger under vedlegg 5: 

-   02 Flytskjema 
- 151 Planer 
- 152 Snitt 

Utformingen er i prinsippet relativ lik den for silfiltere fra Hydropress Huber AS, 
rent bortsett fra type utstyr. 

6.4 Varme- og ventilasjonsanlegg 

Varmeanlegg 

Det etableres en varmesentral basert på luft/ vann varmepumpe med el. kjel i 
reserve som også dekker spisslast. 
Varmepumpen forutsettes å dekke 70 % av varmebehovet og el. kjelen  
ca.30 %. 
Varmefaktor for varmepumpen er ca. 2,5. 

Ingen av prosessløsningene innebærer i utgangspunktet bruk av varmtvann, 
men erfaring tilsier at dette bør være tilgjengelig. 
 
I alternativet med Salsnes Filter AS forutsettes i utgangspunktet at 
blåsemaskiner går kontinuerlig: 
Det er da mulig å gjenvinne varme fra disse.  
 

Ventilasjonsanlegg 

I prosessdelen tilføres filtrert forvarmet friskluft diffust oppe under tak og 
trekkes av ved gulv.  
I tillegg er det separate avtrekk (punktavsug )fra tildekket utstyr med tilpassede 
avtrekksstusser. 
På avtrekkssiden deles bygget i to, en "uren" del og en "ren" del.  
Den "urene" delen omfatter avtrekk fra alt tildekket utstyr som 
forbehandlingsenhet, silfiltere, avannere, containere mm. som avgir luktbelastet 
luft. 
Brukt luft fra de "rene" soner i byggene trekkes ut gjennom aggregatet og 
blåses ut etter å ha passert et væskekoplet batteri for overføring av varme til 
inngående luft.  
Avtrekk fra de luktbelastede områder passerer et luktbehandlingsanlegg før det 
varmeveksles og blåses ut.  

Sosialdelen utstyres med eget aggregat for balansert ventilasjon og plasseres 
fortrinnsvis i teknisk rom evt. oppe over himling i sosialdel. 

For tilluft og "rent" avtrekk benyttes varmforsinkede kanaler, mens det benyttes 
syrefaste kanaler for "urent" avtrekk.  
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6.5 Elektrotekniske anlegg. 

Tilførsel 

Det er forutsatt at netteier etablerer tilførsel med systemspenning TN 400/230V 
fram til anlegget.  
Eventuelt anleggsbidrag er ikke inkludert i angitte kostnader. 

Fordelinger 

Hovedfordeling plasseres i eget tavlerom. 
Fordelingene bygges opp av platekapslede skap med hengslede dører i front . 
Tavlene deles i egne felt for inntak, generell elektro og automatikk. 
Det legges opp til underfordelinger til sosialdel og ventilasjonsrom. 
 

Belysning 

Innvendig belysning utføres i henhold til retningslinjene fra Norsk Lyskultur. 
I dag benyttes LED- belysning 
Til nødbelysning benyttes lysrørarmaturer med batterier som har en kapasitet på 
ca. en times brenntid.  
Rømningsveier markeres med skilter og lys. 
Utvendige kjørearealer belyses fra stolper, mens fasadene belyses fra 
veggarmaturer.  

Bæresystem og kabler 

Til kabelanlegget benyttes hovedsakelig PR-kabler i betjeningsarealene og PFSP-
kabler til prosessdelene.  
Som bæresystem for kablene benyttes stiger/ bruer i varmforsinket utførelse. 
For nedføring til motorer og andre utstyrskomponenter benyttes i tillegg skinner 
eller stålgitterstaver, avhengig av kabelmengde.  
Siste del av kabel legges i rustfrie rør.  
Ved instrumenter legges kabel med servicesløyfe. 
Gjennomføringer i  vegger eller dekker legges i utsparinger eller kjerneborede 
hull.  
Branntetninger utføres i henhold til gjeldende forskrifter og normer. 
Signalkabel legges med skjerm. 

Brannvarsling og innbruddsalarm 
Det er inkludert et kombinert brann- og innbruddsalarmsystem. 

Instrumentering 
Det er inkludert instrumentering slik at anlegget kan driftes uten tilsyn over flere 
dager. 
De viktigste instrumenter er vist på vedlagte prosess-skjemaer.  

Driftskontroll 

Det installeres et eget styresystem på anlegget, med en eller flere PLS, eget 
toppsystem (PC, printere etc.) eventuelt tilpasset toppsystemet i kommunen. 
Alle prosesskomponenter styres i prinsipp fra dette utstyret (unntak ved 
"pakkeleveranser" hvor styring og regulering skjer fra egne skap). 
Alle PLS' er leveres med operatørpanel slik at anlegget kan betjenes hvis det 
oppstår feil på sentral PC. 
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Toppsystemet skal kunne nås fra kommunens driftssentral eller andre lokasjoner 
som kommunen definerer. 

6.6 Situasjonsplan. 

Situasjonsplan for plassering av anlegget fremgår av vedlegg 6. 

Anlegget er plassert på jomfruelig mark vest for eksisterende renseanlegg med 
utgangspunkt i eksisterende adkomst.  
Sosialdelen er lagt nærmest sjøen, dog med noe utsyn mot trafikkareal hvor 
man har kontroll med de biler som kommer til anlegget. 
 
Som tegningen viser, må man legge om tilløps- og utløpsledning for nytt 
renseanlegg. 
På tilløpet forutsettes også etablert en kum for å samle opp grus/ sand som må 
tømmes med visse mellomrom med slamsugebil. 

7 SAMMENLIKNBARE KOSTNADER 

7.1 Innledning 

I utgangspunktet skal man i dette skisseprosjektet komme frem til 
sammenliknbare kostnader for alternative løsninger med utstyr fra: 

- Hydropress Huber AS 
- Salsnes Filter AS 

Sammenlikningen baseres på: 

- Totale anleggskostnader og  
- Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader 
 
Totale anleggskostnader omregnes til en årlig kostnad (amortisering) sett over 
20 år og 4 % rente. 
For de årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene benyttes et gjennomsnitt sett 
over 20 år, basert på en prisstigning på 2,5 % pr. år. 

7.2 Kostnader for anlegg med utstyr fra Hydropress 
Huber AS. 

Anleggskostnader 

Totale anleggskostnader fremgår av vedlegg 7 og er beregnet til 49,9 mill.kr. 
ekskl. avg. 

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader  

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader fremgår av vedlegg 8 og er beregnet til 
1,2 mill.kr. ekskl. avg.  

Sammenliknbar årskostnad 

Amortisering av totale anleggskostnader for dette alternativet blir: 
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49,9 x 0,07358= 3,67 mill.kr. ekskl.avg 

Gjennomsnittlig årlig drifts- og vedlikeholdskostnad blir: 
(1,2 + 1,2x 1,64) : 2=1,58 mill. kr. ekskl.avg 

Total sammenliknbar årskostnad for dette alternativet blir da: 
(3,67 + 1,58) = 5,25 mill.kr. ekskl. avg. 

7.3 Kostnader for anlegg med utstyr fra Salsnes  
Filter AS. 

Anleggskostnader 

Totale anleggskostnader fremgår av vedlegg 9 og er beregnet til 51,1 mill.kr. 
ekskl. avg. 

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader  

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader fremgår av vedlegg 10 og er beregnet til  
1,47 mill.kr. ekskl.avg 

Sammenliknbar årskostnad 

Amortisering av totale anleggskostnader for dette alternativet blir: 
51,1 x 0,07358= 4,5 mill.kr. ekskl. avg. 

Gjennomsnittlig årlig drifts- og vedlikeholdskostnad blir: 
(1,47 + 1,47 x 1,64) : 2 = 1,94 mill.kr. ekskl.avg. 

Total sammenliknbar årskostnad for dette alternativet blir da: 
(4,50 + 1,94) = 6,44 mill.kr. ekskl. avg. 

 

8 AVSLUTNING/ KONKLUSJON. 

I det foregående har vi presentert skisseløsninger for 2 alternative løsninger for 
nytt renseanlegg for avløpsvann ved Erikstad i Fauske kommune. 
 
Alternativene er i henhold til avtale med representanter fra Fauske kommune 
basert på utstyr fra henholdsvis: 
 
- Hydropress Huber AS og 
- Salsnes Filter AS 
 
Totale anleggskostnader er stipulert til: 

- Hydropress Huber AS  49,9 mill. kr. ekskl. avg. 
- Salsnes Filter AS   51,1 mill. kr. ekskl. avg. 
 
I anleggskostnadene er ikke inkludert utgifter til tomteerverv eller riving av 
eksisterende renseanlegg. 
Utgifter til tomteerverv forutsettes avklart av Fauske kommune. 
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Kostnader for riving av eksisterende silanlegg er vurdert til ca. 1 mill. kr.  
ekskl. avg. 

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader er stipulert til: 

- Hydropress Huber AS  1,20 mill. kr. ekskl. avg. 
- Salsnes Filter AS   1,47 mill. kr. ekskl. avg. 

Sammenliknbare årskostnader er beregnet til: 

- Hydropress Huber AS  5,25 mill. kr. ekskl. avg. 
- Salsnes Filter AS   6,44 mill. kr. ekskl. avg. 

Anleggskostnadene for de 2 løsningene er i prinsippet kostnadsmessig relativt 
like, mens sammenliknbare årskostnader viser at driftskostnadene for filtere fra 
Salsnes Filter AS gjør denne løsningen dyrere. 

Spørsmålet i denne forbindelse blir da om man skal ta utgangspunkt i garantier 
gitt i forhold til kravet om primærrensing eller ta hensyn til de anbefalinger om 
overflatebelastning som fremgår av SFT' s utredning om Primærrensing og som 
vi har gjort her. 
 
Dersom man skulle basere seg på garantier for primærrensing fra Salsnes Filter 
AS som baserer seg på en mye høyere overflatebelastning enn Hydropress 
Huber AS, vil det kunne være reelt å diskutere å sløyfe en sil i løsningen til 
Salsnes Filter AS, som da blir den rimeligste. 

 

Fredrikstad 28.10.2017 
COWI AS 

 

Ronny Pedersen         Anders Johan Krosby 
oppdragsansvarlig        fagansvarlig, prosess 
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FAUSKE KOMMUNE 

RENSEANLEGG ERIKSTAD 

SKISSEPROSJEKT 

 

DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 

Dimensjonerende avløpsmengder 

Det er i alt 3 pumpestasjoner som vil pumpe avløpsvann frem til nytt anlegg. 

Samlet kapasitet på disse er 160 l/s. 

Fauske kommune ønsker at det skal tas hensyn til denne samlede kapasiteten ved dimensjonering av 

nytt avløpsrenseanlegg. 

I tillegg er forutsetningen at anlegget skal kunne ta imot avløpsvann fra i alt 10.000 pe. 

Ved et normalt avløpsnett med kommunalt avløpsvann bygget med separatsystem kan man beregne 

dimensjonerende avløpsmengder etter rapport nr.168/ 2009 fra Norsk Vann "Veiledning for 

dimensjonering av avløpsrenseanlegg". 

Ut fra denne får man: 

Qdim-  dimensjonerende tilrenning definert som den maksimale timetilrenning som overskrides i 

 50% av årets døgn (medianverdi): 

Qdim = kmaks x Qs + Qi , hvor kmaks er timefaktor i et middeldøgn, Qs er midlere spillvannsmengde over 

døgnet og Qi er midlere infiltrasjonsvannmengde over døgnet. 

Ut fra rapporten fås: 

Qdim= (1,45 x 200 x 10.000) : (24 x 60 x 60) + (200 x 10.000) : (24 x 60 x 60)  

Qdim= 56,7 l/s  

Qmaksdim – maksimal dimensjonerende tilrenning definert som den største timetilrenning som skal 

kunne  behandles i alle trinn i anlegget 

Uten annet grunnlag settes normalt Qmaksdim = 2 x Qdim, dvs. : 

Qmaksdim = 2 x 56,7 = 113,4 l/ s 

Som man ser ligger de ovennevnte 160 l/s godt over dette og det tilsier at det kommer inn mye 

fremmedvann på nettet når pumpene går for fullt. 

Vi benytter de dimensjonerende avløpsmengdene når vi vurdere mengde produsert avløpssøppel og 

slam. 

Videre vil dette også være med å danne grunnlag for silleverandørene i sin anbefaling av 

silstørrelser/- kapasitet. 

 

Dimensjonerende slammengder 

I utgangspunktet kan man regne med tilført ca. 70- 80 gr. SS/ pe. d i ordinær kommunal kloakk. 

Ved primærrensing oppnås 50- 60  % mhp. SS. 

Som dimensjonerende total slammengde velger vi å ha kapasitet for: 

80 x 0,6 = 48 gr. SS/ pe.d   

 

Her har Fauske kommune valgt å legge opp til fjerning av avløpssøppel foran silene, dvs. å installere: 



- Grovrist (spalteåpning 6 mm.) 

- Sandfang 

- Siler  

Fra anlegget vil man således få: 

- Ristgods  

- Sand  

- Silslam 

Hvor mye som blir produsert av de forskjellige fraksjonene er vanskelig å si, da dette er avhengig av 

partikkelstørrelse i avløpsvannet som ofte avhenger av hvor mye avløpsvannet er pumpet og hvor 

lang transportvei det er frem til renseanlegget. 

Tilsvarende er det med mengde sand som kommer frem, som varierer mye fra sted til sted. 

I utgangspunktet har vi hentet noen erfaringstall fra en rapport nr. 5, Enkle rensemetoder, utgitt av 

Prosjektkomiteen for rensing av avløpsvann i 1976: 

- Siling gjennom rist  0,005- 0,03 l/pe.d 5- 15 % TS- innhold  

    Velger her å benytte spesifikt tall for ristgodset på 0,018 l/pe.d med 

    10 % TS- innhold, dvs. for 10.000 pe fås: 

    10.000 x 0,018  = 180 l/ d 

      = 1,2 m³/ uke 

 

- Sandfang   0,02  - 0,1   l/pe.d 

    Velger her å benytte spesifikt tall for sand på 0,06 l/pe.d, dvs.: 

    10.000 x 0,06  = 600 l/d 

      = 4,2 m3 /uke   

- Silslam   For å komme frem til dimensjonerende mengde silslam, velger vi her 

    å trekke fra det som tas ut på grovristen i forhold til den spesifikke 

    mengden man må ta ut i forhold til kravet om primærrensing. 

    Spesifikk ristgodsmengde beregnes til: 

    0,018 x 1.000 x 10 : 100 = 1,8 gr. SS/ pe. d, dvs. i denne sammenheng 

    neglisjerbar i forhold til slamproduksjonen på silen. 

    For videre beregninger benyttes derfor for silslammet 45 gr. SS/ pe.d 

    eller for 10.000 pe, 450 kg SS/d.   

 

Slammengder fra Hüber- siler 

I utgangspunktet forutsetter Hüber et TS- innhold i slammet fra silene på 0,7 % , dvs. med 450 kg SS/ 

d får man da fremtidig: 

(450 x 100) : (0,7 x 1000) = 64,3 m³/ d eller 2,7 m³/ h. 

 

Hüber anbefaler et utjevningsmagasin min. 4-6 timers drift med omrøring, gjerne større om  mulig. 

Dvs. forutsettes 10 timers lagringsvolum med omrøring fås behov av 27 m³. 

Forutsatt avvannet til 25 % TS får man da fremtidig: 

(450 x 100) : (25 x 1000) = 1,8 m³/ d 



Slammengder fra Salsnes- siler 

I utgangspunktet forutsetter Salsnes Filter AS et TS- innhold i slammet på 5- 8 %, dvs. , med 

utgangspunkt i 450 kg SS/ d får man da fremtidig: 

(450 x 100) : (5 x 1000) = 9 m³/ d 

Forutsatt avvannet til 25 % får man da fremtidig: 

(450 x 100) : (25 x 1000) = 1,8 m³/ d 

Innløpsumpemagasin 

Det er 3 pumpestasjoner som pumper avløpsvann frem til renseanlegg Erikstad: 

P1 med sumpvolum 7,6 m³ 

P2 med sumpvolum 3,0 m³ 

P3 med sumpvolum     24,5 m³ 

For å kunne utjevne tilførslene i ny innløpspumpestasjon forutsettes at vi etablerer et sumpvolum 

der som er summen av de 3 pumpestasjonen (35 m³) pluss nødvendig styringsvolum. 

I tillegg til dette vil sugestuss plasseres ca. 0,25 m over bunn og vi må beregne den såkalte Vortex- 

høyden over innløpet for å unngå innsuging av luft i pumpa. 

Vi forutsetter 3 stk. pumper à 80 l/s hvor en av pumpene er reserve. 

Vi forutsetter innsugningsåpning på sugeledning på Ø350 m mens vi for øvrig velger Ø225 mm på 

sugestuss og pumpeledning. 

Ved 80 l/s har man da en hastighet (v) gjennom innsugningsåpning på 0,9 m/s og gjennom selve 

ledningen ca. 2,3 m/s. 

Normalt vil det gå mindre avløpsvann gjennom pumpeledningene og forutsettes halve mengden, dvs. 

ca. 40 l/s og da har man allikevel en selvresingshastighet på ca. 1,0 m/s. 

Vortex- beregnes etter formelen H = 0,73 x v x D-2, dvs. 0,73 x 0,9 x 0,225-2= 0,31 m 

Styringsnivåene forutsettes å skje innenfor 0,4 m 

I utgangspunktet har vi forutsatt et sumpareal på 16,25 m² dvs. for forutsatt sumpvolum utgjør dette 

en høyde på:  (35 : 16,25) = 2,15 m  

Gulvnivået i anlegget forutsettes i første omgang å legges på samme nivå som i eksisterende 

renseanlegg, dvs. kote +6,28 

Vi forutsetter videre at tilførselsrøret til anlegget kommer inn ca. 2-3 m under gulvnivå. 

 

Dybden på pumpesumpen blir da totalt: 

- Innsugningshøyde    0,25 m 

- Vortex- høyde     0,31  " 

- Styringsnivåer     0,40  " 

- Pumpevolum     2,15  " 

- Underkant innløpsrør under gulvnivå  2,05  " 

Samlet høyde     5,16 m 

 

Samlet silareal 

SFT Primærrens anbefaler en belastning fra 20- 80 m³/ m². time der 20 er ved tynt vann og 80 er ved 

mer forurenset vann når det graviteres inn på silen uten pumping. 



 

Her sammenliknes i utgangspunktet siler fra: 

- Hydropress Huber AS 

- Salsnes Filter AS 

I utgangspunktet er det gitt tilbud på følgende for å kunne oppnå primærrensekravet ved en 

avløpsmengde på maks. 160 l/s 

 

Hydropress Huber AS 

2 stk. Drum Screen LIQUID-2200/ 0,2 mm. 

Garanterer primærrensekravet uten bruk av polymer. 

Silene har et dykket areal på 19,8 m² pr. sil  og får ved 160 l/s og 2 siler i bruk en belastning på  

29,1 m³/m². t.  

Ved en sil i bruk fås en belastning på 58,2 m³ /m² . t 

Salsnes Filter AS 

Salsnes Filter AS angir behov for litt over 2 siler av type SFK 600C som nødvendig ved 160 l/s. 

For garanti av primærrensing ved bruk av polymer trengs da 3 siler. 

Denne type sil har et totalt filterareal på 2,5 m² pr. sil. 

Med 3 siler og 160 l/s (576 m³/t) fås en overflatebelastning på: 

576 : (3 x 2,5) = 76,8 m³/m².t 

som ligger innenfor den anbefaling som Primærrens- utredningen har satt. 

Med en ekstra sil i bruk, dvs. totalt 4 siler fås en overflatebelastning på: 

576 : (4 x 2,5) = 57,6 m³/m². t 

Konklusjon 

Her synes det naturlig å kunne sammenlikne løsningene med 2 siler fra Hydropress Huber AS og 4 

siler fra Salsnes Filter AS. 

Våre forslag til løsninger er derfor basert på det. 

Salsnes Filter AS forutsetter polymertilsetting for oppnåelse av primærrensekravet, mens Hydropress 

Huber AS forutsetter å oppnå primærrensekravet uten polymer. 

Dette er basert på den testkjøring som er gjennomført ved FjellVAR i Fjell kommune ved  Bergen. 

 

Kontroll av tilgjengelig trykkhøyde i forhold til eksisterende utslippsledning 

Kote på gulv i nytt renseanlegg er forutsatt tilsvarende som i det eksisterende renseanlegget,  

dvs. + 6,28. 

Eksisterende utslippsledning består av: 

Utslippskum 

Skåkum Ø630 mm, PE 50, NT 4, L=   48 m 

Ledning Ø400 mm, PE 50, NT 4, L= 125 m 

Ledningen går ut på 16 m's dyp under laveste vannstand. 



Springflo   + 1,90 

Høyeste høyvannstand  + 1,25 

Laveste lavvannstand  - 1,53 

For 160 l/ sek vil man ved springflo (kote +1,90) ha en total nødvendig trykkhøyde på kote + 4,00, 

dvs. godt under gulvnivå på kote +6,28. 









Fauske kommune
Renseanlegg Erikstad
Skisseprosjekt

KOSTNADSBEREGNING FOR ALTERNATIV MED SILER MM. FRA HYDROPRESS HUBER AS

Fag Kostnad

Bygningsmesige arbeider

Bygningsmessige arbeider 11 800 000
Utvendige ledningsanlegg 680 000
Utvendige aronderinger (veger og plasser) 2 600 000

15 080 000

Leveranse fra Huber

Forbehandlingsenhet (Ro5 120 Ro1 1000/6 3700 (316L) 1 265 000
2 stk siler, type Drum Screen LIQUID- 2200/0,2 mm (316L) 3 340 000
2 stk tank for siler 540 000
2 stk slamavvanere, type Screw Press S-PRESS 2 (316L) 2 110 000
Montering 200 000

7 455 000

Øvrig maskinelt utstyr

Innløpspumper, 3 stk 660 000
Rør og ventiler 600 000
Kasse foran siler 100 000
Utlasting sand, ekskl. container og vogn 250 000
Utlasting ristgods ekskl. container og vogn 125 000
Liftdumper- containere for sand og ristgods med vogner 530 000
Utløpsrør DN 400 380 000
Slam fra sil til slamavvanner 125 000
Omrører, slamlager 100 000
Matepumper til slamavvanner 70 000
Kar for rejektvann 30 000
Rør og pumpe for rejekt til innløp 160 000
Slamutlasting ekskl. container med vogn 450 000
Liftdumper- containere for slam med vogner 620 000
Mengdemålere, 5 stk. 125 000
TS- målere, 2 stk. 200 000
Polymerdosering til avvanning komplett m/ rør og pumpe 840 000
Merking 50 000
Rigg, dok. igangkjøring 400 000

5 815 000

VVS- tekniske anlegg

Sanitæranlegg 1 210 000
Varmeanlegg 1 100 000
Ventilasjon inkl. luktreduksjonsanlegg 2 550 000
Bygningsmessige hjelpearbeider 600 000

5 460 000

Elektrotekniske anlegg

Elektroinstallasjoner 4 000 000
Styreing/ Automasjon 1 750 000

5 750 000

Sum entreprisekostnader 39 560 000

Uforutsett (~10 %) 3 956 000
Prosjektering (~12 %) 4 747 200
Byggeledelse og adm. (~4 %) 1 582 400

Sum anleggskostnad ekskl. avg. 49 845 600



Fausk kommune
Renseanlegg Erikstad
Skisseprosjekt

ÅRLIGE DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER FOR SILER FRA HYDROPRESS HUBER AS

Grunnlag Effektforbruk Pris

Maskinelt utstyr
Innløpspumper 104 000
Sand- og ristgodsutskiller 5 500
Utlasting sand 4 500
Utlasting ristgods 3 500
Komplett siler 14 000
Omrører lamlager 13 000
Matepumper slamavvanner 13 000
Slamavvannere 17 500
Rejektvannspumpe 3 000
Slamutlasting 13 000
Polymerdosering 4 500
Pris pr kWh strømer satt til kr. 1,- 195 500 195 000

Polymerdosering
Forutsetter kr.40,- / kg polymer
Polymerforbruk 6 kg/ tonn TS
Slam 164 tonn TS/ år 40 000

Vannforbruk
Pris kr.8,-/m³ 
Årlig forbruk 755 m³ 
Utgifter til drikkevannsforbruk 6 000

Serviceavtale
Årlig servicebesøk sett  over 10 år, alt inkludert 85 000

Ventilasjon
Årlig energiforbruk, energipris kr.1,-/ kWh 75 000 75 000

Varme og sanitær
Årlig energiforbruk, varmepris kr. 0,70/kWh 126 000 90 000

Vedlikeholdskostnader
Forutsetter 1,8 % av samlet entreprisekostnad
Entreprisekostnad kr. 39 560 000 712 080

Sum årlige drifts- og vedlikeholdskostnader 1 203 080



Fauske kommune
Renseanlegg Erikstad
Skisseprosjekt

KOSTNADSBEREGNING FOR ALTERNATIV MED SILER MM. FRA SALSNES FILTER AS

Fag Kostnad

Bygningsmesige arbeider

Bygningsmessige arbeider 11 700 000
Utvendige ledningsanlegg 680 000
Utvendige arronderinger 2 600 000

14 980 000

Leveranse fra Salsnes Filter AS

Forbehandlingsenhet med rist og sandfang 850 000
4 stk siler med innløp-/ fordelingskasser, flokkulering og silslamskrue 3 400 000
4 stk. blåsemaskiner 380 000
Polymerdoseringsopplegg for siler og avvannere 900 000
2 stk. avvannere type Ishigaki 1 960 000

7 490 000

Øvrig maskinelt utstyr

Innløpspumper, 3 stk 660 000
Rør og ventiler 600 000
Utlasting sand, ekskl. container og vogn 250 000
Forbigang Salsnes filtre 125 000
Liftdumper- containere for sand og ristgods med vogner 530 000
Utløpsrør DN 400 400 000
Slam fra sil til slamavvanner 235 000
Omrører, slamlager 100 000
Matepumper til slamavvanner 70 000
Kar for rejektvann 30 000
Rør og pumpe for rejekt til innløp 160 000
Slamutlasting ekskl. container med vogn 450 000
Liftdumper- containere for slam med vogner 620 000
Mengdemålere, 9 stk. 315 000
TS- målere, 2 stk. 200 000
Polymerdosering til avvanning komplett m/ rør og pumpe 865 000
Merking 50 000
Rigg, dok. igangkjøring 400 000

6 060 000

VVS- tekniske anlegg

Sanitæranlegg 1 210 000
Varmeanlegg 1 100 000
Ventilasjon inkl. luktreduksjonsanlegg 2 550 000
Bygningsmessige hjelpearbeider 600 000

5 460 000

Elektrotekniske anlegg

Elektroinstallasjoner 4 650 000
Styrin/Automasjon 1 900 000

6 550 000

Sum entreprisekostnader 40 540 000

Uforutsett (~10 %) 4 054 000
Prosjektering (~12 %) 4 864 800
Byggeledelse og ad. (~ 4 %) 1 621 600

Sum anleggskostnad ekskl. avg. 51 080 400



Fausk kommune
Renseanlegg Erikstad
Skisseprosjekt

ÅRLIGE DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER FOR SILER FRA SALSNES FILTER AS

Grunnlag Effektforbruk Pris

Maskinelt utstyr
Innløpspumper 104 000
Sand- og ristgodsutskiller 3 000
Utlasting sand 3 500
Utlasting ristgods 4 500
Komplett Salsnes Filter 79 000
Omrører lamlager 13 000
Matepumpe til slamavvanner 13 000
Slamavvannere 4 500
Rejektvannspumpe 3 000
Slamutlasting 13 000
Polymerdosering 4 500
Pris pr. kWh strøm er satt til kr. 1,- 245 000 245 000

Polymerdosering
Forutsetter kr.40,- / kg polymer
Primærstrøm ca. 1 g polymer/ m³ 
Slamavvanning ca. 5 kg polymer/ tonn TS
Avløpsmengde gj.sn. 50 l/s 65 000
Slam 164 tonn TS/år 35 000

100 000
Vannforbruk
Pris kr.8,-/m³
Siler ca. 800 l/ d 2 500
Avvanner ca. 95 l/d 500

3 000
Serviceavtale
Årlig servicebesøk 35 000
Skifte av reservedeler (gj.sn. pr. år) 135 000
Tid skifte av deler 40 000
Reise opphold diett 20 000

230 000

Ventilasjon
Årlig energiforbruk, energipris kr.1,-/kWh 75 000 75 000

Varme og sanitær
Årlig energi forbruk, varmepris kr. 0,70/ kWh 116 000 82 000

Vedlikeholdskostnader
Forutsetter 1,8 % av samlet entreprisekostnad
Entreprisekostnad kr. 40.500.000 730 000

Sum årlige drifts og vedlikeholdskostnader 1 465 000
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Vedtak planprogram - Fauske Tower Hotel og kulturhus 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Planprogram for Fauske Tower Hotel og kulturhus revidert 12.2.18 fastsettes slik det foreligger, i 
tråd med plan- og bygningsloven § 4.1. 
 

 
Vedlegg: 
12.02.2018 Avinor AS - uttalelse til oppstart av planarbeid - Fauske Tower Hotel 1373264 

12.02.2018 Fylkesmannen i Nordland - Innspill ved oppstart og uttalelse ved høring av 
planprogram 

1373265 

12.02.2018 Nordland Fylkeskommune - Uttalelse til oppstart og høring av planprogram 1373266 

12.02.2018 NVE - innspill til varsel om oppstart av detaljregulering - Fauske Tower Hotel 
og kulturhus 

1373267 

12.02.2018 Framdriftsplan 12022018 1373273 

12.02.2018 Planprogram 12-02-2018 1373274 

13.02.2018 Havnegården AS - innspill Tower hotel 1373321 

13.02.2018 Innspill kystverket 1373322 

13.02.2018 Innspill Statens vegvesen - Uttalelse - oppstart av detaljregulering for Fauske 
tower og kulturhus Fauske kommune_ 

1373323 

13.02.2018 Inspill - Sametinget 1373324 

13.02.2018 Marinarkeologisk vurdering  Varsel om oppstart av planarbeid - Fauske 
Tower Hotel 

1373325 

13.02.2018 Uttalelse fra Faglig Trafikkforum Fauske - Oppstart av planarbeid - 1373326 
 
Sammendrag: 
Planprogrammet har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 13.10.2017 – 29.11.2017. Revidert 
planprogram imøtekommer innkomne merknadene. Planprogrammet fremstår som et godt 
styringsverktøy for den videre planprosessen. 
Rådmannen finner at planprogrammet revidert 12.2.18 kan fastsettes. 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune har vedtatt planoppstart for Fauske Tower Hotell og Kulturhus, og utlegging av forslag 
til planprogram på høring og offentlig ettersyn. Planområdet inkluderer dagens hotell, samt tilstøtende 
arealer aktuelle for parkering/omforming. Tiltaket samsvarer med Fauske kommunes forslag til ny 
kommuneplan for Fauske og vil erstatte deler av reguleringsplan «Strandpromenade og parkering». 
Tower Hotel AS er tiltakshaver og Rambøll bistår med reguleringsprosessen. 
 
Samtidig som det ble meldt oppstart av arbeidet med reguleringsplanen, ble planprogrammet sendt på 
høring i perioden 13.10.2017 – 29.11.2017. 
Til sammen kom det inn 4 innspill med merknader til planprogrammet. Innspill til selve planforslag vil bli 
oppsummert i planbeskrivelse og vurdert gjennom arbeidet med reguleringsplanen og tas ikke med i 
tabellen under. Innspillene med uttalelser og merknader til planprogrammet er vedlagt saken. 



 
Innspill til planprogrammet: 

Hvem Merknad Administrasjonens 
kommentar 

Fylkesmannen i 
Nordland 

Det forutsettes at barn og unges interesser 
nevnes i planbeskrivelsen. Hensynet til barn og 
unges oppvekstvilkår må ivaretas i planarbeidet. 
Barn og unges bruk av 
området/strandpromenaden i dag 
antar vi vil være omfattet av 
konsekvensutredningen knyttet til 
friluftsliv/nærmiljø. Planens konsekvenser for 
barn og unge må i det videre planarbeidet 
vurderes, og kravene til planleggingsprosessen 
og fysisk utforming i de rikspolitiske 
retningslinjene for barn og planlegging må 
oppfylles i prosjektet. 
 
Det fremgår ikke om det planlegges for utfylling 
eller om det er behov for mudring. Ut fra 
planområdets nærhet til tettbebyggelsen er det 
risiko for at sjøbunnen kan være forurenset. 
Som grunnlag for søknad bør det gjennomføres 
miljøtekniske undersøkelser av berørt sjøbunn. 
 
FM er enig med NVE sin uttalelse vedrørende 
havnivåstigning, og viser til veilederen fra DSB 
(2016) som erstatter tidligere veiledning på 
området og bør legges til grunn i det videre 
planleggingsarbeidet. 
 

Innspillet er tatt med i 
planprogrammet. Det blir 
gjennomført workshop med 
fokus på byrommet mellom 
kulturhuset og hotellet. 
Bruk av strandpromenaden 
vil være en del av KU-
friluftsliv. 
 
 
 
 
 
 
 
Innspillet er tatt med i 
planprogrammet. 
 
 
 
 
 
 
Innspillet er tatt med i 
planprogrammet. Legger 
bygg på kote + 3,0 moh. 
(kravet er 2,53 mo 
middelvannstand for 
sikkerhetsklasse 3) Henviser 
til Vedlegg 2 DSB`s veileder 
for Havnivåstigning og 
stormflo. 
 
 

NVE Dersom det planlegges ny bebyggelse 
eller utfyllinger i sjø på arealer med marin leire 
må det gjøres en vurdering av om grunn- og 
terrengforholdene er slik at det kan være fare 
for kvikkleireskred. En slik vurdering av de 
geotekniske forholdene vil kunne legge 
premisser for bygging innenfor planområdet. Vi 
gjør oppmerksom på at plandokumentene på 
en tydelig måte skal vise hvordan fare for 
kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn 
til, og at dette skal foreligge før reguleringsplan 
vedtas. 
 

Det gjennomføres grundige 
geotekniske undersøkelser 
og vurderinger. Hele 
anlegget underlegges 
geoteknisk prosjektering. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klimautviklingen gir et stigende havnivå. NVE 
anbefaler at ny utbygging bør ta hensyn til 
beregnede stormflohøyder ved det havnivået 
en vil ha om 100 år. I henhold til TEK17 skal det 
tas utgangspunkt i 200-års flo for bygg i 
sikkerhetsklasse 2 og 1000-års flo for bygg i 
sikkerhetsklasse 3. 
 

Viser til DSB`s veileder for 
havnivåstigning og stormflo, 
sikkerhetsklasse 3. (+2,53 m 
over middelvannstand). 
Planlegger bygg og anlegg 
på kote + 3,0 moh. Anlegg 
lavere hensyntas dette ved 
prosjektering. 

Avinor Vi minner om at Forskrift om rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder av 
15.07.2014 vil gjelde for selve hotelltårnet og 
bruk av byggekraner. Luftfartstilsynet er 
myndighet for denne forskriften og har 
veiledningsplikt om hvordan regelverket skal 
overholdes. 
 

Det forutsettes at Forskrift 
om rapportering, 
registrering og merking av 
luftfartshinder skal legges til 
grunn i det videre arbeidet. 

Nordland 
Fylkeskommune 

I og med at dette prosjektet berører 
lokalbefolkningen direkte, anbefaler vi at en 
mer aktiv og utadvendt tilnærming. Et eksempel 
er å opprette en nettbasert 
kommunikasjonsplattform, hvor befolkningen 
kan følge arbeidet og komme med konkrete 
innspill.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det registreres at ingen nasjonale eller 
regionale planer eller føringer er nevnt i kapittel 
3 som omhandler overordnede rammer for 
planarbeidet. Det finnes flere føringer som 
fylkeskommunen mener er relevante. Det bes 
om at forslagsstiller setter seg inn i og vurderer 
hvilke overordnede statlige og regionale 
føringer som er av særlig betydning for det 
videre planarbeidet. 
 
Fylkeskommunen mener at konsekvensene 
tiltaket har for det lokale næringslivet er 
beslutningsrelevant kunnskap i planarbeidet. De 
anbefaler at forslagsstiller inkluderer temaet i 
konsekvensutredningen. 
 
Forholdet til landskap/bylandskap er et av 
temaene som skal konsekvensutredes. For å gi 
et godt bilde av de visuelle virkningene av 

Medvirkning ansees 
ivaretatt gjennom tiltakene 
foreslått under § 7.1 under 
avsnitt «Medvirkning». Det 
legges opp til et åpent møte 
i overgangen februar/mars, 
samt en workshop for lokal 
befolkningen 
/ungdomsgrupper med 
fokus på byrommet mellom 
hotell og kulturhus. Det 
legges ikke opp til en 
nettbasert 
kommunikasjonsplattform. 
 
 
Innspillet er tatt med i 
planprogrammet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innspillet er tatt med i 
planprogrammet. 
 
 
 
 
Innspillet er tatt med i 
planprogrammet. 
 



tiltaket, anbefales det at KU omfatter 
fotorealistiske visualiseringer av bygg og 
omgivelser sett fra flere steder i sentrum og 
omegn, inkl. visualiseringer sett fra bakkenivå. 
 
Kollektivtrafikk (eller påvirkning på veien) i 
Sjøgata er ikke nevnt i planprogram og vi ber 
kommunen vurdere hvorvidt dette bør tas med. 
  

 
 
 
 
 
Innspillet er tatt med i 
planprogrammet. 
 

Statens 
vegvesen 

Det er viktig å få en god og trygg flyt i trafikken. 
Reguleringsplanarbeidet må grundig vurdere 
adkomst til bygninger og parkeringsplasser. 
• Planforslaget må vise gode trafikale løsninger 
for myke trafikanter. 
• Reguleringsplanarbeidet bør legge til rette for 
økt bruk av sykkel som framkomstmiddel, 
tilrettelagt sykkelparkering. 
• Bebyggelse i planområdet kan bli utsatt for 
vegtrafikkstøy langs E6. reguleringsplanen må 
derfor ha en bestemmelse om at T-1442/2012 
gjelder for planområdet. 
Planområdet omfatter E6 som er SVV sitt 
ansvarsområde. SVV ber om å bli involvert i 
planprosessen og ønsker gjennomgang av 
planforslag før politisk behandling. 

Tas med i trafikkanalysen 

Kystverket Ingen merknader Ingen kommentar. 
Tromsø 
museum 

Vurderer sannsynligheten for konflikt med 
eventuelle kulturminner under vann som liten. 
Derfor ingen merknader til planprogrammet. 
Dersom en skulle komme over automatisk 
vernede eller fredete kulturminner eller funn av 
kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og 
Tromsø Museum varsles. 

Tas til etterretning 

Faglig 
trafikkforum 

Ingen merknader Ingen kommentar 

Sametinget Kjenner ikke til at det er registrert automatisk 
fredete samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Sametinget har derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige merknader til planen på det 
nåværende tidspunktet. 

Ingen kommentar. 

Havnegården 
Fauske AS 

Ønsker å kunne delta og komme med 
eventuelle kommentarer i forbindelse med 
regulering av trafikk/parkering. 

Mulighet for innspill i 
høringsperioden og 
medvirkning ansees 
ivaretatt i planprogrammet. 

           
 
Planprogrammet er revidert etter høringen for å imøtekomme merknadene fra de ulike partene. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen mener at de merknader som er kommet under høringen av planprogrammet er ivaretatt i 
revidert planprogram. 



 
Planprogrammet avklarer rammer og premisser for den videre prosessen, belyser hva som vil være 
kunnskapsgrunnlaget og hvilke utredninger som skal gjøres. Planprogrammet belyser opplegg for 
medvirkning og hvilken fremdrift arbeidet skal ha. Således fremstår planprogrammet som et godt 
styringsverktøy for det videre planarbeidet og vurderes å være i tråd med plan- og bygningslovens § 4-1. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske kommune - Høring - Varsel om oppstart av planarbeid - Fauske 
Tower Hotel og kulturhus - Uttalelse fra Avinor 

Vi viser til Deres brev av 13.10.2017 og 16.10.2017 vedrørende varsel om oppstart av planarbeid 
for Fauske Tower Hotel og kulturhus i Fauske kommune. 
 
Planområdet ligger ca. 43 km øst for Bodø lufthavn og berører ikke 
høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for lufthavnen eller byggerestriksjonsflater 
for flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen.  
 
Vi minner om at Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder av 15.07.2014 
vil gjelde for selve hotelltårnet og bruk av byggekraner, jf. 
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner 
Luftfartstilsynet er myndighet for denne forskriften og har veiledningsplikt om hvordan regelverket 
skal overholdes. 
 
Avinor Flysikring har flynavigasjonsanlegget Fauske NDB og Klettkovfjellet med radar- og COM-
anlegg i en avstand på henholdsvis 11 og 18 km. Avstanden til nevnte installasjoner er så stor at et 
høyhus (hotelltårn) i Fauske sentrum ikke vil gi radiomessig uheldig innvirkning. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplaner og arealdisponering 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Luftfartstilsynet, Fauske kommune 
    

http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner
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Innspill ved oppstart og uttalelse ved høring av planprogram - 
Reguleringsplan for Fauske Tower Hotel og Kulturhus - Fauske  
 
Fylkesmannen viser til oversendelser av 13. og 16. oktober 2017.  
 
HENSIKTEN MED PLANARBEIDET 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell 
og kulturhus i Fauske sentrum. Det skal også legges til rette 
for parkering og ivaretakelse av strandpromenaden. Bildet 
viser planavgrensning foreslått i varsel om oppstart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FYLKESMANNENS INNSPILL 
Planfaglige forhold 
Kommunen som ansvarlig myndighet har konkludert med at planen utløser krav om 
konsekvensutredning. Vi registrerer at temaene naturmangfold i sjø, landskap/bylandskap og 
friluftsliv/nærmiljø skal utredes, og har ikke spesielle innspill til dette. 
 
Barn og unges interesser 
Barn og unge skal være del av planbeskrivelsen, og det er sagt at planområdet ikke berører 
skoleveier, barnehager eller skoler. 
 
Fylkesmannen vil presisere at planforslaget likevel vil få konsekvenser for barn og unges 
interesser. Barn og unges interesser vil bl.a. være relevante når det gjelder fremtidig bruk av 
området til kulturhus/kino, og vi forutsetter at planbeskrivelsen sier noe om dette. Barn og 
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unges bruk av området/strandpromenaden i dag antar vi vil være omfattet av 
konsekvensutredningen knyttet til friluftsliv/nærmiljø.  
 
Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår må ivaretas i planarbeidet, jf. plan- og 
bygningsloven § 1-1 siste ledd. Planer skal i henhold til plan- og bygningsloven § 3-1 fjerde 
ledd bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens 
virkeområde, noe som også omfatter barnekonvensjonen.  
 
Enhver som fremmer planforslag skal i henhold til pbl. § 5-1 legge til rette for medvirkning, og 
har plikt til å sørge for at berørte barn og unge blir hørt og får medvirke i planleggingen. 
Kommunen er gitt et ansvar for å kontrollere at slik medvirkning er gjennomført, ved sin 
behandling av planen. Se kravene i de rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging 
pkt. 4. Barn og unges rett til å delta og bli hørt fremkommer også av barnekonvensjonens 
artikkel 12.  
 
Planens konsekvenser for barn og unge må i det videre planarbeidet vurderes, og kravene til 
planleggingsprosessen og fysisk utforming i de rikspolitiske retningslinjene for barn og 
planlegging må oppfylles i prosjektet.  
 
Støy 
I forslaget til planprogram pkt. 5.2 Tema fremkommer om støy: «Det vil ikke være behov for 
støytiltak, ettersom planområdet ligger i et sentrumsområde». I pkt. 5.1 Innledende fase til 
forprosjekt står at det vil gjennomføres en trafikkanalyse for å avklare behov for 
tilrettelegging/tilpassing av infrastruktur ved utbyggingen. 
 
For behandlingen av støy i planen viser vi til T-1442/2016 Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging og tilhørende veileder M-128. 
 
Etablering av hotell og kulturhus vil generere trafikkøkning på berørte tilførselsveier. For 
beregninger av turproduksjon viser vi til vegdirektoratets håndbok V713 Trafikkberegninger, 
eventuell annen relevant metodikk. Dersom beregningene viser at tiltaket genererer en 
vesentlig trafikkøkning på offentlig vei for bygninger med støyfølsom bruk innenfor 
støysonene, eller blir liggende i støysonene som følge av trafikkøkningen, må det tas hensyn 
til dette planarbeidet. 
 
Det må eventuelt tas inn reguleringsbestemmelser som sikrer støydempende tiltak for 
berørte bygninger med støyfølsom bruk. 
 
Forurensning 
Planområdet omfatter arealer i sjø og tiltaket planlegges etablert på pir. Det fremgår ikke om 
det planlegges for utfylling eller om det er behov for mudring. Ut fra planområdets nærhet til 
tettbebyggelsen er det risiko for at sjøbunnen kan være forurenset. Mudring, graving og 
utfylling i sjøbunn krever i utgangspunktet egen tillatelse etter forurensningsloven, uavhengig 
av tiltaket skjer fra land eller fra flytende innretning. Som grunnlag for søknad bør det 
gjennomføres miljøtekniske undersøkelser av berørt sjøbunn, og det bør fastsettes 
reguleringsbestemmelser som ivaretar dette.  
 
Eksempel på bestemmelse for å ivareta forurenset sediment: 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146?q=rikspolitiske%20retningslinjer
https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M128/M128.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61445/binary/964059
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«Utfylling fra skip og/eller land, mudring eller andre tiltak som medfører risiko for spredning 
av forurenset sediment krever egen tillatelse etter forurensningsloven. I forbindelse med 
søknad om utfylling og/eller mudring må det gjennomføres miljøtekniske undersøkelser og 
utarbeides plan for håndtering av forurensede masser og gjennomføring av arbeidet. Søknad 
om utfylling og/eller mudring skal sendes Fylkesmannen. Tillatelse må foreligge før tiltaket 
kan igangsettes. Ved utfylling skal det benyttes rene masser». 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Fylkesmannen registrerer at NVE har gitt følgende innspill vedrørende Havnivåstigning: 

«Havnivåstigning 
Klimautviklingen gir et stigende havnivå. I NOU 2010:10 «Tilpassing til eit klima i endring» 
er det gitt en anbefaling hvilken stigning som bør legges til grunn for de neste hundre år. NVE 
anbefaler at ny utbygging bør ta hensyn til beregnede stormflohøyder ved det havnivået en vil 
ha om 100 år. I henhold til TEK17 skal det tas utgangspunkt i 200-års flo for bygg i 
sikkerhetsklasse 2 og 1000-års flo for bygg i sikkerhetsklasse 3.» 
 

Vi er enige i NVEs anbefalinger, og viser til ny veileder utgitt av DSB om «Havnivåstigning og 
stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging», av september 2016. Her finnes bl.a. 
tabell for utregning av planleggingstall, som bør legges til grunn ved den videre 
planleggingen. 

 
Veilederen fra DSB erstatter tidligere veiledning på området. 
 
Digitaliserte plankart 
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. omtale på våre hjemmesider). 
 
FOSIN – Forsøksordning om samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Vi minner om forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale arealplaner 
(FOSIN). Vi ber om at kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i 
den grad det dreier seg om arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken 
sendes på offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
For nærmere opplysninger vises det til rutinebeskrivelse for effektive avklaringer i 
arealplanleggingen, tilgjengelig på:  
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/.  
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.)  
seksjonsleder Hanne M. K. Hanssen 
 seniorrådgiver 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
Kopi til: 
Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
mailto:plannordland@kartverket.no
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/
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NVEs innspill til varsel om oppstart av detaljregulering - Fauske Tower 

Hotel og kulturhus - Fauske kommune 

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid datert 16.10.2017. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet innenfor saksområdene flom- 

og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 

framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas 

hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl). 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. Planen er å 

bygge nytt hotell på en pir ca 100 meter ut i sjøen i forlengelse av Leitebakken. Nytt kulturhus 

planlegges på GBnr 103/1336. 

NVEs innspill 

Grunnforhold 

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består området på land av hav- og 

fjordavsetning, tykt dekke. Vi har ikke god kjennskap til avsetningene i sjøarealet, men anser det som 

mye sannsynlig at det også her finnes hav- og fjordavsetninger. Dersom det planlegges ny bebyggelse 

eller utfyllinger i sjø på arealer med marin leire må det gjøres en vurdering av om grunn- og 

terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. En slik vurdering av de geotekniske 

forholdene vil kunne legge premisser for bygging innenfor planområdet. Vi gjør oppmerksom på at 

plandokumentene på en tydelig måte skal vise hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn 

til, og at dette skal foreligge før reguleringsplan vedtas. Grunnforholdene må vurderes i samsvar med 

sikkerhetskravene i TEK17 § 7-3 og NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» som finnes 

på vår hjemmeside www.nve.no. 

NVE er kjent med at tiltakshaver allerede har igangsatt arbeider for avklaring av grunnforholdene i 

forbindelse med planarbeidet. Vi synes det er positivt at det vises en bevist holdning til dette, da området 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/
http://www.nve.no/


 
Side 2 

 

 

 

i og omkring Fauske sentrum er svært utfordrende med tanke på ustabile grunnforhold og fare for 

kvikkleireskred.  

Havnivåstigning 

Klimautviklingen gir et stigende havnivå. I NOU 2010:10 «Tilpassing til eit klima i endring» er det gitt 

en anbefaling hvilken stigning som bør legges til grunn for de neste hundre år. NVE anbefaler at ny 

utbygging bør ta hensyn til beregnede stormflohøyder ved det havnivået en vil ha om 100 år. I henhold 

til TEK17 skal det tas utgangspunkt i 200-års flo for bygg i sikkerhetsklasse 2 og 1000-års flo for bygg i 

sikkerhetsklasse 3. 

Vassdrag, skred i bratt terreng og energianlegg 

Planområdet berører ikke vassdrag, skredfare i bratt terreng eller energianlegg. 

Generell informasjon 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser oppdatert informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg 

innenfor det aktuelle planområdet.  

 NVE veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan disse interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  
 NVEs sjekkliste for reguleringsplan kan være et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 

saksområder er vurdert.  

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

 

NVE vil av kapasitetshensyn prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om 

faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs 

bistand og verktøy i arealplanleggingen.    

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I 

plandokumentene må det være beskrevet hvilke vurderinger som er gjort og gå tydelig fram hvordan 

hensynene er innarbeidet i planen. Det er viktig at alle relevante fagutredninger innen NVEs 

saksområder er vedlagt og at det fremgår tydelig av høringsbrevet hva en ønsker bistand til i den enkelte 

saken. Vi ber om at plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no. 

 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

Senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.   

 

  

Kopi til: 

Fauske kommune 

Fylkesmannen i Nordland 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
mailto:rn@nve.no
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1.1 Internt oppstartsmøte X

1.2

Forberedende arbeider - planoppstart, inkl Innledende 

ROS

1.3 Oppstartsmøte Fauske kommune X

2.1 Utarbeide planprogram

2.2 Kunngjøring og høring planprogram

2.3 Bearbeidelse av planprogram

2.4 Vedtak av planprogram X

3.1 Sjøbunnskartlegging

3.2 Lettseismikk

4 Innledende analyser 4.1 Grunnforhold

4.2 Trafikkanalyse

4.3 Støyanalyse

4.4 Miljøtekniske undersøkelser

5 Konsekvensutredninger (KU) 5.1 Naturmangfold i sjø

5.2 Utredning Landskap/bymiljø

5.3 Utredning friluftsliv og nærmiljø

5.n Forurensning

6.1

Fase 1 - Premissgivende avklaringer for reguleringsplan

6.2 Fase 2 - Ferdigstille forprosjekt med illustrasjoner

7.1 Plankart

7.1 a Illustrasjonsplan

7.1.b Overordnet VA-plan

7.2 Planbeskrivelse

7.3 Planbestemmelser

7.4 ROS-analyse

8.1 1.gangsbehandling planutvalg X

8.2 Høring

8.3 Behandling av høring - sluttbehandling X

8.4 Endelig vedtak

9 Kalkulering

10 Rammesøknad

11.1 Åpne møter X

11.2 Workshop - byrom X

11.3 Administrasjon/politiske fora X X X

11.4 Regionale myndigheter X

12 Interne prosesser 12.1 Prosjekteringsmøter/workshops X X X X X X X X

Avhengighetsforhold;

2 Planprogram

Reguleringsplanen må bygge på de ytre rammer prosjektet lander på i forprosjektfasen. Jo tidligere 

beslutning om ytre rammer er fastsatt, jo tidligere kan reguleringsplanforslaget leveres. I tillegg er 

planarbeidet avhengig av avtale med Fauske kommune om kulturhuset. 

8 Planbehandling

11 Medvirkningsopplegg

6 Forprosjekt (ansv Snøhetta ark)

7 Regplandokumenter - 

Planleveranse

3 Kartlegging

Fauske Tower hotel

1
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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

1.1 Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. 

Planområdet er i alt ca. 29,6 daa, og omfatter både sjø- og landareal. Nytt hotell vil ligge på en pir 

ut i Fauskevika.  

 

Oppdragsgiver ønsker å bygge et helt nytt hotell i tilknytning til det eksisterende. Samtidig ønsker 

man å se på muligheten for å bygge et nytt kulturhus i tilknytning til hotellet. Kulturhusfunksjoner 

og hotellfunksjoner kan således utfylle hverandre. Dette kan gi flere positive synergieffekter for 

begge funksjoner. Kulturhuset kan inneholde en større multisal, kino, serveringstilbud og arealer 

for kulturskoleaktiviteter mm. Tanken er at hotell- og kulturfunksjonene skal ha gjensidig 

bruksverdi og fylle behovet for en utvidelse av Fauskes kulturtilbud i samarbeid med kommunen. 

 

Om planarbeidet skal inkludere et eget kulturhus er avhengig av at Fauske kommune vil inngå som 

sentral aktør i bruken av bygget.  

 

Planområdet dekker flere tilstøtende arealer. Hensikten er å legge til rette for parkering og 

ivaretakelse av strandpromenaden.  

1.2 Krav om konsekvensutredning 

Det ble gjennomført oppstartsmøte den 2. oktober 2017. Tiltaket ble vurdert til å utløse 

konsekvensutredning og planprogram. 

 

Området er i kommunedelplan for Fauske sentrum, del 2, regulert til vannareal for allment 

friluftsliv, forretning/kontor, park/turveg, parkering, vegareal og restriksjonsområde – området 

som er unntatt fra rettsvirkning fordi tidligere plan mv fortsatt skal gjelde. Ny kommuneplan for 

Fauske kommune ligger nå ut til høring. I kommuneplanens arealdel er området vist som framtidig 

sentrumsformål. 

 

Reguleringsplanen for Fauske Tower Hotel kommer under omfangskriteriene for utredningsplikt 

etter forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven av 1.7.2009. Fauske 

kommune har vurdert tiltaket til å utløse konsekvensutredning og planprogram jf. Forskrift om 

konsekvensutredning § 11.  

 

Forskrift om konsekvensutredninger § 11: 

«Ansvarlig myndighet skal før planarbeidet starter, jf. plan- og bygningsloven § 12-8, og senest 

seks uker etter at forslagstilleren har gitt opplysningene etter § 9, ut fra alle tilgjengelige 

opplysninger ta stilling til om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn».  

 

1.3 Planprogram 

Formålet med planprogrammet er beskrevet i plan- og bygningsloven §4-1 og i forskrift om 

Konsekvensutredning §6. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planen samt avklare 

hvilke problemstillinger som anses som viktige i forhold til miljø og samfunn. Det skal gis en 

beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Det innebærer at planprogrammet 

skal avklare hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke utredninger som anses som nødvendige 

for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. 

Planprogrammer skal også redegjøre for planprosessen med frister og opplegg for medvirkning. 
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Planprogrammet skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker i forbindelse med 

varsel om oppstart.  

2. PLANOMRÅDET 

2.1 Planområdet 

Planområdet ligger i Fauske sentrum, innerst i Fauskevika nordøst i Skjerstadfjorden. Området 

ligger langs Fauskevika rett øst for Amfi Fauske og strekker seg fra Rådhusgata i nord og ut i 

Fauskevika i sør. Planområdet er på ca. 28 daa og ligger i et sentrumsområde bestående av 

bolig/forretning/kontor, parkeringsareal og sjø. Langs hele sentrums utstrekning er det 

opparbeidet parkering, kjøreveg og en strandpromenade.  

 

 

 

Figur 1 Planområdets beliggenhet i Fauske 
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Figur 2 Forslag til planavgrensning 
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Eiendomsforhold 

Fauske hotells eiendommer og kommunale eiendommer: 

 

Gnr/Bnr Eier Areal(daa) Kartutsnitt 

103/300 Fauske kommune 27,7 

 

103/1336 Fauske hotell AS 1 

 

103/Bnr 
mangler 

Uavklart  

 

103/326  0,5 
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103/324 Fauske Hotell AS 0,7 

 

103/1125 Fauske Hotell AS 0,26 

 

103/789 Fauske Hotell AS 0,15 

 

103/1577 Fauske kommune 0,95 
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Privat eiendommer som berøres: 

Gnr/Bnr Eier Areal (daa) Kartutsnitt 

103/407 Kurt Frode Jakobsen 0,36 

 

103/325 Stadssalg AS 0,35 

 

 

 

2.2 Dagens situasjon 

Fauske kommune med sine 9 729 innbyggere (per desember 2016) ligger i Nordland fylke, øst for 

Bodø. I kommunen har du nærhet til natur, fjellheim, fiskevann og rekreasjoner, samt butikker og 

to kjøpesentre i sentrum.  

 

Fauske sentrum ligger innerst i Fauskevika og har en stigning fra sjøen og nordover opp mot 

fjellene. Jernbanen ligger nord for sentrumsbebyggelsen. Kommuneadministrasjonen ligger nord i 

sentrum, men kinoen rett sør. Boligbebyggelsen i Fauske består av hovedsakelig lav villa- og 

småhusbebyggelse. Idrettsanlegget ligger i forbindelse med skoleanlegg nordvest for selve 

sentrum.  

 

Fauske sentrum har en tydelig kvartalsstruktur. E6 går foreløpig på langs gjennom sentrum med 

en rundkjøring i hver ende av Storgata. Sjøgata ligger parallelt med Storgata og tverrgatene går 

nord-sør og utgjør viktige siktlinjer mot sjøen i sør. Havnepromenaden er opparbeidet langs sjøen 

i hele sentrums utstrekning. Dagens Fauske hotell ligger midt i sentrum, med inngang ovenfra 

Storgata og nedenfra Sjøgata. 
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Figur 3 Fauskes kvartalsstruktur med viktige siktlinjer og strandpromenade (Kilde: Snøhetta arkitekter) 

 

Fauske hotell 

Fauske hotell har en svært sentral posisjon i byen. Hotellet fungerer som Fauskes storstue. Her 

feires alle livets begivenheter, store og små møter og besøk finner sted. Hotellet ble overtatt av 

Stadssalg i mars 2016 og har meget godt belegg. Hotellet ligger sentralt plassert mot Sjøgata i 

Fauske og er foreløpig byens eneste hotell. I tillegg til de mange gjester fra regionen har hotellet 

besøk av mange turistbusser på vei nord- og sørover langs E6. Fauskes posisjon midtveis mellom 

Trondheim og Nordkapp fyller opp hotellet i turistsesongen.  

 

 

Figur 4 Viktige målpunkt i Fauske sentrum (Kilde: Snøhetta arkitekter). 
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2.3 Grunnforhold 

Det er gjennomført scanning og lette seismiske undersøkelser i sjø. Sjøbunnen ved det planlagte 

hotellbygget faller i retning sørøst med gjennomsnittlig helning ca. 1:7 ned mot borpunkt 13. Derfra 

og videre sørøstover øker helning til ca. 1:3. Sedimenttykkelsen er mål under planlagt pir og 

tykkelsen varierer. 

 

Rambøll har gjennomført grunnundersøkelse i sjøområdet i planen. Undersøkelsene viser at 

løsmassene består av et topplag på ca. 1-3 meter silt. Derunder er det registrert et leirlag med 

mektighet varierende fra ca. 3-9 meter.  

 

Det er tatt opp totalt 13 sylinderprøver av løsmassene, og en god del av prøvene var forstyrret. 

Prøvene som var av god kvalitet viste at leira hovedsakelig kan klassifiseres som bløt, men målt 

udrenert skjærstyrke fra konus og enaks varierende fra 12 – 26 kPa. Leira betegnes for øvrig som 

lite til middels sensitiv og lite plastisk, men det må tas høyde for at prøveforstyrrelsen kan medføre 

en underestimering av leiras sensitivitet, dvs. at leira pr. definisjon også kan være sensitiv slik 

denne er definert i NVEs veileder 7/2014. 

 

Stabilitet - dagens situasjon 

For å avklare muligheten for å anlegge en fylling utover i sjøen er det utført stabilitetsberegninger 

med utgangspunkt i dagens terrengsituasjon på land og i sjø. Beregninger viser at stabiliteten for 

dagens terrengsituasjon på sjøbunn ikke er tilfredsstillende iht. krav i Eurokode 7 og NVEs 

retningslinjer 7/2014. Dette medfører at en evt. fylling her ikke kan plasseres oppe på sjøbunn, 

men at én må mudre ut løsmassene og plassere denne direkte på berg. 

 

 

Figur 5 Lengdeprofil – sjøbunn og planlagt pir 

Det er utført beregninger for 4 alternativ med fylling. Alternativene er vist med farger i figur 5. 

beregninger for alternativ 1 er basert på 20 m bred fylling og full lengde på piren. Alternativ 2 er 

basert på 20 m bred fylling og 10 m kortere pir. Alternativ 3 er basert på 20 m bred pir og 20 m 

kortere pir. Alternativ 4 er basert på 20 m bred fylling og 30 m kortere pir. 
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Figur 6 Situasjonsplan – Alternativ 1 (venstre) og alternativ 2 (høyre) 

 

 

 

Figur 7 Situasjonsplan – Alternativ 3 (venstre) og alternativ 4 (høyre) 

 

Masseberegningene er oppsummert i tabell under. Det er kun beregnet mudring for full lengde og 

-30 meter pir. 

 

Alternativ Fotavtrykk – 

Mudring (kvm) 

Mudring – 

Volum (kbm) 

Fotavtrykk – 

fylling (kvm) 

Fylling – Volum 

(kbm) 

Full lengde 14 754 16 243 10 675 98 179 

-10 m   8 818 76 597 

-20 m   7 295 59 076 

-30 m 7 947 4 894 5 953 45 125 
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Figur 8 Mudring – Full lengde og -30 meter 

2.4 Havneanlegg og farleder 

Det er foretatt en utsjekk i kystinfo.no. Det er ingen havneanlegg i Fauskevika. Det er vist en farled 

av type biled i Fauskevika. Denne går mot Finneid på sørøst siden av Fauskevika.  

 

Ca. 500 m øst for Fauske sentrum ligger Fauske båtforening med en liten småbåthavn. Ut fra 

strandpromenaden ved Amfi Fauske ligger det også en brygge med mulighet for å legge til med 

båt.  

 

2.5 Naturmangfold 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 

artskart. Det er registrert flere arter av nasjonal forvaltningsinteresse i Fauskevika, blant annet 

Bergand, Sothøne, Havelle og Nordlig slangestjerne. Fauskevika er også vist som beiteområde for 

sild og sei, og gyteområde for torsk (miljostatus.no).  
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Figur 9 Beiteområde for sei (venstre) og beiteområde for sild (høyre) (Kilde: miljostatus.no) 

 

 

Figur 10 Gyteområde for kysttorsk (markert i oransje) (Kilde: miljostatus.no) 

 

 

Friluftsområder 

Strandpromenaden langs Fauske sentrum er i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning, 

markert som friluftsområde. Området er registrert som grønnkorridor av svært viktig verdi.  

 

 

Figur 11 Strandpromenaden er markert som friluftsområdet (Kilde: naturbase.no) 

2.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er ingen registrerte kulturminner, eller 

kulturmiljøer, innenfor planområdet.  
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2.7 Trafikkforhold 

Fauske ligger på E6 og er handels- og transportknutepunkt i Salten. Europavegen har gjennom 

planområdet en ÅDT på 9250 og en fartsgrense på 40 km/t. Det er ikke registrert ÅDT for 

Leitebakken, Sjøgata og Rådhusgata, som også inngår i planområdet. Disse gatene har 

hovedsakelig en fartsgrense på 50 km/t, med unntak av deler av Leitebakken som har en 

fartsgrense på 30 km/t.  

 

For myke trafikanter er det fortau langs kjørevegen i alle gater innenfor planområdet, samt en 

strandpromenade langs sjøen.  

 

Fauske er et knutepunkt/omstigningspunkt for reisende nordover. Nordlandsbanen går til Fauske 

og videre til Bodø, som er siste stopp. Godstrafikken på bane lastes om hovedsakelig i Fauske for 

videre distribusjon nordover. 

I tillegg til Nordlandsbanen, går det lokaltog mellom Mosjøen – Bodø og Rognan – Bodø som 

stopper i Fauske, samt et lokaltog som går mellom Fauske og Bodø.  

 

Kollektivtilbudet i sentrum går via Sjøgata. I Sjøgata går rute 18-499 som er en lokal sentrumsrute 

i Fauske. For regionale ruter er nærmeste holdeplass Fauske rutebilstasjon ved E6. Her går blant 

annet regionbuss til Bodø lufthavn.   
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3. OVERORDNEDE RAMMER 

3.1 Statlige planer og føringer 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

(2011) 

Retningslinjene følger opp den nye plan- og bygningsloven, der byggeforbudet i 100-metersbeltet 

langs sjøen er videreført og strammet inn. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og å unngå 

uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

 

Retningslinjene deler kysten inn i 3 områder. Det er strengest føringer der det er størst press på 

arealene, mens det i mindre sentrale strøk er større rom for å vurdere utbygging gjennom 

kommunale planer. 

 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- 

og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 

store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til 

lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

3.2 Regionale planer og føringer 

Regional plan – klimautfordringene i Nordland 2011-2020 

Regional plan – Klimautfordringene i Nordland tar for seg fylkeskommunens egen virksomhet, i 

tillegg til andre tiltak som kan føre til at Nordlandssamfunnet i sin helhet kan redusere 

klimagassutslipp. Planen inneholder forslag til konkrete tiltak. Noen av tiltakene er av direkte 

karakter og kan gjennomføres med de virkemidlene fylkeskommunen har til rådighet. Andre må 

skje i samarbeid med andre aktører i fylket. En rekke av tiltakene er langsiktige og av mer politisk 

karakter. I tillegg inneholder planen tiltak som på sikt kan føre til holdningsendringer. 

 

Regional plan for by- og regionssenterpolitikk 2017-2025 

Fylkestinget vedtok i desember 2014 oppstart av arbeidet med regional plan for by- og 

regionsenterpolitikk for Nordland (fylkestingssak 152/2014). Planlegging skal etter plan- og 

bygningsloven (pbl) bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale interesser. Regional 

plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging 

og virksomhet i regionen (§ 8-2). 

 

Sentralisering av befolkning omkring de største byene i Norge har medført at Nordlands andel av 

landets befolkning er redusert. I tillegg har det skjedd en sentralisering innad i fylket. Det er også 

i byene sysselsettingen vokser. Byene er sentrum for handel og tjenester, og i økende grad et sted 

folk i Nordland ønsker å bo. Det er derfor viktig å jobbe videre for å styrke attraktiviteten til byene 

i Nordland. 
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3.3 Kommunale føringer og planer 

3.3.1 Gjeldende kommuneplan 

I gjeldende kommuneplan for Fauske kommune er planområdet vist som en del av 

kommunedelplan for Fauske sentrum, del 2. I kommunedelplanen er planområdet vist som 

vannareal for allment friluftsliv, forretning/kontor, park/turveg, parkering, vegareal og 

restriksjonsområde – området som er unntatt fra rettsvirkning fordi tidligere plan, reguleringsplan 

«Strandpromenade og parkering» og «Miljøgate E6», fortsatt skal gjelde.  

 

 

Figur 12 Utsnitt fra kommunedelplan for Fauske sentrum, del 2. 

 

3.3.2 Gjeldende reguleringsplan 

PlanID/Plannavn Vedtatt Formål 

2008007/Strandpromenade 

og parkering 

27.06.2005 Trafikkområde i sjø og vassdrag, friområde i 

sjø og vassdrag, parkering, kjøreveg, 

offentlig friområde, bolig/forretning, 

trafikk/forretning og bolig/forretning/kontor.  

2002006/Miljøgate E6/Rv80 12.12.2002 Kjøreveg, gang- og sykkelveg og annen 

veggrunn. 

 

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er «Strandpromenade og parkering» og «Miljøgate E6». 

Planområdet er her vist som trafikkområde i sjø og vassdrag, friområde i sjø og vassdrag, 

parkering, kjøreveg, offentlig friområde, bolig/forretning, trafikk/forretning og 

bolig/forretning/kontor, samt gang- og sykkelveg og annen veggrunn i reguleringsplan for 

miljøgaten.  
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Figur 13 Gjeldende reguleringsplan for planområdet. Planområdet er markert i oransje. 
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3.3.3 Forslag til kommuneplan for Fauske 2015-2027 

Ny kommuneplan for Fauske kommune ble lagt ut på høring i 2014. I den nye kommuneplanens 

arealdel 2015-2027 er området vist som framtidig sentrumsformål. Reguleringsplan for Fauske 

Tower Hotel og Kulturhus vil forholde seg til denne planen.  

 

 

Figur 14 Utsnitt fra forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2027 

 

 

3.3.4 Planer under utarbeidelse 

14. juli 2017 ble det varslet oppstart av planarbeid for Havnegården, som grenser til planområdet 

for Fauske Tower Hotel og Kulturhus. Formålet med ny reguleringsplan for Havnegården er å 

tilrettelegge for økning av byggehøyde og utnyttelsesgrad i felt K2 i gjeldende reguleringsplan 

«Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus».  

 

 

Figur 15 Utkast reguleringsplan Havnegården – illustrasjon (Kilde: J. Edvardsen Design + Arkitektur) 
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Figur 16 Rød stiplet linje viser Havngårdens varslede planområdet.  
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4. PLANFORSLAGET 

4.1 Planens innhold 

Dagens hotell videreføres og nytt hotell planlegges i tillegg. Planforslaget omfatter forslag til 

detaljregulering av nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. Fauske har ikke et kulturhus i dag. 

Kulturhusfunksjoner slik som kino og bibliotek er i dag spredt i forskjellige bygg i sentrum. 

 

Det skal kunne bygges med høy utnyttelsesgrad. Snøhetta arkitekter har allerede skissert 

byggeprosjektet som innebærer hotell og kulturhus. Hotellet er plassert ut i vannet på en pir. 

Kulturhusdelen er plassert på eksisterende parkeringsplass og danner et byrom mellom Fauske 

hotell, nytt kulturhus og nytt Fauske hotell.  

 

Beskrivelsen av planforslaget er kun en foreløpig beskrivelse av hvordan det kan bli. Planforslaget 

er basert på gjennomført mulighetsstudie og det er fortsatt en viss fleksibilitet i utforming og 

størrelser på arealene, ettersom behovene melder seg i forhold til sambruk, utleie og drift. I tillegg 

vil forhold som klima og grunnforhold påvirke utformingen av bygget.  

 

Det nye hotellet er dimensjonert for ca. 250 hotellrom på 24 etasjer som gir en totalhøyde på ca. 

78 meter over havet. Hotellet med alle fasiliteter og administrasjonsarealer utgjør ca. 12 000 m2. 

Kulturhusdelen er foreløpig satt til ca. 1750 m2, hvor multisalen med ca. 1000 m2 har kapasitet 

til ca. 1000 gjester. Kinoen er dimensjonert for 225 mennesker og kan også fungere som 

konferansesal.  

 

Hotellet er tenkt som et høyt tårn i stål, med en grunnflate på 10x50 m. Innvendig vil tårnet bli 

kledd i tre, med en utvendig glassfasade. Foreløpig romprogram legger opp til lobby, resepsjon og 

frokostrestaurant i 1. og 2. etasje. 3. plan vil være en ren møteromsavdeling som kan ha direkte 

adkomst via bro til multisalen. Restauranten dimensjoneres for hotellets gjester i tillegg til ordinær 

restaurantdrift og ligger i øverste etasje. Her legges det også opp til en skybar og velvære avdeling 

for gjester og øvrig publikum.  

 

 

Figur 17 Situasjonsplan (Kilde: Snøhetta arkitekter) 
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I tillegg til nytt hotell og kulturhus er det planlagt flere aktiviteter i forbindelse med piren. På 

østsiden av piren vil det legges til rette for en «Aqua-park», ytterst på piren vil det legges til rette 

for Fiskerestaurant, og på vestsiden av piren vil det legges til rette for en kaiplass for rib-båter for 

turer til, for eksempel, Saltstraumen. I tillegg legges det opp til et tidevannsbasseng på vestsiden 

av hotellet.  

 

Piren og toppetasjen av hotellet er ment å være åpen for allmenheten. Piren vil være for myke 

trafikanter, med unntak av nødvendig nyttekjøretøy. På landdelen av piren vil det legges til rette 

for adkomst med turistbusser, taxier, etc. Parkering vil være på eksisterende parkeringsplasser 

tilknyttet hotellet, samt på eiendommene nord for dagens hotell, gnr/bnr: 103/407 og 103/325. 

 

 

 

Figur 18 Illustrasjon av hotellet (Kilde: Snøhetta arkitekter) 

 

Miljøstrategi 

Det er satt en målsetting i prosjektet at det skal inneholde en bærekraftig miljøstrategi. I samarbeid 

med Fylkesmannen i Nordland har mulighetsstudie for prosjektet vært en del av prosjektet «Økt 

bruk av tre i Nordland». Prosjektet skal øke bruken av tre i bygg og bidra til økt lokal verdiskaping 

innenfor treindustri i Nordland.  

 

Mulighetsstudien undersøkte hvordan Tower Hotel kunne ha en utstrakt bruk av tre. Tre er bundet 

CO2, inneholder ingen miljøgifter, er et levende materiale som puster, lukter godt og er behagelig 

å ta på. Det er store utfordringer ved konstruksjon av et såpass høyt og smalt tårn. Videre 

prosjektering etter nødvendige analyser og utredninger er gjennomført, vil avgjøre materialbruk. 

Det er blant annet beregninger av vindkrefter og forhold i sjø. Innvending vil det være utstrakt 

bruk av tre.  

 

Eksisterende og nytt hotell skal komplettere hverandre. Å beholde det eksisterende hotellbygget 

slik at nytt og gammelt kan utfylle hverandre og danne et hyggelig plassrom mellom seg, ses på 

som bærekraftig.  

 

Sambruken mellom hotellet og kulturhuset vil kunne aktivisere huset gjennom hele året og døgnet. 

Kulturhuset står i kontrast til tårnet i tre og er kledd med Fauskes egen marmor. Bruk av lokale 

materialer er med på å skape lokal identitet, eierskap og ikke minst entusiasme.  
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Alle bygg skal utføres med minimum passivhusstandard og det skal undersøkes om muligheter for 

å hente fjordvarme for termisk energiproduksjon. Hovedfokus for dette prosjektet er å bringe liv 

og entusiasme til Fauske, gjennom god og bærekraftig arkitektur og stor grad av bruksverdi og 

tilgjengelighet for allmenheten. 

4.2 Planalternativ 

Planprosessen legger ikke opp til vurdering av ulike alternativer. Mulighetsstudiet har allerede 

utredet alternative prosjekter, og valget falt på løsningen presentert i kap. 4.1.  

 

Selv om det ikke utredes andre lokaliseringsalternativer, vil plan- og utredningsprosessen avklare 

om det skal foreslås et eget kulturhus, eller ikke. Dette avhenger av om Fauske kommune ønsker 

å inngå som vesentlig bruker av et kulturhus. Det gjennomføres en egen avklaringsprosess på 

dette. 

4.3 Influensområdet 

Fauske er et lite sted med relativt lav bebyggelse, omringet av flott natur med fjell og vann. Fauske 

Tower Hotel med sine 24 etasjer vil sette sitt preg på omgivelsene og være et fremtredende bygg 

i bylandskapet. Influensområdet vil derfor inkludere hele Fauske, avgrenset Fauskevika og av 

fjellene rundt. Influensområdets utstrekning kan likevel være ulik for de forskjellige temaene som 

skal beskrives eller utredes. 

4.4 Behov for offentlig eller private tiltak 

Tiltaket vil være avhengig av privat-offentlig samarbeid. Momenter som vil være aktuelle i en 

utbyggingsavtale, er blant annet: 

• Trafikkanalyse: Det vil være behov for tilrettelegging/tilpassing av infrastrukturen ved 

utbygging. Nytt hotell vil ha adkomst fra Sjøgata som er en offentlig vei. I tillegg inngår deler 

av strandpromenaden i tiltaket.  

• Vann- og avløp: Det må sikres tilgang til vann- og avløpsnett og mulighet for påkobling for det 

nye hotellet og kulturhuset.  

• Kulturhuset: Nytt kulturhus er avhengig av en evt. leieavtale med Fauske kommune.  

• Arealtilgang: Nytt hotell har behov for kommunalt eide arealer i Fauskevika. Det inngås avtale 

med kommunen om arealtilgang, enten gjennom erverv eller ved leie.  
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5. UTREDNINGSPROGRAM 

5.1 Innledende fase til forprosjekt 

I den innledende fasen vil det være behov for utredninger som er avgjørende for realisering av 

prosjektet. Blant annet: 

1. Om konsekvensene av tiltaket for miljø og samfunn er akseptable/positive. 

a. Konsekvensutredningen vil avdekke konsekvensene av tiltaket. Relevante temaer 

vil være hvordan tiltaket vil påvirke naturmangfoldet i sjø, landskap og friluftsliv. 

2. Naturgitte, sikkerhetsmessige, økonomiske/markedsmessige parametere er avgjørende 

premisser for tiltakshaver. 

a. Det må gjennomføres geotekniske undersøkelser som vil være premissgivende for 

realiseringen av prosjektet. Grunnboring og stabilitetsvurdering er avgjørende. 

b. Det må redegjøres for sikkerhetsmessige forhold som brann, terror, 

havnivåstigning etc. 

c. Klimaberegninger, i form av for eksempel vindkrefter og forhold i sjø, vil være 

avgjørende for utforming av hotellets konstruksjon.  

 

Trafikk 

Det vil gjennomføres en trafikkanalyse for å avklare behov for tilrettelegging/tilpassing av 

infrastrukturen ved utbygging. Trafikkanalysen skal beregne turproduksjon ut fra driftsplan og 

vurdere trafikksikkerhet og framkommelighet. I tillegg skal analysen vise gode trafikale løsninger 

for myke trafikanter, legge til rette for økt bruk av sykkel som framkomstmiddel og 

tilrettelegging/ivaretakelse av kollektivtrafikken i Sjøgata.  

 

 

Miljøtekniske undersøkelser 

På grunn av tiltakets nærhet til tettbebyggelse er det risiko for at sjøbunnen kan være forurenset. 

Før mudring og utfylling i sjø må det utføres en miljøteknisk undersøkelse av sedimentet på planlagt 

tiltaksområde.  

 

Området omfatter i tillegg landareal, hvor det blant annet planlegges nytt kulturhus. Dersom det 

skal utføres terrenginngrep i grunn der det er mistanke om forurensning, skal grunnforholdene 

kartlegges i forkant. Området der nytt kulturhus er planlagt ligger ved en bensinstasjon og området 

består av oppfylte masser, som gir en grunn til å tro at grunnen kan være forurenset. Det må 

derfor utføres en miljøteknisk undersøkelse på land. 

 

5.2 Tema 

Naturmangfold i sjø 

Fauskevika er beiteområde/gyteområde for noen vanlige norske arter. Temaet vil derfor 

konsekvensutredes. 

 

Fiskerier 

Det er ingen faste eller aktive fiskerier i området. Temaet beskrives i planbeskrivelse. 

 

Farleder 

Det går en biled i Fauskevika. Planområdet berører ikke denne. Temaet beskrives i planbeskrivelse. 

 

Barn og unge 
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Planområdet berører ikke skoleveier, barnehager eller skoler, men barn og unges interesser vil 

være relevant i forbindelse med fremtidig bruk av kino/kulturhus, samt planlagt byrom. Temaet 

beskrives i planbeskrivelse. I tillegg vil det gjennomføres en workshop med fokus på byrommet. 

 

Friluftsliv/nærmiljø 

Tiltaket berører strandpromenaden og kartlagte friluftsområder. Temaet vil derfor 

konsekvensutredes. Barn og unges bruk av strandpromenaden vil være en del av utredningen. 

 

Landskap/bylandskap 

Et høyhus vil være fremtredende i landskapet og ha stor betydning for bybildet. Temaet vil derfor 

konsekvensutredes. 

 

Støy 

Med tanke på økning av trafikk ved etablering av nytt hotell og kulturhus vil det gjennomføres en 

støyanalyse i henhold til T-1442/2016. Støyanalysen skal inneholde både fremtidig situasjon og 

påvirkning av støy på naboer under bygge/anleggsperioden. 

 

Kulturminner 

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Temaet beskrives i planbeskrivelse. 

 

Naturmangfoldsloven 

Tiltaket må etter Naturmangfoldlovens av 16.09.2009, ta vare på naturen med den biologiske, 

landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og 

vern. Temaet beskrives i planbeskrivelse. 

 

Vannforskriften 

Planområdet omfatter deler av Fauskevika. Tiltaket må derfor etter Forskrift om rammer for 

vannforvaltning av 01.01.2007, «sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av 

vannforekomstene». Temaet tas inn i planbeskrivelse. 

 

Næringsliv og sentrumsutvikling 

Tiltaket kan ha konsekvenser for næringslivet og sentrumsutviklingen i Fauske. Temaet tas inn i 

planbeskrivelsen. 

 

Forurensning 

På grunn av nærhet til tettbebyggelse er det risiko for forurensning både på land og i sjø. Temaet 

konsekvensutredes. 
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Oppsummerende tabell: 

5.3 ROS-analyse 

Planbeskrivelsen skal inneholde risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Aktuelle tema for 

ROS-analysen er fare for utglidning, overvannsproblematikk, skader ved forventet havnivåstigning, 

vind, klimaendringer, hendelser på vei, elektrisitet, teletjenester, vannforsyning, transportnettet, 

fallskader/drukningsulykker, sabotasje og terrorhandlinger. 

 

Det er gjennomført en innledende ROS-analyse med fokus på uønskede hendelser, og evakuering 

av hotell og område mellom hotellet og land. Dette vil følges opp i videre planarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Planbeskrivelse KU Metodikk 

Naturmangfold - sjø  x Temaet utredes etter metodikken i Håndbok V712, se 

kap. 6, og Naturmangfoldloven kap. II. 

Fiskerier x  Temaet tas inn i planbeskrivelse. 

Farleder x  Temaet tas inn i planbeskrivelse. 

Barn og unge x  Temaet tas inn i planbeskrivelse. 

Friluftsliv/nærmiljø  x Temaet utredes etter metodikken i Håndbok V712, se 

kap. 6. 

Landskap/bylandskap  x Temaet utredes etter metodikken i Håndbok V712, se 

kap. 6. 

Støy x  Temaet utredes etter T-1442/2016.  

Kulturminner x  Temaet tas inn i planbeskrivelse. 

Naturmangfoldsloven x  Temaet tas inn i planbeskrivelse. 

Vannforskriften x  Temaet tas inn i planbeskrivelse. 

Næringsliv og 

sentrumsutvikling 

x  Temaet tas inn i planbeskrivelse. 

Forurensning  x Temaet utredes etter metodikken i Håndbok V712, se 

kap.6. 
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6. METODE 

 

For gjennomføring av KU benyttes en tilpasset versjon av Statens vegvesens standardmetodikk for 
en systematisk, samlet vurdering av temaet. Framgangsmåten er beskrevet i Håndbok V712 
Konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2014).  
 
Konsekvensutredningens hovedhensikt er å avdekke tiltakets konsekvenser for miljø, samfunn og 

naturressurser. Sammenligningsgrunnlaget for konsekvensvurderingen er en forventet utvikling i 
henhold til 0-alternativet, dvs. dagens situasjon. Det foreligger verken private eller kommunale 
planer for området som gir grunn for å tro at området vil forandres nevneverdig fra i dag.  
 
Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser: 
Verdi; omfang; og konsekvens.  
 

1. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdi uttrykt som 
tilstand, egenskaper, eller utviklingstrekk for det aktuelle temaet i det området som 
prosjektet planlegges. 
 

2. Tiltakets omfang/virkning – hvor store endringer (positive eller negative) som tiltaket kan 
påføre det aktuelle temaet.  

 

3. Virkningens konsekvens – fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om det 
berørte temaets verdi og omfanget av tiltakets virkning.  

 
For de fleste tema kvantifiseres verdien på en tredelt skala: Liten (eller lokal) verdi; middels (eller 
regional) verdi; stor (eller nasjonal) verdi.  
Grunnlaget for å fastsette verdi er delvis skjønnsmessig, men der slik verdifastsettelse foreligger i 
skriftlige dokumenter, benyttes gjerne disse.  

 
Skalaen for den samlede vurderingen er gitt i en såkalt konsekvensvifte definert i Håndbok V712. 
I viften kommer det fram en konsekvensskala fra meget stor positiv til ubetydelig på begge sider 

av skalaen. Konsekvensskalaen er i viften angitt med farger fra lilla til hvit med koding (++++ via 
0 til ----).  
 

Det er viktig å være klar over at den samlede konsekvensvurderingen, oppsummert i 
konsekvensviften, er gjort med utgangspunkt i området i sin helhet. Dersom konsekvensen 
vurderes til ”lite til middels omfang”, kan vurderingen allikevel skjule store konsekvenser for, for 
eksempel, nærmeste naboer. Det forutsettes at den enkelte detaljsak ved slike konsekvenser 
håndteres i direkte prosesser mellom tiltakshaver og den enkelte interessent.  
 

Symbol Konsekvens Beskrivelse 

++++ Meget stor positiv 
konsekvens 

Meget store forbedringer i forhold til dagens situasjon. Kan i 
prinsippet ikke bli bedre. 

+++ Stor positiv 
konsekvens 

Store forbedringer i forhold til dagens situasjon. 

++ Middels positiv 
konsekvens 

Middels store forbedringer i forhold til dagens situasjon. 

+ Liten positiv 
konsekvens 

Små forbedringer i forhold til dagens situasjon. 

0 Ubetydelig/ingen 
konsekvens 

Ingen eller uvesentlige endringer i forhold til dagens situasjon. 

- Liten negativ 
konsekvens 

Noe forverring i forhold til dagens situasjon. 

-- Middels negativ 
konsekvens 

Middels forverring i forhold til dagens situasjon. 

--- Stor negativ 
konsekvens 

Store forverringer i forhold til dagens situasjon. 

---- Meget stor negativ 
konsekvens 

Meget store forverringer i forhold til dagens situasjon. Kan i 
prinsippet ikke bli verre. 
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7. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

7.1 Planprosessen 

Oppstart av planarbeid kunngjøres sammen med utlegg av forslag til planprogram til offentlig 

ettersyn. Deretter fastsettes planprogrammet av Fauske kommune. Planarbeidet med 

konsekvensutredning starter opp etter varsling av oppstart av planarbeidet. 

 

Da det er behov for utbyggingsavtale mellom Fauske kommune og tiltakshaver, kjøres denne 

forhandlingsprosessen samtidig. Forhandlingsprosessen er forankret i PBL § 17. Utbyggingsavtalen 

inngås etter at reguleringsplanen er vedtatt. 

 

Samlet vurdering av konsekvenser vil bli redegjort for i planbeskrivelsen til reguleringsplanen og 

behandlet samtidig med reguleringsplanen. Ansvarlig myndighet for behandling av 

reguleringsplanen er Fauske kommune.  

 

Plan- og utredningsarbeidet skal gjennomføres etter plan- og bygningslovens bestemmelser om 

samråd, offentlighet og informasjon. Planprogrammet skal sikre medvirkning i arbeidet med KU-

tema. Etter at planprogrammet er fastsatt, vil det i forbindelse med utarbeidelse av 

reguleringsplanen bli arrangert samrådsmøte med aktuelle offentlige etater og naboer for å få 

innspill til planarbeidet. 

 

Medvirkning 

Det vil bli holdt flere møter for å sikre god medvirkning. 

• Planoppstart – oppstartsmøte med kommunen 

• 1 åpent folkemøte, mars/april. 

• Workshop med lokalbefolkning/ungdom, med fokus på byrom, mars/april. 

• 1 samrådsmøte med lokale/regionale myndigheter 

• Særmøter etter behov med naboer/grunneiere, naboprosjekter, politi/Salten Brann, 

kommunale etater etc. 

• Presentasjon i politiske fora etter nærmere vurdering/behov. 

7.2 Organisering av planarbeidet 

Tower Hotel AS har i den innledende idefasen knyttet til seg Optimus Prosjekt AS for prosjektstyring 

og Snøhetta arkitekter. Rambøll er kontrahert for å bistå med reguleringsprosessen. 

Reguleringsprosessen går parallelt med prosjektets forprosjektfase. 

 

7.3 Leveranse 

Følgende leveranser hører til planarbeidet: 

• Reguleringsplankart 

• Illustrasjonsplan 

• Overordnet VA-plan 

• Planbeskrivelse 

• Planbestemmelser 

• Fagrapporter fra KU 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

Dokumenter leveres i word og pdf. Plankart leveres i tillegg i SOSI-format 
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7.4 Framdrift 

Når konsekvensutredningen av oppgitte tema, ROS-analyse og reguleringsplan er utarbeidet, 

sendes det komplette planforslaget på høring samtidig som det legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Det legges opp til komplett leveranse av planforslag i juni. Framdriften med prosjektering og 

regulering er imidlertid avhengig av en evt. leieavtale med Fauske kommune om kulturhuset. 

Prosjektering og regulering settes derfor på vent til avklaringer. For at prosjektet ikke skal bli 

vesentlig forsinket må avklaringer skje i kommunestyremøte den 22.mars 2018.   

 

Dersom det ikke blir en leieavtale, må hele hotellkonseptet omarbeides. 

 

 

Figure 19 Framdriftsplan 



 

 

___ 

Org. nr  982 019 354 MVA 
Postadr  Sjøgata 78  
 8200 FAUSKE 
Telefon 91 33 45 41 
E-Post sn-ped@online.no   
 

Dato:13.11.2017   

Rambøll 
Mellomila 79 
7439 Trondheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVAR TIL DETALJREGULERING FAUSKE TOWER HOTEL OG KULTURHUS. 
 
Det tas forbehold om hvordan det er planer for hvordan regulering av trafikk/parkeringen 
 ønskes løst i denne reguleringen. 
 
Vi ønsker i den fasen å kunne delta og komme med eventuelle komentarer til foreslåtte ønskelige 
løsninger på dette fra deres side. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Snorre Pedersen 
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Renee Normann

Fra: lise.maria.stromquist@kystverket.no

Sendt: torsdag 23. november 2017 15:54

Til: Andrea Birch-Aune Marthinsen

Emne: Fauske Tower Hotel - Endret frist for innspill

Hei, 
 
Kystverket Nordland har gjort en vurdering av planområdet og forslaget til planprogram. Vi har ingen 
merknader eller innspill til dette. 

Hilsen 

Lise Maria Strömqvist 
seniorrådgiver 
Kystverket Nordland 
KYSTVERKET  

Tlf: 941 95 509 
Sentralbord: 07847 
www.kystverket.no  

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og  
havområda til verdens sikreste og reneste  



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Salhusmarka 14 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 8900 BRØNNØYSUND Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Rambøll Norge AS - Trondheim 

Postboks 9420 Sluppen 

7493 TRONDHEIM 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Sesselja Jonsdottir / 91127144 17/176421-3    29.11.2017 

     

      

Uttalelse - oppstart av detaljregulering for Fauske tower og kulturhus, 

Fauske kommune, og forslag til planprogram 

Vi viser til brev, datert 13. oktober 2017. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. I 

denne saken uttaler vi oss som forvalter av riksveg, og som statlig fagmyndighet.  

 

Saksopplysninger  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. 

Planområdet er i alt ca. 29,6 daa, og omfattes av bolig/forretning/kontor, parkeringsareal og 

sjø. E6 går langs gjennom sentrum av Fauske med en ÅDT på 9250, og en fartsgrense på 40 

km/t.  

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet  

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerhet for alle som ferdes på og 

langs vegen, uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan 

nedfelt en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, 

nullvisjonen. Vegnormalene som er utredet av vegloven, skal legges til grunn for all 

planlegging. Nullvisjonen ligger også til grunn for vegnormalene.  
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Vår vurdering av saken  

Når planforslaget blir lagt frem til høring, vil vår vurdering i hovedsak være trafikale 

konsekvenser som følge av tiltaket, og hensynet til gående- og syklende.  

 

Vi har følgende innspill/merknader til planarbeidet:  

 Det er viktig å få en god og trygg flyt i trafikken i området. Derfor ber vi om at dere i 

reguleringsplanarbeidet grundig vurderer adkomst til bygninger og parkeringsplasser. 

Utformingen av disse skal være i henhold til Håndbok N100. 

 Det er viktig at planforslaget viser gode trafikale løsninger for myke trafikanter.  

 Det bør i reguleringsplanarbeidet legges til rette for økt bruk av sykkel som 

framkomstmiddel med godt tilrettelagt sykkelparkering.  

 Bebyggelse i planområdet kan bli utsatt for vegtrafikkstøy langs E6. Reguleringsplanen 

må derfor ha en bestemmelse om at T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy 

i arealplanleggingen gjelder for planområdet. 

 

Konklusjon  

Planområdet omfatter E6 og berører derfor sterkt våre ansvarsområder. Det er derfor behov 

for en god dialog i denne planprosessen ved at Fauske kommune involverer Statens vegvesen. 

I tidsplan for utarbeidelse av planforslag er det veldig viktig at det avsettes tid til gjennomgang 

av forslaget med oss, før det fremlegges til politisk behandling og offentlig ettersyn.  

 

På nåværende tidspunkt har vi ingen flere innspill og vi ser frem til å motta en mer konkret 

plan for videre behandling. Vi gjør oppmerksom på at det kan fremkomme andre merknader i 

den videre planprosessen  

 

 

 

Plan- og forvaltning, Vegavdeling Nordland  

Med hilsen  

 

 

 

 

Ivar Heggli         Sesselja Jonsdottir  

Fungerende seksjonsleder      Rådgiver 

  

Med hilsen 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 /  postmottak@uit.no / uit.no / org.nr. 970 422 528 

 Tromsø Museum - Universitetsmuseet 
Deres ref.:  
Vår ref.: 2017/5547 
Dato: 07.11.2017 
 
 

Rambøll Norge AS 
 

 

Marinarkeologisk vurdering: Varsel om oppstart av planarbeid - Fauske 
Tower Hotel 

Vi viser til ovennevnte oversendt Tromsø Museum til vurdering angående kulturminner under vann. Viser også 
til kontakt med deres saksbehandler Eirik Gerhard Lind i september angående planlagte tiltak og foreløpig 
marinarkeologisk vurdering. Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning 
av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune. 

Planforslaget vil tilrettelegge for etablering av nytt hotell og kulturhus i Fauske sentrum. Planlagte tiltak i sjø 
vil omfatte utfylling som en pir på 35 x 95 m i forlengelse av Leitebakken med nytt hotell i midten. Tiltaket blir 
relativt begrenset i omfang og gjeldende sjøarealet er ikke kjent for utbredt eldre maritim aktivitet. Vi vurdere 
sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann som liten. Derfor har vi ingen merknader 
til planforslaget. 

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete 
kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og Tromsø Museum varsles jfr. 
kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 
forsker 
– 
stephen.wickler@uit.no 
77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland 



Fra: Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no> 
Sendt: mandag 6. november 2017 12:10 
Til: Andrea Birch-Aune Marthinsen 
Emne: SV: Fauske Tower Hotel - Endret frist for innspill 
 
Hei! 
Oppstart av planarbeid vedr Fauske Tower Hotell og Kulturhus ble behandlet i Faglig Trafikkforum den 
25. oktober 2017.  Det ble fattet følgende vedtak: 
 
Sak         28/17: Oppstart av planarbeid – Fauske Tower Hotell og Kulturhus 

Enstemmig vedtak:  Faglig Trafikkforum Fauske (FTF) har ingen merknader til 
oppstartsmeldingen. 

 
Dette til orientering. 
 
 

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen 
Konsulent Plan/utvikling,  FAUSKE KOMMUNE 
  

+47 75 60 40 60 
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
 
 
 

Fra: Andrea Birch-Aune Marthinsen [mailto:andrea.marthinsen@ramboll.no]  
Sendt: 16. oktober 2017 16:13 
Til: Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no> 
Emne: Fauske Tower Hotel - Endret frist for innspill 
 
Hei, 
Det oppstod en feil i varselbrev datert 13.10.2017, nytt varselbrev med endret frist for innspill ligger 
vedlagt. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Andrea Birch-Aune Marthinsen 

 
Arealplanlegger 

Areal og samferdsel 

 

M +47 90 25 53 36 

andrea.marthinsen@ramboll.no  

________________________________________ 
 
Rambøll 
Mellomila 79 
P.b. 9420 Sluppen 
N-7493 Trondheim 
www.ramboll.no 
 

mailto:lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/
mailto:andrea.marthinsen@ramboll.no
mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1e468X-0000bF-4d&i=57e1b682&c=8qgwezVqyDUjLXWB9zRcCgcr7ku4m7083AYVnDbwFeRijk6xX_0zDgzyI8m_sTGwZXcttlDTLXoOjeu_tPFnTEIJV3FqNzi5xtQY7z0gm3QbyRAJEM6v5p3QC9xy7SNbb9Wu3_d1YYorOMPHvM97HJXb1BjpwLdKr_pMsCN36CwLiUcUy5u19iJ4qbMcTJF-Mv7DRH-N9k65MjbdDRc7ikN-R-d1R9dHqhtcVx5HMSg


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/1894     
 Arkiv sakID.: 17/2510 Saksbehandler: Renée Normann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
008/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Vedtak planprogram - Revidering av Klima- og energiplan 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar planprogram for Klima- og energiplan revidert 31.01.18. 
 

 
Vedlegg: 
31.01.2018 Revidert Planprogram - Kommunedelplan energi og klima 2018-2030 1372091 

14.02.2018 Høringsuttalelse til planprogram - revidering av Fauske kommunes energi- 
og klimaplan (73487) 

1373535 

14.02.2018 Statens vegvesen - Svar på høring av planprogram for revidering av Energi- 
og klimaplan i Fauske kommune (70049) 

1373536 

14.02.2018 Uttalelse Fylkesmannen 1373540 
 
Sammendrag: 
Planprogrammet har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 28.11.2017 – 01.01.2018. Det har 
kommet 3 uttalelser med merknader til planprogrammet.  Revidert planprogram imøtekommer alle 
merknadene. Planprogrammet fremstår som et godt styringsverktøy for den videre planprosessen. 
Rådmannen finner at planprogrammet revidert 31.01.18 kan fastsettes. 
 
Saksopplysninger: 
I medhold av plan- og bygningsloven er det igangsatt oppstart av revidering av energi- og klimaplan for 
Fauske kommune. Fauske kommune utarbeider planen. 

Hovedmålet for planarbeidet er å legge frem energi- og klimaplanen for kommunestyret i desember 
2018. Planen vil gi visjon, strategier, mål, tidsramme, virkemidler og tiltak som bidrar til å redusere lokal 
utslipp av klimagasser og til å gjennomføre energieffektivisering og omlegging til miljøvennlige 
energiformer. I denne planen skal det settes et langsiktig mål for 2050, og i tillegg skal det etableres 
utslippsmål for Fauske kommune i 2030 i tråd med nasjonale og internasjonale føringer. Konkrete mål 
for klimafotavtrykket til kommunes egen virksomhet må også etableres (feie for egen dør). 

Planprogrammet 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. Ved å 
igangsette revidering av Energi- og klimaplan vil kommunen få mulighet til å søke om tilskudd til nye 
prosjekter som fremmer kommunens mål i tråd med kommuneplanens samfunnsdel. Dessuten vil det gi 
muligheter å utvikle kommunen i tråd med nasjonale og regionale forventninger, planer og 
retningslinjer i henhold til klimatiltak. 
 
Innspillene med uttalelser og merknader til planprogrammet er vedlagt saken:  

Hvem Merknad til 
planprogrammet 

Administrasjonens 
kommentar 



Statens vegvesen Planprogrammet bør 
beskrive status, utfordringer 
og utredningsbehov, samt en 
vurdering av måloppnåelse i 
forhold til tidligere plan. 
 

Innspillet er hensyntatt i 
planprogrammet. 

Fylkesmannen i Nordland Ingen merknader til 
planprogrammet. Det vises 
til miljøkommune.no som 
har veiledning om klima- og 
og energiplanlegging og 
klimatilpasning. 

Innspillet er tatt med i 
planprogrammet. 

Nordland Fylkeskommune Fylkeskommunen har i 
forbindelse med revidering 
av regional plan om 
vannkraft og regional plan – 
klimautfordringer i Nordland 
fått utarbeidet en rapport 
om Energi- og nettkapasitet i 
Nordland. Rapporten skal 
danne grunnlag for det 
videre energi- og 
klimaarbeid i fylket og vil 
også kunne være relevant 
for Fauske kommunes 
planarbeid. 

Innspillet er tatt med i 
planprogrammet. 

 
Planprogrammet er revidert etter høringen for å imøtekomme merknadene fra de ulike partene. Innspill 
som ikke er rettet mot planprogrammet tas med i vurderinger og utarbeidelse av planforslaget og 
handlingsplan. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen mener at de merknader som er kommet under høringen av planprogrammet er ivaretatt i 
revidert planprogram. 
 
Planprogrammet avklarer rammer og premisser for den videre prosessen, belyser hva som vil være 
kunnskapsgrunnlaget og hvilke utredninger som skal gjøres. Planprogrammet belyser opplegg for 
medvirkning og hvilken fremdrift arbeidet skal ha. Således fremstår planprogrammet som et godt 
styringsverktøy for det videre planarbeidet og vurderes å være i tråd med plan- og bygningslovens § 4-1. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Planprogram 
Kommunedelplan: Energi- og klima 
Planprogram for revidering av energi- og klimaplan 2011-2014 
 

 

 

 

Revidert den 31.01.2018  
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1 Innledning 
Gjeldende Energi- og klimaplan for Fauske kommune ble vedtatt av kommunestyret i mars 2011. 
Planen redegjør for ambisjonsnivået og lokale tiltak for å redusere klimagassutslippene. Planen er nå 
utgått og det er behov for å revidere planen. Mange av de tiltakene i dagens energi- og 
klimahandlingsplan er enten gjennomført, under gjennomføring eller ikke lenger aktuelt/ambisiøse 
nok. Det har kommet ny nasjonal politikk som kan ha betydning for valg av lokale klimatiltak. 
Tiltakene som ikke er gjennomført og som fremdeles er aktuelt vil bli videreført i den nye planen. 

En annen grunn for å revidere klimaplanen er at gjeldende plan ikke er integrert i tiltakene og 
kommunale planer som brukes av de ulike etater i kommunen. Planen beskriver klimakunnskap på et 
generelt nivå, men brukere etterspør praktisk og konkret kunnskap og krav, knyttet opp mot lokale 
problemstillinger. Kommunikasjonen når lettere fram hvis målgruppen er spisset. Tiltakene som er 
nevnt i slutten av planen er ikke god nok tatt til følge pga manglende frister og integrering i andre 
forskrifter/planer. Del vil være en fordel å ta inn føringer, slik at klimaplanen brukes aktivt i alle 
relevante sakvurderinger før det fattes vedtak i kommunale utvalg og kommunestyret. 

Fylkesmannen oppfordret i et brev den 6.7.2017 om å prioritere revidering av utdaterte energi- og 
klimaplaner, slik at planene kan fungere som et oppdatert grunnlag for annen kommunal planlegging.  
Midler over Fylkesmannens klimasatsordningen vil i vesentlig grad kunne brukes til å finansiere 
gjennomføring av kommunale klimatiltak. Kommuner som har en oppdatert klima- og energiplan vil 
ha et fortrinn når det skal søkes om finansiering her. For 2017 blir det delt ut i alt 150 mill. kr over 
klimasatsordningen, og det er all grunn til å forvente at en tilsvarende ramme blir stilt til disposisjon 
for 2018. 

I relevante statlige retningslinjer heter det at kommunene skal ivareta klima- og energiplanlegging 
enten i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan. Rådmannen foreslår sistnevnte tilnærming. 
Plan- og bygningsloven § 4-1 krever at det utarbeides et planprogram for kommunedelplaner. 
Planprogrammet 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. 

2 Formål 
Hovedmålet for planarbeidet er å legge frem Kommunedelplan: klima og energi for kommunestyret i 
desember 2018. Planen er en revisjon av eksisterende energi- og klimaplan. Revideringen skal 
innebære en helhetlig vurdering av den eksisterende planen i lys av nye internasjonale, nasjonale, 
regionale og lokale føringer, samt ny kunnskap. Videre vil planleggingsarbeidet omfatte å evaluere og 
oppdatere visjon, strategier, mål, tidsramme, virkemidler og tiltak i dagens plan. 

3 Føringer 
3.1 Lovverk 
Relevante lovverk for dette arbeidet er Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldloven. Dersom det 
vedtas en nasjonal Klimalov, vil det kunne legge sterke føringer på klima- og energiarbeidet lokalt. 

3.2 Internasjonale føringer 
På FNs klimakonferanse i København i 2009 ble det for første gang politisk enighet om at en økning 
på 2 grader i den globale middeltemperaturen bør være den øvre grensen for global oppvarming. På 
FNs klimakonferanse i Paris i 2015 kom det en tydelig beskjed om at utslippsreduksjoner må skje så 
raskt som mulig for å begrense global oppvarming til under 2 grader, og helst under 1,5 grad. Derfor 



foreslås det i den nye energi og klimaplanen et mellomlangsiktig mål om å redusere 
klimagassutslippene med 80 % innen 2030 i forhold til 1991.  

3.3 Nasjonale føringer 
Det finnes på nasjonalt plan flere retningslinjer, stortingsmeldinger og andre dokumenter som legger 
føringer for energi- og klimaplanlegging i kommunene. Noen av de mest sentrale er nevnt nedenfor. 

Nasjonale føringer når det gjelder prosess: 

• Statlig planretningslinje for energi- og klimaplanlegging i kommunene, 4. september 2009 (ny 
utgave som inkluderer klimatilpasning forventes i 2018) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 26. 
september 2014 

• T-1497 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2015 

Andre nasjonale føringer: 

Nasjonal klimapolitikk: 

• Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU. Her er 
det foreslått utslippsmål for Norge i 2030, vedtatt i Stortinget 25.03.2015 

• Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk 
• Revidert klimaforlik på Stortinget juni 2012 

Energi: 

• NOU 2012: 9 Energiutredningen – verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 
• Meld. St. 14 (2011-2012) Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet 

Transport: 

• Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2018–2029 
• Handlingsplan for elektrifisering av vegtransporten (2009) 
• Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi (2014) 

Klimatilpasning: 

• Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge 
• NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring 

3.4 Regionale føringer 
Nordland fylkeskommune er i ferd med å revidere regional klimaplan. Den gjeldende Regional plan- 
Klimautfordringer i Nordland (2011-2020) inneholder tiltak til klimagassreduksjon og beskriver 
klimautfordringene sektorvis for Nordland. Det overordnede målet for fylkeskommunen er «å 
identifisere tiltak som samlet sett fører til at Nordland bidrar til å oppfylle nasjonale mål for 
reduksjon av klimagassutslipp knyttet til Kyotoprotokollen.» 

Dette målet er konkretisert: 
– De samlede utslippene i Nordland skal reduseres med 20 % i forhold til 1991 (dette innebærer 

30 % reduksjon i forhold til 2008). 
– Nordland fylkeskommune skal jobbe for å utnytte det potensialet som ligger i produksjon av ny 

fornybar energi og energieffektivisering. 



– Nordland fylkeskommune skal bidra til å redusere kommunenes sårbarhet for klimaendringer 
og styrke deres tilpasningskapasitet/evne. 

Fylkeskommunen har i forbindelse med revidering av regional plan om vannkraft og regional plan – 
klimautfordringer i Nordland fått utarbeidet en rapport om Energi- og nettkapasitet i Nordland. 
Rapporten skal danne grunnlag for det videre energi- og klimaarbeid i fylket og vil også kunne være 
relevant for Fauske kommunes planarbeid. 

Fylkesmannen i Nordland forventningsbrev til kommunene om forvaltning av landbruket: 
– Tiltak for økt binding av CO2 i skog. 
– Tiltak som gir økt bruk av tre som byggemateriale og energikilde. 
– Tiltak som reduserer utslipp til luft fra husdyrgjødsel 
– Tiltak som gir økt bruk av bioenergi 
– Økt utnytting av utmarksbeiting og lokalt dyrket grovfor 
– Reduksjon i foretakenes bruk av fossil energi. 

I tillegg til regional plan for klimautfordringer er det utarbeidet en klimaprofil for Nordland av Norsk 
klimaservicesenter, som kan brukes i det videre arbeidet med kommunens Energi og klimaplan. 
Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og 
klimautfordringer i Nordland. Den er ment som kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel i overordnet 
planlegging, samt som supplement til Klimahjelperen. Klimaprofilen gir en oversikt over 
klimarelaterte problemstillinger og opplysninger om hvor en kan få mer detaljert informasjon om 
disse. Mye av informasjonen i klimaprofilen er hentet fra «Klima i Norge 2100», og har fokus på 
endringer frem mot slutten av århundret (2071- 2100) i forhold til 1971-2000. 

3.5 Planstrategi og andre kommunale føringer 
I kommunens planstrategi er det vedtatt at gjeldende plan prolongeres. Imidlertid er det etter 
endringer i regional og nasjonal sammenheng behov for en revidert plan som inkluderer de nye 
kravene og gir klare føringer og målbare tiltak i en revidert handlingsplan. 

Kommuneplanens samfunnsdel har i kapittel 6 eget avsnitt for miljø/energi, hvor det er innarbeidet 
mål fra klimaplanen med følgende hensikt: 

«Å sette i gang handlinger som sikrer at kommunen går foran i arbeidet med reduserte 
klimagassutslipp, effektiv energibruk og energiomlegging, sikre at kommunen bruker et bredt 
spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp samt å 
utnytte positivt de etablerte nasjonalparker i kommunen/regionen. Sikre bærekraftig utvikling 
– handle lokalt, tenkte globalt.» 

Andre viktige føringer for kommunedelplan: energi- og klima finnes i:  
• Kommuneplanens arealdel 2013–2024  
• Sykkelplan for Fauske kommune (under revidering) 
• ROS (2009), revidering igangsatt 

4 Revideringsoppgaver og tema 
4.1 Målsettinger 
Målet i den gjeldende planen har vært fokus på det som kan gjennomføres innenfor kommunes 
handlingsrom, særlig innenfor kommunal virksomhet. Det var spesielt fokus på 4 tema: 

• klimasårbarhet og klimatilpasning: kartlegging av hvilke områder som er utsatt for skred, 
flom og havnivåstigning. (gjennomføring av nødvendige tiltak for å møte utfordringene)  



• kommunalt energiforbruk: redusere energiforbruk i kommunale bygg og anlegg med 20% 
målt ut fra 2008-nivå 

• kommunalt utslipp av klimagasser: redusere kommunale utslipp av klimagasser med 30% 
målt ut fra 1990-nivå 

• holdningsskapende arbeid: stimulere innbyggerne og næringslivet til å redusere sine 
klimautslipp og energiforbruk. 

Rådmannen foreslår å innføre et langsiktig mål for 2050, og i tillegg etablere utslippsmål for Fauske 
kommune i 2030 i tråd med nasjonale og internasjonale føringer. Konkrete mål for klimafotavtrykket 
til kommunes egen virksomhet må også etableres (feie for egen dør). De overordnede målene bør stå 
i samsvar med de virkemidler og tiltak som foreslås i handlingsplanen. For å bedre knytte mål til 
handling bør det utarbeides sektormål og strategier for hvert utslippskilde (areal og transport, 
forbruk og avfall, osv.).  

Handlingsplanen skal deles opp i to deler: 1 del skal inkludere konkrete tiltak som gjennomgås av 
ansvarlig enhet. Den andre delen skal har føringer for andre planer og tiltak hvor det tas hensyn til 
klimaspørsmål. Den siste delen skal tas inn i saksfremlegg for alle fremtidige planer og tiltak, med 
egen klimaplanrelatert vurdering. Del vil være en fordel å ta inn disse føringer, slik at klimaplanen 
brukes aktivt i alle relevante saker, før det fattes vedtak i kommunale utvalg og kommunestyret.  

Tiltakene i handlingsplanen gjennomgås hvert år av enhetsledere på hver etat, slik at de blir rammet i 
økonomiplanen og gjennomført innen angitt tidsfrist. Dette betyr at handlingsplanen må inkludere 
ansvarsenhet og realistiske frister. 

4.2 Planstruktur og oppbygging 
Det foreslås å dele planen opp i følgende kapitler. 

• Faktagrunnlag og framskrivninger av energibruk og klimagassutslipp 
• Energi- og klimamål for Fauske kommune 
• Areal- og transportplanlegging 
• Energiproduksjon 
• Bygg og anlegg 
• Avfall og forbruk 
• Klimatilpasning 
• Føringer for handlingsplanen 

Det lages en handlingsplan som viser tiltakene som skal gjennomføres på kort sikt. Handlingsplanen 
kan rulleres hvert år, eller etter ønske. En slik inndeling vil legge til rette både for tydelige og 
langsiktige strategiske satsinger i plandelen, og en mer dynamisk rullering- og evalueringsprosess av 
tiltak i handlingsprogrammet. 

4.3 Fokusområder 
Det er per i dag ingenting som tyder på et trendgjennombrudd når det gjelder kommunens 
utslippskilder. Figuren nedenfor viser utslipp fra 2009, 2011, 2013 og 2015. Figuren viser at de 
tre største bidragene til direkte utslipp er veitrafikk fra tunge og lette kjøretøy, og jordbruk. 
Innenfor transport utgjør utslipp fra veitrafikk ca. 67 % av totalen, mens innenfor jordbruk står 
utslipp for ca. 20 %. 

Det redegjøres nedenfor for viktige momenter som bør belyses i hvert kapittel i den reviderte 
planen. 



 

Figur 1: Klimagassutslipp for Fauske kommune fra 2009-2015 

 

4.3.1 Faktagrunnlag og framskrivninger av energibruk og klimagassutslipp 
Gode utslippstall er svært viktig for å vurdere om det gjennomføres tilstrekkelige tiltak for å 
oppfylle vedtatte klimamål. De er også viktig for å kunne vurdere tiltak opp mot hverandre - 
inklusive kost/nytte. Fauske kommune skal samle tallene og gjøre en analyse som skal brukes 
som grunnlag for tiltakene i kommunedelplanen for energi og klima. Nettsiden 
miljøkommune.no skal gjennom hele prosessen brukes for innhenting av kunnskap og 
veiledning. Dette gjelder også for temaene som er nevnt under. 

4.3.2 Energiproduksjon 
Alternative energikilder bør stå i fokus i dette kapitlet. Bruk av alternative ressurser til 
oppvarming kan frigjøre høyverdig elektrisk energi til andre formål, som transport, industri eller 
for eksport til andre land i Europa. Dette er et eksempel på hvor viktig det er å se lokal energi i 
en større sammenheng.  
Det har skjedd en betydelig teknologisk utvikling siden den foreliggende planen ble utarbeidet 
når det gjelder lokal produksjon, lagring og utveksling av energi – tilsammen såkalt “distribuert 
energi”. Solcelleteknologi er et godt eksempel, med betydelige effektforbedringer og langt 
lavere investeringskostnader enn bare for få år siden. En økt andel med distribuerte 
energiløsninger vil imidlertid innebære utfordringer for dagens energinett. Tiltak som 
gjennomføres i et klimaperspektiv kan gi økt belastning på energinettet, hvorav lading av elbiler 
kanskje er det tydeligste eksempelet. Det er i tillegg ikke kun hvor mye energi som forbrukes, 
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men også hvordan energi forbrukes, som påvirker CO2-belastningen ved ulike energikilder. 
Hvordan kommunen kan bidra til å redusere dette problemet, både som bygningseier og 
premissleverandør, bør diskuteres. 

4.3.3 Bygg og anlegg 
Bygg og anlegg står for en del av energiforbruket i Fauske, herunder både strømforbruk og 
forbrenning av fossile brensler som medføre direkte klimagassutslipp.  
 
I første omgang er det viktig å jobbe for at gjenværende bruk av fyringsolje og andre fossile 
brensler fases ut. Et annet viktig tiltaksområde når det gjelder bygg og anlegg er 
energieffektivisering og rehabilitering. Uavhengig av hvilken utslippsfaktor man anvender for 
norsk elektrisitet, er det viktig å spare strøm slik at den enten kan brukes til formål der man 
faktisk trenger høyverdig energi (industrielle prosesser, transport) eller overføring til andre 
europeiske land som ikke har samme tilgang til fornybar kraft som Norge.  
 
For det tredje vil både oppføring av en bygning eller en annen form for teknisk infrastruktur 
medføre et ikke ubetydelig klimafotavtrykk. For eksempel vil valg av materialer i et 
byggeprosjekt ha klimakonsekvenser. Det vil være et fokus i planarbeidet på hvordan å bygge 
flere klimavennlige bygg hvor klimagassutslippene og energiforbruk gjennom hele byggets 
levetid er systematisk redusert.  
 
Et annet område når det gjelder Fauske kommunes egen virksomhet er teknisk infrastruktur og 
anlegg som både bidrar til energiforbruk og klimafotavtrykk. For eksempel er det et betydelig 
energiforbruk knyttet til vann- og avløpshåndtering. 
 
4.3.4 Areal og transportplanlegging 
Transport er den største kilden til direkte utslipp av klimagasser i Fauske kommune, i likhet med 
de fleste norske byer. Den største utslippskilden er fra veitrafikk, særlig persontransport. Andre 
transportmidler er imidlertid også relevante. Arealplanlegging er avgjørende for 
transportetterspørsel i byen, både når det gjelder å redusere lengde på reiser og 
restriktive/stimulerende tiltak for å reise mer miljøvennlig.  

Fauske kommunes arealplanlegging bør baseres på store investeringer i kollektiv-, gang- og 
sykkelinfrastruktur, som kommunens viktigste virkemiddel på transportsiden. I tillegg inneholder 
kommuneplanens arealdel flere styrkede og styrende plangrep når det gjelder klimavennlig 
utvikling. Samtidig kan omlegging av E6 være et virkemiddel for redusert transport gjennom 
sentrum og dermed redusere reiseavstand og drivstofforbruk. Godstransport for eksempel har 
ikke stått i fokus under dagens virkemidler for utslippsreduksjoner, selv om det er forventet en 
betydelig økning i trafikk fra godstransport framover. 

4.3.5 Avfall og forbruk 
Klimagassutslipp fra avfallsdeponi er synkende. Det må likevel sørges for at utredninger og 
tiltaksvurderinger er tatt inn i planarbeidet for å redusere utslippet ytterlig. 
 
Avfall er en konsekvens av forbruk, der alle varer og produkter har et klimafotavtrykk som 
stammer fra deres produksjon og transport. Det første trinnet i avfallshierarkiet er 
avfallsreduksjon, og en reduksjon i mengde avfall produsert vil ha effekt både på utslipp og 
energibruk knyttet til avfallsbehandling og klimafotavtrykket til kommunen. Utslipp av 



forbruksvarer og tjenester kjøpt inn til virksomheten bør reduseres mest mulig. Det skal 
gjennomføres en analyse av virksomhetens klimafotavtrykk. 
 
4.3.6 Næringsliv, teknologi og det grønne skiftet 
Et økt engasjement fra næringslivet kan føre til reduserte utslipp, samtidig at det finnes et reelt 
potensial for grønn verdiskaping. Jordbruks- og skogsnæringer kan ha en viktig rolle i 
klimaarbeidet. Direkte utslipp fra jordbruk er ikke ubetydelig, særlig sett fra et regionalt 
perspektiv, samtidig at restprodukter både fra jord- og skogsbruk kan brukes til 
energiproduksjon. 

4.3.7 Klimatilpasning 
Fauske kommune har begynt å integrere hensyn til klimatilpasning i planleggingsarbeid og 
saksbehandling. Kommuneplanens arealdel inneholder retningslinjer og bestemmelser om 
overvannshåndtering, kvikkleire, flomveier og havnivåstigning.  

Det er ny kunnskap om sammenhengene mellom klimaendringer og ekstremvær og det finnes 
kunnskapsgrunnlag som klimaprofil for Nordland og informasjon på nettsiden klimatilpasning.no. 
Som en del av dette arbeidet vil det også bli foreslått en strategi for hvordan kommunen kan 
gjøres mer robust mot de klimaendringene som kommer. 

4.4 Andre revideringsoppgaver 
Revideringsoppgaver for alle kapitlene vil inkludere følgende: 

1. En evaluering av tiltak i dagens plan. 
2. En gjennomgang av nye nasjonale og lokale føringer, herunder de som er oppført ovenfor. 
3. En vurdering av eksisterende samt mulige nye virkemidler. Det må avklares hvorvidt 

eksisterende virkemidler har bidratt til utslippsreduksjoner, i hvilken grad det kreves ytterlige 
virkemidler framover, og hvilke virkemidler/type virkemidler disse eventuelt kan være. 

4. En gjennomgang av ny kunnskap, herunder forskning og teknologiske- og markedsutviklinger. 
5. Kartlegging av aktører og ansvarsfordeling. 
6. En kort oppsummering av planlagt innsats, delmål og strategiske føringer. 
7. Ut fra dette arbeidet skal konkrete tiltak legges til grunn i handlingsdelen av den reviderte 

planen. 

Behov for spesifikke faglige utredninger vurderes underveis. 

4.5 Økonomiske vurderinger 
Det er et mål for denne revideringen at økonomiske faktorer er tatt inn i betraktning på alle ledd 
i planarbeidet. Dette skal med andre ord være et overgripende tema i alle de fokusområdene 
beskrevet ovenfor. For det første må dagens situasjon når det gjelder virkemidler kartlegges 
(herunder eventuell mangel på disse). Videre må mulige nye virkemidler vurderes samt vurdere 
hvordan tiltak som har en kostnad kan finansieres. I tillegg vil det være en fordel å kunne bruke 
en kost-nytte tilnærming som bidrag til tiltaksprioritering. 

5 Organisering og medvirkning 
5.1 Generelt  
En analyse av energi- og klimaplanlegging i norske kommuner har identifisert forankring, 
nettverk og samarbeid som de største suksessfaktorene for lokalt klimaarbeid. Det satses her på 



en bred og åpen revideringsprosess, med gode muligheter for medvirkning, deltakelse, 
informasjon og dialog underveis, både internt og eksternt. 

5.2 Organisering 
Politisk forankring: Styringsgruppe er plan- og utviklingsutvalget. 

Arbeidsgruppe: Sekretær er arealplanlegger Renée Normann. I tillegg vil leder hos Eiendom, Plan og 
Samfunnsutvikling og Roar Hansen fra Fauna være med i planarbeidet.  

Referansegruppe og rådgivende fora: Representanter fra Fylkeskommunen, Fylkesmannen, frivillige 
organisasjoner med flere. Ressurspersoner inviteres til arbeidsgruppa ved behov. 

5.3 Medvirkning 
En bred og åpen medvirkningsprosess er en kritisk suksessfaktor for planlegging. Medvirkning i denne 
sammenheng er tenkt på flere plan. For det første er det de formelle høringsrundene som er pålagt 
av plan- og bygningsloven. Et annet bidrag vil komme fra de rådgivende fora nevnt ovenfor. For det 
tredje kan medvirkningsprosessen brukes til å etablere dialog med innbyggere i Fauske kommune om 
energi- og klimaplanlegging. 

6 Framdriftsplan 
Framdriftsplan 
kommunedelplan 
Energi og klima 2017 2018 
 o n d j f           
Utarbeide forslag til 
planprogram                 
Politisk behandling av 
planprogram (plan- og 
utviklingsutvalg)                 
Høring 
planprogramforslag                   
Vedtak planprogram 
kommunestyret                 
Analyser og utredning                     
Sammenstilling 
planmateriale                     
Politisk behandling av 
planforslag (plan- og 
utviklingutsvalget)                 
Høring av planforslag                  
Bearbeiding av 
planforslag + 
ferdigstilling                   
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Milepæler:  
14. november 2017 – forslag til planprogrammet legges fram for plan- og utviklingsutvalget  
15. november 2017 – planprogrammet annonseres og legges ut på høring i 10 uker  
15. januar 2018 – frist høringsuttalelser planprogrammet  
februar 2018 – planprogrammet legges fram for kommunestyret  
juli 2018 – planforslaget behandles i plan- og utviklingsutvalget 
juli 2018 – planforslaget legges ut på høring i 10 uker 



desember 2018 – sluttbehandling i kommunestyret 
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Svar på høring av planprogram for revidering av Energi og klimaplan  

i Fauske kommune 

Vi viser til deres høringsbrev, datert 20.11.2017, vedrørende planprogram for revisjon av 

Energi og klimaplanen for Fauske kommune. 

 

Fylkesmannen har i brev i juli 2017 oppfordret kommunene i Nordland om å prioritere 

revisjon av utdaterte energi og klimaplaner, slik at disse planer kan fungere som et 

oppdatert grunnlag for annen kommunal planlegging. 

 

Fauske kommune har nå startet opp med en revisjon av energi og klimaplan fra 2011 for å få 

oppdatert grunnlag for annen kommunal planlegging. 

 

Planarbeidet er forankret i plan og utviklingsutvalgets vedtak av 14. november 2017 i sak  

nr. 110/17. Planen blir utarbeidet som en kommunedelplan etter plan- og bygningslovens 

bestemmelser i kapittel 11.  

 

Hovedformålet for planarbeidet er å legge frem en kommunedelplan for klima og energi for 

kommunestyret i desember 2018. Revisjonen skal innebære en helhetlig vurdering av den 

eksisterende planen i lys av nye internasjonale, nasjonale, regionale og lokale føringer, samt 

ny kunnskap. Videre vil planleggingsarbeidet omfatte å evaluere og oppdatere visjon, 

strategier, mål, tidsramme, virkemidler og tiltak i dagens plan. 

 

Innspill til høring om planprogram Klima- og energiplan for Fauske kommune 

De statlige planretningslinjene for klima- og energiomlegging i kommunene er lagt til grunn 

for kommentarene til forslaget til planprogram for kommunedelplanen for klima og energi 

for Fauske kommune. Planprogrammet bør beskrive status, utfordringer og 

utredningsbehov, samt en vurdering av måloppnåelse i forhold til tidligere plan. 
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I tillegg til innspill som går på mer overordnete mål, retter vi fokuset i hovedsak på de to 

satsingsområdene transport og areal- og transportplanlegging.  

 

I nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 er det beskrevet et hovedmål for hva som er den 

primære funksjon for klima og miljø: 

«Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og 

redusere andre negative konsekvenser.» 

 

I etappemålene for planperioden for klima og miljø er det beskrevet tre forhold: 

1. Redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål 

2. Bidra til å oppfylle nasjonale mål for ren luft og støy 

3. Begrense tapet av naturmangfold 

 

Statens vegvesen har også utarbeidet en klima- og transportpyramide som viser en stegvis 

og hierarkisk tilnærming med fire innsatsområder for å redusere klimagassutslippene fra 

transportsektoren. Denne strukturen, samt tiltakene som ligger i de ulike innsatsområdene, 

er et innspill til klima- og energiplanens handlingsdel.   

 

 

 
 

 

1. Konsentrere arealbruken  

Det viktigste og mest fundamentale virkemiddelet er å konsentrere arealbruken. 

Gjennom en mer konsentrert arealbruk kan man sikre langsiktige grep som bidrar til 

å redusere transportbehovet og legge forholdene til rette for miljøvennlige 

transportmidler. Fortetting og lokalisering av arbeidsplasser, næring, boliger og 

fritidsboliger er tiltak som vil være sentrale og som bør inngå i planforslaget. 

Vurdering av klimahensyn bør inngå i all arealplanlegging. 

  

2. Styrking av de miljøvennlige transportalternativene for gående, syklende og 

kollektivtransport  

Dette er nødvendig for å gi folk et alternativ til å bruke privatbil. Bedring av 

rutetilbud, etablering av gang og sykkelveger og andre sykkeltiltak, tilrettelegging for 
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gående, samt drift og vedlikehold er i denne sammenhengen viktige tiltak som 

kommunen bør drøfte i planprosessen.  

 

3. Begrense biltrafikken 

Forskning viser at for å redusere biltrafikken er det også nødvendig med restriktive 

tiltak. Kapasiteten i vegnettet påvirker både hvor mange som reiser og hvor langt de 

reiser. Restriktive tiltak kan være bruk av miljøgater og å unngå tiltak og løsninger 

som vil føre til økt trafikk. Andre tiltak kan være parkeringspolitikk, bruk av 

fartsgrenser og fysisk fartsreguleringer. Slike restriktive tiltak bør bli drøftet i planen. 

 

4. Reduserer utslipp fra kjøretøy  

Tiltak som reduserer utslipp fra kjøretøy er nødvendig for at den motoriserte 

trafikken skal skje mest mulig effektivt og med minst mulig utslipp. Bruk av 

biodrivstoff og elektrifisering av bilparken er aktuelle tiltak som bør bli drøftet i 

planen.  

 

 

 

 

Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland 

 

Med hilsen 

 

Hanne Alvsing 

seksjonsleder Dagfinn Stavdal 

 senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Uttalelse til planprogram for energi- og klimaplan - Fauske 
kommune  
 
Vi viser til oversendelse fra dere av 20.11.2017. 
 
I den grad gode klimatiltak ikke blir en integrert del av kommunens øvrige planverk, og 
spesielt inngår i kommuneplanens handlingsprogram / økonomidel, er muligheten for 
gjennomføring liten. Det er derfor viktig at kommunen ved denne revisjonen har fokus på at 
planlagte tiltak også skal realiseres på denne måten. Som påpekt i brev herfra til 
kommunene av 06.07.2017, vil en oppdatert klima- og energiplan være et godt grunnlag for 
prioritering av blant annet statlige midler til kommunale klimatiltak. I en slik sammenheng vil 
det være viktig at det er klargjort at tiltakene også er prioritert for gjennomføring i 
kommunens øvrige planverk.  
 
Etter det vi kan se er fokusområdene kommunen har valgt sentrale for, så langt som mulig, å 
redusere klimaavtrykket som følge av kommunal virksomhet og planlegging. Vi kan derfor 
slutte oss til dette.  
 
Det er også positivt at kommunen har foreslått å lage en strategi for hvordan kommunen 
kan gjøres mer robust mot de klimaendringene som kommer, og i den sammenheng 
bruker klimaprofil Nordland. Fylkesmannen skal i løpet av 2018 utarbeide en sjekkliste 
for klimatilpasning i arealplaner på bakgrunn av klimaprofil Nordland. I den sammenheng 
ønsker vi å samarbeide med kommuner som er i gang med klima- og energiplanlegging, 
herunder planlegging av klimatilpasning. Vi håper derfor at Fauske kommune kunne 
tenke seg å samarbeide om denne oppgaven i 2018. 
 
Det vil ellers være svært viktig at kommunen har fokus på areal- og transportplanlegging som 
virkemiddel for å få ned utslipp fra veitrafikken i størst mulig grad. 
 
For best mulig å sikre videre oppfølging kan det vurderes om det er mulig i større grad å 
skille ut kommunens egen virksomhet som eget innsatsområde. Det vil her være aktuelt å 
vurdere hvordan kommunen kan redusere egne utslipp i kommunal drift, som bygningseier, 
utbygger og ved kjøp av varer og tjenester. Vi kan i denne sammenhengen f.eks. minne om 
potensialet som ligger blant annet i å bruke massivtre i byggverk i stedet for betong, både 
ved den CO2-bindingen dette innebærer og i form av reduserte CO2-utslipp ved 
betongproduksjon. Som det går fram av lov om offentlige anskaffelser har kommunen, ifølge 
lovens § 5, også en plikt til å  

https://lovdata.no/NL/lov/2016-06-17-73/%C2%A75


Side 2 av 2

«innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig 
miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. …» 

 
Som grunnlag for dette vil det være viktig at også klima-avtrykket fra produksjon og transport 
analyseres så langt som mulig, og at dette ev. også inngår som premiss ved kommunal 
innbydelse til anbud. 
 
Vi ser at kommunen har oppdatert kunnskapsgrunnlaget med bl.a. tall fra 2015, men viser for 
ordens skyld til tilgjengelig veiledning om klima- og energiplanlegging og klimatilpassing 
under klima på www.miljokommune.no. Vi vil ellers også være tilgjengelig for råd og bistand i 
den videre planprosessen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.)  
seksjonsleder Svein Einar Stuen 
 seniorrådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

Kopi til: 
Nordland fylkeskommune post@nfk.no   
 
 
Saksbehandlere: 
Asgeir Jordbru, beredskapsavdelingen 
Svein Einar Stuen, miljøvernavdelingen 
 
 

http://www.miljokommune.no/
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Detaljregulering for Kirkeveien 13 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering for 
Kirkeveien 13 ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Vedlegg: 
09.02.2018 20150018_Plankart Kirkeveien 13_A3 1_500 1372983 

14.02.2018 Planbeskrivelse Kirkeveien 13_gan 1373511 

14.02.2018 Planbestemmelser Kirkeveien 13 1373512 

14.02.2018 Situasjonsplan, PGH Eiendom, 19.01.18 1373513 
 
 
Saksopplysninger: 
 
1. gangs behandling 
 
Norconsult AS har på oppdrag fra PGH Eiendom AS utarbeidet detaljregulering for Kirkeveien 13. 
Kirkeveien 13 er nylig regulert til boligformål i plan vedtatt 11.05.17. 
 
Hensikten med dette planarbeidet er å utvide bolig-/planområdet med ca 200 m2 mot nordvest. Det er 
foreslått mindre justeringer av byggegrensen mot Farvikveien og Kirkeveien, tillatt gesimshøyde er øket 
med 1 m for å legge til rette for pulttak, samt at områder for uteoppholdsareal/lek og parkering er 
flyttet noe på. I forhold til adkomst ønskes det åpnet for adkomst fra Farvikveien i tillegg til allerede 
avklart adkomst fra Kirkeveien.  
 
Planområdet innbefatter eiendommene 103/1634 og 103/1201 (PGH Eiendom AS), samt del av 103/521 
(Fauske kommune). 
 
Planforslaget omfatter detaljregulering for Kirkeveien 13 (2015008) samt del av reguleringsplan for 
Vestmyra skolesenter (2004002) som ble vedtatt 27.06.2005, dvs. at nordvestlige del av  planområdet 
må omreguleres fra fra kontor/industriformål til boligformål. 
 
Detaljreguleringsplanen omfatter: 
· Plankart i målestokk 1:500 (A3) 
· Planbestemmelser 
· Planbeskrivelse 
 
Planforslaget inneholder følgende arealformål, jevnfør plan-og bygningsloven § 12-5: 
1. Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse (B) 



2. Bestemmelsesområde – Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg – Lek (#1) 
 
 
Krav om konsekvensutredning er vurdert i punkt 1.5 i planbeskrivelsen og konkluderer med at tiltaket 
ikke vil kunne få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
 
Krav til vurdering av rasfare og grunnforhold er nedfelt i planbestemmelsenes § 5, punkt 5.2. Det vises 
også til punkt 4.14 i planbeskrivelsen. 
 
Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i planbestemmelsenes § 2, punkt 2.2. 
 
Biologisk mangfold, Naturmangfoldloven kapittel II §§ 4-14, er vurdert. Tilgjengelige naturdatabaser er 
sjekket og finner ikke forekomster som kan trues eller ødelegges av tiltaket. Tiltaksområdet er et 
område som allerede er preget av menneskelig virksomhet og aktivitet. Sannsynligheten for å finne 
verdifullt naturmangfold vurderes som liten. Det vises til planbeskrivelsens punkt 6.3. 
 
Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt planbeskrivelse. Med bakgrunn i 
oppstartmelding er innkomne forhåndmerknader gjengitt og kommentert av Norconsult i 
planbeskrivelsen. Rådmannen tar kommentarer – vurderinger fra Norconsult til etterretning og har ikke 
ytterligere kommentarer direkte til disse. 
 
Adkomst til planområdet er lagt til Kirkeveien som har opparbeidet fortau fra Rv80 til E6. Rådmannen 
viser i denne sammenheng til vedlagt planbeskrivelse og planbestemmelser. 
 
Områdene vest for planområdet er eksisterende boligområder. I nord og øst er det eksisterende 
bebyggelse til kontor-bolig og industri (Galvano). 
Området ligger opp mot Farvikveien og Kirkeveien og dominerende 
bruk av områdene rundt er boligformål. Ny boligbebyggelse som planlagt vil ikke endre stedets karakter. 
 
Planområdet har altså veg på to av sidene og grenser opp mot lettere industrilokaler og 
kontor(bolig)bebyggelse på resten. Det vil nok forekomme noe trafikkstøy, men dette anses å være 
begrenset da vegens ÅDT (årsdøgntrafikk) og fartsgrense er lav (30 km/t). 
 
Planområdet ligger sentralt mot eksisterende infrastruktur, skole, nærmiljøanlegg, idrettshall og butikk. 
Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, blant annet hos barnas representant og VVA. 
Det framkommer ingen kommentarer fra disse. 
 
 
Planforslaget vurderes å være et godt bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter boliger-leiligheter på 
Fauske. Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sammendrag 

Kirkeveien 13 er så nylig som i mai 2017 regulert til boligformål. Hensikten med dette planarbeidet er å 
utvide bolig-/planområdet med cirka 200 m2 mot nordvest. Formålet vil fortsatt være boligformål i det 
omfang (utnyttelsesgrad og byggehøyder) som er bestemt i gjeldende reguleringsplan. Det er foreslått 
mindre justeringer av byggegrensen mot Farvikveien og Kirkeveien, tillatt gesimshøyde er øket med   
1 m for å legge til rette for pulttak, samt at områder for uteoppholdsareal/lek og parkering er flyttet noe 
på. Ift. adkomst ønskes det åpnet for adkomst fra Farvikveien i tillegg til allerede avklart adkomst fra 
Kirkeveien.  

Tiltakene planen hjemler er vurdert og ikke utløse krav til konsekvensutredning. 

Planforslaget vurderes å være et godt bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter leiligheter på 
Fauske.  
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 Bakgrunn 

 Hensikten med planen 

Kirkeveien 13 er så nylig som i mai 2017 regulert til boligformål. Hensikten med dette planarbeidet er å 
utvide bolig-/planområdet med cirka 200 m2 mot nordvest. Formålet vil fortsatt være boligformål i det 
omfang (utnyttelsesgrad og byggehøyder) som er bestemt i gjeldende reguleringsplan. Det er foreslått 
mindre justeringer av byggegrensen mot Farvikveien og Kirkeveien, tillatt gesimshøyde er øket med   
1 m, samt at områder for uteoppholdsareal/lek og parkering ønskes flyttet noe på. Ift. adkomst ønskes 
det åpnet for adkomst fra Farvikveien i tillegg til allerede avklart adkomst fra Kirkeveien.  

 Forslagstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller/tiltakshaver for planarbeidet er PGH Eiendom AS. 
 

Planarbeidet utføres av konsulent: 
Norconsult AS 
Sjøgata 74 
8200 Fauske 

 Eierforhold 

PGH Eiendom AS eier gårds- og bruksnummer 103/1201, 103/1634 og del av 103/570 vil bli 
grensejustert inn på samme etter hvert.  

 Tidligere vedtak i saken 

Godkjenning av plan 2015008 foreligger. 

 Krav om konsekvensutredninger 

Tilføring av det nye arealet til gjeldende reguleringsplan innebærer endring av reguleringsplan for 
Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 27.06.2005 som igjen er nedfelt/hjemlet i kommuneplanens 
arealdel, dvs. en omregulering fra kontor/industriformål til boligformål. Det fremgår av forskrift om 
konsekvensutredninger (jf. § 3) at detaljreguleringer på inntil 15 daa som innebærer endringer av 
kommuneplan (herunder kommunedelplan) eller områderegulering skal vurderes etter vedlegg III i 
forskriften. Ved gjennomgang av vedlegg III er det konkludert med at tiltaket ikke vil kunne få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  
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 Planprosess 

 Medvirkning og møter 

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Saltenposten 25.11.2017 og berørte parter 
(private og offentlige) ble skriftlig varslet om planoppstarten i brev datert 24.11.2017. 

 Innspill til planen 

Det er mottatt i alt 2 innspill til varsel om planoppstart. Disse er oppsummert og kommentert i tabellen 
nedenfor. 

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

ISE 18.12.17 Opplyser om at de har 
infrastruktur innenfor planområdet 
og ber om å bli tatt med på råd ift. 
løsningsforslag. 

Medtatt i bestemmelse at flytting, 
nærbygging etc. må avklares 
med den enkelte anleggseier. 

Nordland 
fylkeskommune 

20.12.17 -Tiltaket ikke i konflikt med 
regionale interesser. 

-Ber om sosidata oversendes 
NordlandsAtlas. 

-Kulturminnefaglig; opplyser om 
at de ikke er kjent med at 
planforslaget vil komme i konflikt 
med registrerte verneverdige 
kulturminner.  

- 
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 Planstatus og rammebetingelser 
 

 Overordnede planer 

I kommunedelplan for Fauske Sentrum del 1 er planområdet avsatt til kontor og industri ved at 
reguleringsplan for Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 27.06.2005 er videreført/tatt inn i 
kommunedelplan. 

 
 

Figur 1: Utsnitt fra kommunedelplan for Fauske Sentrum del 1. 

 Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan for området er detaljreguleringsplan for Kirkeveien 13 vedtatt av Fauske 
kommunestyre den 11.05.17. Utvidelsen som omfattes av denne reguleringen inngår i 
reguleringsplan, Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 27.06.2005 er området avsatt til «kombinert 
kontor og industri/lager».  



 

 
Oppdragsnr.: 5157467   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 

Detaljregulering for                 Kirkeveien 13  |  Plan-ID: 2015008 

 
 

i:\dokumenter\planer\kirkeveien 13\endring\januar 2018\planbeskrivelse kirkeveien 13_gan.docx 2017-12-23  |  Side 9 av 22 
 

 Statlige og regionale planretningslinjer 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet 
at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med 
planforslaget er listet opp nedenfor: 

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

• Naturmangfoldloven (2012) 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 

 



 

 
Oppdragsnr.: 5157467   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 

Detaljregulering for                 Kirkeveien 13  |  Plan-ID: 2015008 

 
 

i:\dokumenter\planer\kirkeveien 13\endring\januar 2018\planbeskrivelse kirkeveien 13_gan.docx 2017-12-23  |  Side 10 av 22 
 

 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende 
forhold 

 Beliggenhet 

Planområdet vil etter endring bli på cirka 2,1 daa, ligger på Vestmyra, vest for Fauske sentrum.  

 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

I planområdet står det oppført et bygg (brakkerigg) benyttet som kontorbygg, overnatting samt 
lagervirksomhet.  

Området vest for planområdet består i hovedsak av småhusbebyggelse, mens området i nord og i øst 
består henholdsvis av industribygninger og en kirkegård.  

 Stedets karakter 

Planområdet ligger sentrumsnært. Bebyggelsen består av lavere eneboligbebyggelse og rekkehus 
med romslige tomter og åpenhet mellom husene og fremstår som ensartet i felt.  Område i nord består 
av sammensatte industribygninger i inntil to etasjer. 

 Landskap 

Planområdet er tilnærmet flatt. Noe av område er opparbeidet, men deler av området består av kratt 
og annen vegetasjon. I bakkant mot nord synker terrenget noe mot veien som går ned i Farvikdalen.  

Det er meget gode solforhold på tomten.  

 Kulturminner og kulturell verdi 

Oppført bebyggelse i planområdet er ikke verneverdig. Det er heller ikke kjent at det er verneverdige 
kulturminner og/eller -miljøer i tilstøtende områder. 
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 Naturverdier 

Det er ikke registrert noen naturverdier eller viktige naturtyper/arter i eller i nærheten av planområdet.  

 Rekreasjonsverdi/bruk 

Det er ingen spor etter lek eller uteaktivitet i planområdet, men det er tilgjengelige lekeplasser og 
ballbaner tilknyttet skoler i nærområdet. 

 Landbruk, skogbruk og reindrift 

Det utøves ingen landbruk, skogbruk eller reindrift i planområdet eller i umiddelbar nærhet til området. 

 Trafikale forhold 

Planområdet grenser til Kirkeveien i sør og Farvikveien i vest og i nord. Vegene er kommunale og er 
tilknyttet Rv. 80 vest for planområdet. Vegene har 30 km/t sone og det er etablert fartsdumper. 

Gang- og sykkelvei 

Kirkeveien er opparbeidet med fortau.  

Kollektivtilbud  

Det er godt kollektivtilbud i området. Nærmeste bussholdeplass ligger ca. 200 m unna ved RV 80 og 
ved kirken. 

 Barns interesser 

Det er ikke kjent at planområdet er brukt som leke- eller uteoppholdsareal. 

 Sosial infrastruktur 

Nye Vestmyra er bygd og er lokalisert i kort gangavstand til planområdet. I umiddelbar nærhet til 
planområdet ligger det også en dagligvareforretning, samt at det er gangavstand til sentrum.  

 Universell tilgjengelighet 

Terrenget i planområdet og i omkringliggende områder er forholdsvis flatt og legger derfor til rette for 
universell tilgjengelighet.  
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 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp er ført fram til eksisterende bebyggelse. Kapasitet på anlegget er tilstrekkelig for 
eksisterende bygninger. Likså er tele og el ført fram til eksisterende bygninger  

Området ligger innenfor område hvor det kan fremføres fjernvarme, men det vites ikke om når dette 
tenkes tilbudt i området.  

 Grunnforhold, forurensning og flom 

Løsmassene i planområdet består i hovedsak av strandavsetninger i ulik tykkelse. 

Bygget som står der i dag er fundamentert på peler på fjell.  Man antar derfor at hele området som 
skal bebygges har en relativ god fundamenteringsevne.  

  

Figur 2: Løsmassekart. Kilde: Arealis. 

 

I følge NVEs karttjeneste ligger området utenfor, men opp mot fareområdet for kvikkleire i Farvikdalen.  

 

Figur 3: Kvikkleirekart. Kilde: Arealis.   
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I tillegg har NVE startet en sikring av Farvikdalen i dette området for å hindre eventuelle setninger i 
fremtiden. 

 Støy 

Planområdet har vei på to av sidene og grenser opp mot lettere industri lokaler på resten. Det vil nok 
forekomme noe trafikkstøy, men dette anses å være begrenset da veiens ÅDT og fartsgrense er lav.  

 Forurensning 

Luftforurensningen i planområdet er hovedsakelig knyttet til trafikk. Det er ikke kjent at området har 
luftforurensning som overstiger grenseverdiene for konsentrasjoner av tillatt luftforurensning (jf. 
Forurensningsforskriften § 7). 

Planlegger kjenner ikke til at det er drevet virksomhet som kan ha forurenset grunn eller vann i 
planområdet. 
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 Beskrivelse av planforslaget 

 Analyser og utredninger 

Det er ikke gjennomført noen analyser eller utredninger i forbindelse med planarbeidet utover det som 
fremgår av denne planbeskrivelsen. 

 Planlagt arealbruk 

I planområdet tenkes det bygd boliger med tilhørende parkeringsplasser og infrastruktur. Parkering 
tenkes løst på bakkeplan under ny bebyggelse, samt noen plasser ute i dagen.   

Videre er det regulert inn leke- og uteoppholdsareal til boligene iht. kommuneplanens bestemmelser
  

Planområdet er regulert til følgende arealformål: 

- Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 
o Boligbebyggelse (B) 

 
- Bestemmelsesområde (PBL § 12-7) 

o Lek (#) 
 

 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelse tillates plassert innenfor byggegrensen i området avsatt til «boligbebyggelse». 
Byggegrenser fremgår av plankartet. I forhold til Kirkeveien og Farvikveien er byggegrensen satt til 10 
m fra senterlinjen på disse vegene. Mot nordøst er byggegrensen satt til 4 m, men det tillates at 
carportanlegg/garasjer, søppelanlegg, etc settes opp inntil 1 m fra formålslinjen der en ikke grenser til 
offentlig veg.  

Det planlegges bygd 2 bygg med 6 leiligheter i hvert bygg og i inntil 3 etasjer. 

Utarbeidet plankart viser en mulig utnyttelse av planområdet med inntil 12 leiligheter og der 
carportanlegg er integrert i hovedbygningene i en første etasje.  

Maks tillatt bebygd areal, %-BYA er satt til 35 % og maks tillatt gesimshøyde er foreslått satt til 11 m 
fra gjennomsnittlig planert terreng. Heissjakter, trapperom, etc. tillates over de oppgitte byggehøydene 
med inntil 3,0 m. Terrenget i planområdet og i omkringliggende områder ligger på ca. +31,0. 
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 Uteoppholdsareal 

Til hver boenhet skal det iht. krav i gjeldende kommuneplan, avsettes minimum 35 m2 med leke- og 
uteoppholdsareal, hvorav minst 5 m2 av disse skal utgjøre privat uteareal (terrasse/balkong). Det er 
regulert inn areal til leke- og uteoppholdsareal tilsvarende ca. 12 boenheter i plankartet. 

Utover dette bygges det i forbindelse med Vestmyra skolesenter et innholdsrikt nærmiljøanlegg med 
en rekke fasiliteter for utøvelse av rekreasjon for barn og unge i alle aldre. 

 Parkering 

I kommuneplan som er under revidering forslås det et parkerinskrav på 1,4 plasser pr. boenhet for 
enheter med et areal større enn 50 m2 og 1 plass pr. boenhet for enheter under 50 m2. 

Parkering vil bli løst på egen tomt i kombinasjon av carportløsning og åpen bakkeparkering.  

 Trafikkløsning 

Bilatkomst til planområdet tenkes lagt sørfra via Kirkeveien og fra nordvest via Farvikveien. 
Byggegrensen er i hovedsak satt til 10 m fra veiens regulerte senterlinje. Kirkeveien har videre 
forbindelser mot RV80 og E6. 

 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

De nye byggene vil kunne knyttes til eksisterende kommunalt vann- og avløpsanlegg som har 
tilstrekkelig kapasitet. 
 
Energibehovet i planområdet er planlagt dekket med elektrisitet. Planområdet må søkes på vanlig 
måte for oppkobling mot strømnettet. 

 Plan for avfallshåndtering 

Avfallshåndteringen vil skje på eget område. Bygg/løsninger for avfall tillates plassert utenfor 
byggegrensene og inntil 1 m fra formålslinjene foruten der det grenses mot offentlig vegg. 

 Planlagte offentlige anlegg 

Forslagstiller kjenner ikke til at det er planlagt nye offentlige anlegg i nærheten av planområdet, 
foruten ny skole/nærmiljøanlegg ifbm. Vestmyra skole. 
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 Sosial infrastruktur 

Det er god dekning hva angår barnehage og skole i området. Den sentrale beliggenheten gjør at det 
ellers er godt utbygd med sosial infrastruktur i nærområdet. 

 Universell utforming 

Arealer innenfor planområdet skal så langt det er mulig opparbeides og utformes etter prinsippene om 
universell utforming.   

 Miljøoppfølging 

Det planlegges ikke virksomheter som genererer lukt, støv eller annen forurensning i planområdet. 

Det er tatt inn i bestemmelsene at det skal foreligge kartlegging av mulig forurensning i grunnen, og 
evt. tiltaksplan for håndtering av forurensede masser iht. forurensningsforskriftens kap. 2 ved søknad 
om igangsettingstillatelse. 

 Grunnforhold 

Sikker byggegrunn skal dokumenteres før igangsettingstillatelse gis.  

 Støy 

Ingen nødvendige tiltak. Støy i anleggsperioden skal skje i tråd med veileder T-1442 Retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging (2012). 
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 Risiko- og sårbarhet 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Må senest dokumenteres ved 
søknad om igangsettingstillatelse. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Radonsperre- lovpålagt krav fra 
1.7.2010. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området? 

 Ingen særskilt risiko. 

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

 Ingen særskilt risiko. 

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

 Ingen særskilt risiko. 

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann X 
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Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

x  

• Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

 Ingen særskilt risiko.  

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Antas tilstrekkelig. 

• Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

x   

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x Må sjekkes ut og dokumenteres 
før igangsettingstillatelse gis. 

• Annet (spesifiser) x  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  
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 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

ROS-skjemaet er gjennomgått og vurdert og det konkluderes med at det ikke er behov for spesielle 
tiltak i forbindelse med dette planarbeidet, foruten dokumentasjonskrav ift. forurenset grunn og 
stabilitet. 

 Rekkefølgebestemmelser 

Det er stilt rekkefølgekrav knyttet til følgende forhold: 

o Situasjonsplan/utomhusplan. 
o Kommunaltekniske planer. 
o Håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen, herunder ift. gjeldende 

kulturminner/-miljø. 
o Teknisk infrastruktur. 
o Nødvendig sikring av leke- og uteoppholdsarealene. 
o Dokumentasjon på grunnforhold. 

 

Annet (spesifiser) x  
 

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger  Ingen særskilt risiko. 

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 Overordnede planer 

Planforslaget medfører endring av formål i ift. det som er bestemt å gjelde i kommunedelplanen for 
området. Dominerende bruk av områdene rundt er boligformål, og i så måte vil en omregulering fra 
industri til boligformål passe fint inn. 

 Stedets karakter 

Planforslaget innebære en videreføring av dagens situasjon og dermed ingen endring av 
stedskarakteren. Området forslås fortsatt bebygd, men da med boligbebyggelse slik som 
mestepartene av omkringliggende områder.  

 Natur- og kulturverdier 

Det er gjort en samlet vurdering opp mot Naturmangfoldloven kap. II § 4 - § 14 og funnet at tiltaket 
ikke er i strid med Naturmangfoldlovens bestemmelser. Vi har sjekket tiltaksområdet mot tilgjengelige 
naturdatabaser og ikke funnet forekomster som kan trues eller ødelegges av tiltaket. Det er ikke 
registrert utvalgte naturtyper, verdifulle arter eller høy bonitet/jordkvalitet i forbindelse med 
naturområdene og jordbruksområdene.  

Tiltaksområdet hvor det planlegges nye boliger ligger i et område allerede preget av menneskelig 
virksomhet og aktivitet, hvor vi har vurdert sannsynligheten for å finne verdifullt naturmangfold som 
liten. På bakgrunn av dette er det ikke gjort nærmere feltundersøkelser i planområdet av hensyn til 
naturmangfold.  

Oppføringen av bygninger og infrastruktur må følge de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, og 
vurderes å ivareta hensynet til naturmiljøet. 

 Landbruksfaglige vurderinger 

Planlagt utbygging vurderes ikke å gi negative konsekvenser for landbruk.  
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 Trafikale forhold 

Planlagt utbygging vil føre til økt biltrafikk, men beregnet økning forventes ikke å gi 
avviklingsproblemer i omkringliggende vegnett. 

 Teknisk infrastruktur 

Ny bebyggelse i planområdet kan tilkobles eksisterende teknisk infrastruktur i området.  

 Rekreasjon og uteoppholdsarealer 

Planlagt utbygging innebærer ikke nedbygging av rekreasjonsområder, men vil derimot kunne føre til 
at nytt leke- og uteoppholdsareal blir opparbeidet. 

 Barns interesser 

Hensyn til barn og unge anses å være tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. 

 Sosial infrastruktur 

Planlagt utbygging utløser ikke behov for å øke verken barnehage- eller skolekapasitet, da det 
allerede i dag er god kapasitet ift. disse funksjonene.  

 Universell tilgjengelighet 

For uteområder, adkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i til enhver tid gjeldene Teknisk 
forskrift. 

 ROS 

Det er ikke avdekket noen spesielle hensyn i forhold til risiko og sikkerhetsvurderinger. Tilstrekkelig 
brannvannstilførsel og grunnforhold skal dokumenteres før igangsettingstillatelse gis. 

 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Tiltaket i planen medfører ingen økonomiske konsekvenser for Fauske kommune. Alle kostnader ved 
tiltaket bæres av tiltakshaver. 
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 Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekket noen interessemotsetninger i løpet av planprosessen. 

 Avveininger av virkninger 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten 
grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. Planforslaget vurderes å være et godt 
bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter leiligheter på Fauske.  
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§1 GENERELT 
 
1.1  Formål 

Reguleringsplanens formål er å legge til rette for etablering av boliger med tilhørende leke- og 
uteoppholdsareal, samt parkerings- og trafikkareal.  

 
1.2  Planavgrensning 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart i ett vertikalnivå (på grunnen) med 
plan-id 2015008. 
 
Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Vestmyra skolesenter vedtatt 27.06.05 (plan ID 
2004002).   

 
1.3  Planområdets arealformål 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningsloven § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg 

• Boligbebyggelse (B), eierform annen 
 

Bestemmelsesområde - Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg 
• Lek (#1) 

 
 

 
§ 2  FELLES BESTEMMELSER 
 
2.1  Støy – støyskjerming 

Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging           
T-1442 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 

 
2.2  Universell utforming 

For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i byggeteknisk forskrift (TEK). 
 
2.3  Arkitektur og estetikk 

Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning i 
forhold til omgivelsene. Det skal etableres et harmonisk og enhetlig arkitektonisk uttrykk 
innenfor planområdet. Byggene skal reflektere sin egen tid når det gjelder utforming, 
materialvalg og fargesetting.  

 
2.4  Parkering 

Det skal etableres parkering i henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  
 
2.5  Leke- og uteoppholdsareal 

Det skal opparbeides min. 35 m2 leke- og uteoppholdsareal per boenhet. Minst 5 m2 av disse skal 
være privat uteareal (terrasse/balkong). 
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2.6 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 
Det skal tas hensyn til VA og kabelanlegg i grunnen. Flytting, nærbygging etc. må avklares med 
den enkelte anleggseier.  

 
2.7  Avfall  

Det skal avsettes nødvendig areal for avfallshåndtering i planområdet. Plassering av disse skal 
fremgå av situasjonsplan/utomhusplan, jf. § 5.1.  

 
2.8  Kulturminner 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune og 
Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 

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

 
 
§ 3  BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5, pkt.1) 
 
3.1  Boligbebyggelse – B 

I område benevnt B kan det etableres boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, 
trafikkareal, herunder parkering/carport, boder samt avfallshåndtering.   

 
Maksimal utnyttelsesgrad får ikke overstige %-BYA=35 %. Maksimal tillatt gesimshøyde settes 
til 11 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Byggegrenser fremgår av plankartet.  
 
Garasjer/carport, uteboder, søppelskur etc. tillates utenfor angitte byggegrenser inntil 1 m fra 
formålslinjen foruten der det grenses mot offentlig veg. Dersom avstand til nye og/eller 
eksisterende bygninger blir mindre enn 8 m må byggene prosjekteres og bygges med tilstrekkelig 
brannmotstand i henhold til teknisk forskrift. 
 
Inntegnet planlagt bebyggelse og parkeringsplasser er kun å oppfatte som illustrasjon av en 
mulig utnyttelse. Endelig løsning dokumenteres ved søknad om rammetillatelse.   

 
 
§ 4 BESTEMMELSESOMRÅDE - Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg                

(PBL §12-7, pkt. 1) 
 
4.1 Lek (# 1 LEK) 

Innenfor områdene benevnt #1 LEK skal det tilrettelegges for leke- og uteoppholdsareal jf. § 2.5.  
Arealene skal ha god sikring mot biltrafikk.  
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§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
5.1 Rammetillatelse 

Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
• Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 

bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer med nødvendig 
sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt øvrig bruk av ubebygde 
arealer. 
 

5.2 Igangsettingstillatelse 
Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
• Nødvendige kommunaltekniske planer som er godkjent av kommunen.  
• Dokumentasjon på at grunnen ikke er forurenset. 
• Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte tiltaket. 
• Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- anleggsfasen.  

 
5.3 Brukstillatelse 

Før brukstillatelsen kan gis skal følgende foreligge/være ferdig opparbeidet: 
• Teknisk infrastruktur (VA, atkomst, parkering osv.) og leke- og uteoppholdsareal  
• Nødvendig sikring av leke- og uteoppholdsareal. 
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Saksopplysninger: 
1. gangs behandling 
 
Rambøll Norge AS har på oppdrag fra Fauske kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for 
Myrveien 13/15. Området for planforslaget ligger på Erikstad vest for Fauske sentrum, Planområdet 
strekker seg over hele eller deler eiendommene, gnr/bnr 104/209, 104/200, 104/681 og 104/34 (Fauske 
kommune). 
Bakgrunn for planarbeidet er Fauske kommune sitt ønske om å detaljregulere et område i en kilometer 
fra Fauske sentrum. En omfattende brann i en kommunal firemannsbolig resulterte i at det ene bygget 
på eiendommen ble revet. Det er ønskelig å legge til rette for 10 nye boenheter fordelt på to nye bygg. 
Utleieboligene på området har blitt benyttet som flyktningbolig. 
Eksisterende bygg sør i planområdet opprettholdes uendret. Det planlegges totalt tre boligbygg med 
tilsammen 14 boenheter innenfor planområdet. Atkomst planlegges fra Myrveien og Lynghaugveien 
med parkering på angitt plass. 
 
Foreliggende planforslag ligger innenfor reguleringsplan for Møllnveien – alt. 2 i et område regulerert til 
boligformål. Det blir altså ingen formålsendring, men grad av utnytting blir økt. 
 
Detaljreguleringsplanen omfatter: 
· Plankart i målestokk 1:500 (A3) 
· Planbestemmelser 
· Planbeskrivelse 
· ROS-analyse 
· Illustrasjonsplan 
 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 med tilhørende 



forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke 
konsekvensutredes. Fauske kommune anser det derfor ikke som nødvendig å utarbeide planprogram og 
konsekvensutredning som grunnlag for reguleringsplanen. 
 
Krav til vurdering av grunnforhold er nedfelt i planbestemmelsenes § 3, punkt 3.1.Det vises også til i 
punkt 5.13 i planbeskrivelsen.  
 
Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i planbestemmelsenes § 4, punkt 4.8. 
Biologisk mangfold, Naturmangfoldloven kapittel II §§ 4-14, er vurdert. Tilgjengelige naturdatabaser er 
sjekket og finner ikke forekomster som kan trues eller ødelegges av tiltaket. Tiltaksområdet er et 
område som allerede er preget av menneskelig virksomhet og aktivitet. Sannsynligheten for å finne 
verdifullt naturmangfold vurderes som liten. 
 
Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt planbeskrivelse. Med bakgrunn i 
oppstartmelding er innkomne forhåndmerknader gjengitt og kommentert av Rambøll i 
planbeskrivelsen. Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra Rambøll til etterretning og har ikke 
ytterligere kommentarer direkte til disse. 
 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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AVGRENSNING 
 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Rambøll og datert 
08.02.2018. 

 
INNENFOR REGULERINGSGRENSENE ER OMRÅDET REGULERT TIL FØLGENDE 
FORMÅL ETTER PLAN- OG BYGNINGLOVEN: 

 

§ 12-5 Formål 
 

1. Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse (B) 
Lekeplass (LEK) 
Gårdsplass (GP) 

 
2. Samferdselsanlegg og annen teknisk infrastruktur 

Kjøreveg (KV) 
Gangveg (G) 



FØLGENDE BESTEMMELSER GJELDER FOR REGULERINGSFORMÅLENE: 
 

§ 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

1.1 Områder for boligbebyggelse (B) 
 

Det skal utarbeides 2 sykkelparkeringer pr. boenhet. 
 

Det tillates bygd kjeller/sokkel der grunnforhold tilsier det. 
 

Boligene skal ha en harmoni i forhold til form, fasader og materialbruk. 

Takvinkel skal være mellom 22,5 og 38 grader. 

Innenfor området er det tillat oppført konsentrert småhusbebyggelse. 

Utnyttelsen i området skal maksimalt være 35 % BYA. 

Bygningenes hoveddel skal innenfor området ha innbyrdes lik takform. 

Gesimshøyde skal ikke overstige 7 meter. 

1.2 Lekeplass (LEK) 
 

Området markert f_LEK skal være felles lekeplass for boligene. 
 

1.3 Gårdsplass (GP) 
 

Området markert f_GP skal være felles gårdsplass for boligbebyggelsen. Parkering til bolig skal skje 

på angitte plasser innenfor f_GP, minimum 1,0 biloppstillingsplasser pr. boenhet mindre enn 50 m2 og 

1,4 biloppstillingsplasser pr. boenhet større enn 50 m2. Minimum 10% av parkeringsplassene skal 

være reservert for forflytningshemmede. 
 

§ 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

2.1 Kjøreveg (KV) 
 

Vegene merket o_KV skal benyttes som atkomstveger til boligene innenfor planområdet. 
 

2.2 Gangveg (G) 
 

Området markert f_G skal være felles gangveg fra gårdsplass til lekeplass. 
 

§ 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER . 
 

3.1 Geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse gis. Av 
prosjekteringsrapporten skal det fremgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle 
arbeider i byggeperioden. 

 
3.2 Utslippstillatelse for spillvann må være gitt før igangsettingstillatelse gis. 



§ 4 GENERELLE BESTEMMELSER 
 

4.1 Oljeskift, hjulskift og fylling av drivstoff i forbindelse med anleggsvirksomhet skal ikke foregå 
innenfor planområdet. 

 
4.2 Dersom det støtes på et mulig fredet kulturminner under arbeidet, skal arbeidet stanses og 
kulturminnemyndighet varsles. 

 
4.3 Der byggegrensen er mindre enn 4,0 meter, og det etableres bebyggelse nærmere hverandre enn 
8,0 meter, kreves det brannvegg på tilstøtende vegger på bolighus. 

 
4.4 Det tillates maksimalt 14 boenheter i planområdet. Minimum 50 % av nye boenheter skal være 
tilgjengelige boenheter med livsløpsstandard. 

4.5 Det skal opparbeides minimum 35 m2 uteoppholdsareal per boenhet. 
 

4.6 Det skal opparbeides lekeplass på minimum 150 m2. 
 

4.7 Det skal opparbeides et gjerde langs Lynghaugveien og Myrveien der langsgående parkering 
etableres. 
 
4.8  Universell utforming: For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i 
byggeteknisk forskrift (TEK). 
 
4.9 Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 
T-1442 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 
 
4.10 Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for 
egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. 
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 



 

Oppdragsgiver 

                                                                                                                                                     

Fauske kommune 

 

Rapporttype 

Planbeskrivelse  

 

13.02.2018 

MYRVEIEN 13 OG 15, GNR. 104, BNR. 209 OG 

DEL AV GNR. 104, BNR. 200 OG GNR. 104, BNR. 

34 

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 
PLANBESKRIVELSE 

  

 

 



 

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2 (41) 

 

 

 

 

 

MYRVEIEN 13 OG 15, GNR. 104, BNR. 209 OG DEL AV 

GNR. 104, BNR. 200 OG GNR. 104, BNR. 34 

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 

 

 

 
 

Oppdragsnr.: 1350021445 

Oppdragsnavn: Detaljregulering Myrveien 13 og 15  

Dokument nr.: 

Filnavn: 

1 Planbeskrivelse 

 

 

Revisjon 00 01 02 03 

Dato 30.11.2017 13.02.2018   

Utarbeidet av CHFU ANAM   

Kontrollert av EGLTRH EGLTRH   

Godkjent av EGLTRH EGLTRH   

 

 

 

Rambøll 

P.b. 9420 Sluppen 

 

NO-7493 TRONDHEIM 

T +47 73 84 10 00 

F +47 73 84 10 60 

www.ramboll.no 

 

Rambøll 

P.b. 9420 Sluppen 

 

NO-7493 TRONDHEIM 

T +47 73 84 10 00 

F +47 73 84 10 60 

www.ramboll.no 

 



 

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 3 (41) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

INNHOLD 

 

 

1. SAMMENDRAG ......................................................................... 6 

2. NØKKELOPPLYSNINGER .......................................................... 7 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET ............................................. 8 
3.1 Hensikten med planen ................................................................ 8 
3.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold ...................................... 8 
3.3 Berørte eiendommer................................................................... 8 
3.4 Planprogram/konsekvensutredning .............................................. 10 

4. PLANPROSSESEN .................................................................. 10 
4.1 Oppstartsmøte .......................................................................... 10 
4.2 Varsel om oppstart .................................................................... 10 
4.3 Øvrig medvirkning ..................................................................... 10 

5. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER ................................. 11 
5.1 Statlige planer og føringer .......................................................... 11 
5.2 Regionale planer ....................................................................... 11 
5.3 Kommuneplanens arealdel ......................................................... 11 
5.4 Gjeldende reguleringsplan .......................................................... 13 

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET ....................................................... 14 
5.5 Beliggenhet .............................................................................. 14 
5.6 Planavgrensning ....................................................................... 14 
5.7 Bebyggelse .............................................................................. 15 
5.8 Topografi ................................................................................. 15 
5.9 Arealbruk og vegetasjon ............................................................ 15 
5.10 Landskapsbilde ......................................................................... 15 
5.11 Kulturminner ............................................................................ 15 
5.12 Naturmangfold .......................................................................... 15 
5.13 Grunnforhold ............................................................................ 15 
5.14 Trafikkforhold ........................................................................... 16 
5.15 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder ........................... 18 
5.16 Barns interesser ........................................................................ 18 
5.17 Lekeplasser/friområder .............................................................. 19 
5.18 Offentlig og privat servicetilbud .................................................. 21 
5.19 Universell tilgjengelighet ............................................................ 21 
5.20 Teknisk infrastruktur ................................................................. 22 
5.21 Forurensing (Grunn, vann og luft) ............................................... 22 

6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET ....................................... 23 
6.1 Planens hensikt ......................................................................... 23 
6.2 Plandata .................................................................................. 24 
6.3 Planlagt arealbruk ..................................................................... 24 
6.4 Bebyggelse- grad av utnytting .................................................... 25 
6.5 Plassering og utforming ............................................................. 26 
6.6 Boligmiljø ................................................................................. 26 
6.7 Parkering ................................................................................. 27 
6.8 Bebyggelsens tilknytning til infrastruktur ..................................... 28 
6.9 Samferdselsanlegg og annen teknisk infrastruktur ........................ 28 



 

4 (41) FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 

 

 

 

 

 

Rambøll 

7. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET ........................................ 29 
7.1 Overordnede planer ................................................................... 29 
7.2 Stedets karakter ....................................................................... 29 
7.3 Solforhold og lokalklima ............................................................. 29 
7.4 Kulturminner og kulturmiljø ........................................................ 30 
7.5 Forholdet til naturmangfoldloven ................................................. 30 
7.6 Trafikkforhold ........................................................................... 30 
7.7 Kollektivtilbud og skoleskyss ...................................................... 31 
7.8 Støy og støv ............................................................................. 31 
7.9 Fjernvirkning ............................................................................ 31 
7.10 Folkehelse ................................................................................ 31 
7.11 Sosial infrastruktur .................................................................... 31 
7.12 Barn og unges bruk av området. ................................................. 31 
7.13 Teknisk infrastruktur ................................................................. 31 
7.14 Energibehov – energibruk .......................................................... 31 

8. INNKOMNE INNSPILL............................................................ 32 

9. AVSLUTTENDE DRØFTING OG ANBEFALING .......................... 33 

11. OPPSUMMERING RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) . 34 

12. VEDLEGG ............................................................................... 35 

INNSPILL OG MERKNADER ................................................................. 36 
 



 

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 5 (41) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

FIGURLISTE 
 

Figur 1: Før brannen ................................................................................ 6 
Figur 2: Dagens situasjon ......................................................................... 6 
Figur 3: Eiendommer rundt planområdet .................................................... 8 
Figur 4. Varsel om oppstart ..................................................................... 10 
Figur 5: Sonefordeling Fauske sentrum ..................................................... 12 
Figur 6: Utdrag fra kommuneplanens arealdel 2009-2021 ........................... 12 
Figur 7: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel ............................................ 13 
Figur 8: Gjeldende reguleringsplan i området ............................................ 13 
Figur 9: Lokalisering av Myrveien 13 og 15 (kilde: www.statkart.no) ............ 14 
Figur 10: Planavgrensing......................................................................... 14 
Figur 11: Støykart .................................................................................. 16 
Figur 12: Trafikkulykker i området ........................................................... 17 
Figur 13: Sikt i Myrveien, bildet tatt sept. 2012 (Google street view) ............ 17 
Figur 14: Friluftsområder ........................................................................ 18 
Figur 15: Barnetråkkregistrering .............................................................. 19 
Figur 16: Regulert lekeplass FR3 .............................................................. 19 
Figur 17: Inngang til lekeplass F03 fra Mosemyrvegen ................................ 20 
Figur 18: Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) .................................... 21 
Figur 19: Ledningskart ............................................................................ 22 
Figur 20: Plankart .................................................................................. 23 
Figur 21: Skisse av uteromsareal ............................................................. 27 
 

 

TABELLISTE 
 

Tabell 1: Tiltakshaver .............................................................................. 9 
Tabell 2: Naboer av planen ....................................................................... 9 
Tabell 3: Arealbruksformål og grunnareal .................................................. 24 
Tabell 4. Beregnet BYA ........................................................................... 25 
Tabell 5. Beregnet BRA ........................................................................... 26 
  



 

6 (41) FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 

 

 

 

 

 

Rambøll 

1. SAMMENDRAG 

 

Planarbeidet skal tilrettelegge for 10 nye boenheter fordelt på to bygg i tillegg til eksisterende 

bolig. Det er ønskelig å øke utnyttelsesgraden fra dagens situasjon.  Det har vært flere tilfeller av 

brann på området, og et boligbygg ble revet på grunn av brannskader. Området er flatt og består 

for det meste av eneboligtomter, men området har flere rekkehus og konsentrert bebyggelse.  

 

 

Figur 1: Før brannen 

 

Figur 2: Dagens situasjon 

 

 

Planområdet ligger sentralt i Fauske kommune med sentrum én kilometer unna. Skole, 

idrettsanlegg, busstopp og dagligvarebutikk ligger i nærhet til planområdet som gjør det enkelt å 

gå eller sykle til en rekke aktiviteter. 

Hovedproblemstillinger: Brannsikkerhet, trafikk, utnyttelsesgrad og geoteknikk.  

 

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T-1490 Reguleringsplan Vedlegg 

2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert). 

 

Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket. 
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2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

Sted Fauske 

Adresse Myrveien 13 og 15 

Gårdsnr./bruksnr. 104/209, 104/681, 104/200 

Gjeldende planstatus (regulerings-

/kommune(del)pl.) 

Reguleringsplan for Møllnveien alt. 2 av 

27.02.1997  

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 

 

 

 

Forslagstiller Fauske Kommune 

Grunneiere (sentrale) Fauske Kommune 

Arkitekt/volumstudier Norconsult AS 

Plankonsulent Rambøll Norge AS 

Plankart Rambøll Norge AS 

  

Ny plans hovedformål Tilrettelegge arealer for bolig 

Planområdets areal i daa 3,5 dekar 

Nytt næringsareal (T-BRA)  

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, 

o. l.) 

Brann, trafikksikkerhet 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) N 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) N 

 

 

 

Kunngjøring oppstart, dato 28.03.2017 

25.10.2017 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt (j/n) J  
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3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

3.1 Hensikten med planen 

Bakgrunn for planarbeidet er Fauske kommune sitt ønske om å detaljregulere et område i en 

kilometer fra Fauske sentrum. En omfattende brann i en kommunal firemannsbolig resulterte i at 

det ene bygget på eiendommen ble revet. Det er ønskelig å legge til rette for 10 nye boenheter 

fordelt på to nye bygg. Utleieboligene på området har blitt benyttet som flyktningbolig. 

Eksisterende bygg sør i planområdet opprettholdes uendret. Totalt tre boligbygg med totalt 14 

boenheter innenfor planområdet. Atkomst planlegges fra Myrveien og Lynghaugveien med 

parkering på angitt plass. Området er regulert til boliger, men har begrensninger til bygging. 

 

3.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Planforslaget er innsendt av Rambøll Norge AS som forslagsstiller, på vegne av tiltakshaver 

Fauske kommune.  

 

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Eirik Gerhard Lind +47 906 38 584, 

eirik.lind@ramboll.no.  

 

3.3 Berørte eiendommer 

 

Figur 3: Eiendommer rundt planområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eirik.lind@ramboll.no
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Tabell 1: Tiltakshaver 

GNR BNR Navn Adresse 

104 209 Fauske kommune Myrveien 13 og 15 

104 200 Fauske kommune Myrveien 

104 681 Fauske kommune Lynghaugveien 

104 34 Fauske kommune Myrveien/Skjerstadveien 

 

Tabell 2: Naboer av planen 

GNR BNR Adresse 

104 636 Skjerstadveien 9  

104 636 Skjerstadveien 9 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 713 Lynghaugveien 5 

104 112 Sjåheiveien 42 

104 126 Myrveien 11 

104 126 Myrveien 11 

104 168 Lynghaugveien 7 

104 213 Skjerstadveien 8 

104 219 Myrveien 17 

104 230 Skjerstadveien 14 

104 284 Skjerstadveien 10 

104 284 Skjerstadveien 10 

104 298 Skjerstadveien 8 B 

104 636 Skjerstadveien 9 

104 636 Skjerstadveien 9 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 663 Skjerstadveien 7 

104 713/0/1 Skjerstadveien 15 A 

104 713/0/2 Skjerstadveien 15 B 

104 713/0/3 Skjerstadveien 15 C 

104 713/0/3 Skjerstadveien 15 C 

104 713/0/4 Skjerstadveien 15 D 

104 713/0/5 Skjerstadveien 15 E 

104 713/0/6 Postboks 196 

104 719 Lynghaugveien 5 

104 753 Lynghaugveien 6 
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3.4 Planprogram/konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐3 tredje ledd, jf. § 4‐2 med 

tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke 

konsekvensutredes. Fauske kommune anser det derfor ikke som nødvendig å utarbeide 

planprogram og konsekvensutredning som grunnlag for reguleringsplanen. 

 

4. PLANPROSSESEN 

4.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt 24.03.2017 (jf. Vedlegg 1). 

Kunngjøring om igangsatt planarbeid ble annonsert i 28.03.2017 og med brev til berørte i 

planområdet og naboer til planområdet, iht. vedlagt adresseliste 

 

4.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i 

Saltenposten og Avisa Nordland 25.10.2017 

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra 

Fauske kommune. Frist for uttalelser var 27.11.2017 

 

Figur 4. Varsel om oppstart 

Det kom inn 6 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 8 

«Innkomne innspill» sammen med forslagsstillers kommentarer. 

4.3 Øvrig medvirkning 

Det har i tillegg blitt avholdt følgende møter: 

Folkemøte 24.04.2017 om detaljreguleringsplanen. 

Befaring ble avholdt 24.04.2017. 



 

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 11 (41) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

 

Det har vært løpende dialog pr. telefon og e-post med naboer i området. 

5. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

5.1 Statlige planer og føringer 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 

store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet 

til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008) 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-

planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og 

produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 

regionale og lokale forhold. (…) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--

areal--og-transportplanlegging/id2001539/  

5.2 Regionale planer 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025 – 8. Arealpolitikk i Nordland 

Retningslinjene er utrykk for vesentlige regionale interesser. Disse er viktige for å ivareta 

nasjonale og regionale interesser i arealforvaltningen. Som utrykk for vesentlige regionale 

interesser gir retningslinjene fylkeskommunen og statlige etater grunnlag for å fremme 

innsigelser. De skal også sikre god planlegging i Nordland.  

8.2 a) - Utbygging av boligområder og arbeidsplasser kal i hovedsak skje innenfor de etablerte 

by- og tettstedsstrukturene. I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i by- og 

tettsted rundt kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå uønsket spredning av 

bebyggelse. 

 

Handlingsplan folkehelsearbeid 2008-2011 

Hensikten med denne handlingsplanen er å styrke folkehelsen ved å forankre ulike 

folkehelsetiltak, kommunalt og regionalt, ved bruk av plan- og bygningsloven som verktøy. Og å 

utvikle og tilrettelegge for oppbygging av plan- og prosesskompetanse i helsesektoren. Formålet 

er at befolkningen skal få flere leveår med god helse og at det blir reduserte helseforskjeller 

mellom ulike grupper i befolkningen. Folk må nås i det daglige livet.  

5.3 Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel har noen generelle bestemmelser som gir føringer for planarbeidet når 

det gjelder parkeringsplasser, støy, krav til ROS- analyse og dokumentasjon om 

radonkonsentrasjonen i grunn, at barn- og unges interesser skal synliggjøres i planleggingen og 

at nye tiltak må ikke berøre automatisk fredede kulturminner og kulturmiljøer. 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
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Figur 5: Sonefordeling Fauske sentrum 

Nye parkeringsnormer i forslag til kommuneplanens arealdel vil være 1,4 parkeringsplasser per 

boenhet for sone C. Ved leiligheter under 50 m2 er kravet er 1,0 parkeringsplass per boenhet. 

Det er i denne planen satt begrensninger for utnyttelsesgrad og byggehøyder, og dette benyttes 

som normer for planen. BYA er satt til 35 %, gesims og mønehøyde (i parantes) er 7-(11) m, og 

etasjehøyder er 2 etasjer + tilbaketrukket.   

 

 

 

Figur 6: Utdrag fra kommuneplanens arealdel 2009-2021 

I gjeldende kommuneplan for Fauske kommune 2009-2021 er det beskrevet at området er under 

en detaljeringssone (skravur) hvor gjeldende reguleringsplanen er retningsgivende.  
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Tilstøtende planer 

Planområdet ligger midt i et boligområde. Kommuneplanens arealdel B03 rett øst for 

planområdet er den nærmeste tilstøtende planen 

 

 

Figur 7: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 

 
 

5.4 Gjeldende reguleringsplan 

Reguleringsplan for Møllnveien – alt. 2. Området er regulert til boligformål med et friluftsområde i 

nordøst og tre lekeplasser.  

 

 
 

Figur 8: Gjeldende reguleringsplan i området 

 

Gjeldende plan omhandler bolig, offentlig veg på tre sider, privat fellesatkomst (F4)på vestsiden. 

Den har bestemmelser vedrørende bolig: 

Maksimal gesimshøyde 4,5 meter og maksimal mønehøyde 7,0 meter fra topp grunnmur. 

Takvinkel mellom 22,5 og 38 grader. Krav til harmoni i form, fasader og materialbruk. Krav til to 

parkeringsplasser pr. boenhet. Bebygd areal maksimalt 25 %. Garasje maksimalt 35 kvm og 

uthus maksimalt 25kvm. 
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

5.5 Beliggenhet 

Området for planforslaget ligger på Erikstad vest for Fauske sentrum, Planområdet strekker seg 

over eiendommene, gnr/bnr 104/209, 104/200 og 104/681. 

 

 

Figur 9: Lokalisering av Myrveien 13 og 15 (kilde: www.statkart.no) 

5.6 Planavgrensning 

Avgrensning av planområdet er satt av eiendomsgrenser. Omkring hele planområdet er det i dag 

boliger.  

 

Figur 10: Planavgrensing 
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5.7 Bebyggelse 

Bebyggelsen i området består i stor grad av eneboliger bygd på 50-, 60- og 70-tallet. Området er 

i dag preget av mer fortetting, og det er flere oppstartede og nyetablerte fortettingsprosjekter i 

området.  

5.8 Topografi 

I området er det en svak helning fra øst til vest, men planområdet er tilnærmet flat.  

5.9 Arealbruk og vegetasjon 

Området rundt Fauske er et åpent fjordlandskap med by- og jordbrukspreg. Området har et 

sterkt preg av inngrep med bygg og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 

industriområder, sentrumsfunksjoner og omkringliggende jordbruksområder. 

Nordvest for området er det skog med middels bonitet. Det er ingen dyrket jord i eller i nærhet 

av planområdet. 

5.10 Landskapsbilde 

Landskapsbildet er i dag preget av boligbebyggelse. Landskapet i området er i all hovedsak 

utbygd til boligformål. Dette betyr at en utvidelse av boligområdet som inngår i planen ikke 

medfører at et intakt by-, landbruks- eller naturlandskap for endres. 

5.11 Kulturminner  

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er ikke registrert automatisk fredede 

kulturminner i området. 

5.12 Naturmangfold 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 

artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige 

artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller 

regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  

www.naturbase.no 

 

Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 

2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for 

naturtyper 2011 i planområdet. 

 

Sjekkliste for Naturmangfoldloven følger planforslaget. 

5.13 Grunnforhold  

Det er ifølge NVE-skredatlas ikke registrert kvikkeleireforekomster i planområdet. Planområdet 

ligger mellom to kvikkleiresoner. Det er utført grunnundersøkelser inne på planområdet av 

Norconsult AS og av Rambøll på naboeiendommen i Skjerstadveien 13, som ligger like øst for 

området. Undersøkelsene viser at løsmassene i området består av siltig leire med tynne sand- og 

siltlag og enkelte gruskorn. Leira er bløt til middel fast, og lite sensitiv. Det er ikke registrert 

kvikkleire eller sprøbruddmateriale inne på planområdet. Berg er registrert i ett av borpunktene, 

ca. 30 meter under dagens terreng. Det forutsettes at geotekniker blir engasjert for oppfølging 

av detaljprosjektering og utførelse. De nye leilighetsbyggene er så langt planlagt uten kjeller, 

men de opptredende grunn- og terrengforhold tillater at de nye byggene kan planlegges med 

kjeller. 
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5.14 Trafikkforhold 

Trafikkmengde 

Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) for Rv. 80 ligger rundt 6700 kjt/døgn. Det er ikke målt ÅDT 

på internvegene rundt planområdet, men den anses å være lav. Normalt beregnes 3 turer per 

bolig/dag. Overslag av turgenerering. 

 

Støy og støv 

I følge Statens vegvesen sine støykart ligger ikke planområdet innenfor en støysone. 

 

 

Figur 11: Støykart 

Gang- og sykkeltilbud 

Internveiene er uten fortau, som dermed gjør at fotgjengere må forflytte seg i gata. Det er gang- 

og sykkelveg langs Rv. 80 i hele sentrum og langs Kirkeveien. I tillegg er det 30 km/t på de 

fleste internveger i området. 

 

Kollektivtrafikk 

Bussrute 100 Bodø-Fauske går 10 ganger om dagen og da oftest i rushtiden. Det går en intern 

bussrute i Fauske – Sentrumsbussen. Denne går 4 ganger i hver retning med siste avgang 13.40. 

Nærmeste togstasjon er Fauske stasjon med avstand 1,8 km fra planområdet.  

Toget har avgang ni ganger i døgnet i hver retning mellom Bodø og Fauske. Det går også tog 

sørover med hyppige avganger til Rognan.  

 

Trafikksikkerhet 

Planområdet ligger 200 meter nord for Rv. 80.  Veiene i området har en fartsgrense på 30 km/t. 

Området er skoleveg for mange barn. Vestmyra skole har blitt barneskole for hele Fauske fra 

2016/2017. Skolevegen fra Myrveien til skolene på Vestmyra er Skjerstadveien via Farvikveien 

eller via Kirkeveien til Vestmyra skole (1.-10.) og Fauske VGS.  Det er 30 sone på store deler av 

området. Skjerstadveien er asfaltert uten fortau østover med veibredde på 5 meter. Veibredden 

er regulert til 8 meter, her det plass til fortau om ønskelig. En del hekker og trær hindre sikt i 

kryss. I trafikksikkerhetsplanen 2012-2016 er det ikke beskrevet noen tiltak mellom Myrvegen og 

Vestmyra. Det har vært noen ulykker i området. Det viser figuren nedenfor. 
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Figur 12: Trafikkulykker i området 

1995-12-20 kl 08:30 Kirkeveien ved Galvano. Fotgjengerulykke hverdag. 7-åring påkjørt av 65-

åring. 

1998-11-18 kl 15:40 Kirkeveien ved Galvano. Fotgjenger påkjørt. 

2001-04-04 kl 14:05 Kirkeveien/Gymnasieveien. Fotgjenger påkjørt 

2007-08-03 Motorsykkelulykke Skjerstadveien/Myrvegen, alvorlig skadd motorsyklist, lettere 

skadd passasjer bak i bil.  

 

 

Figur 13: Sikt i Myrveien, bildet tatt sept. 2012 (Google street view) 

Figuren ovenfor viser siktforholdene i Myrveien med planområdet på høyre side.  
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5.15 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Nord for planområdet er det et friluftsområde som er kartlagt til en framtidig elvepark. Denne 

kobler seg på en grønnkorridor som leder til Klungsetmarka nord for Fauske. 

 

Figur 14: Friluftsområder 

5.16 Barns interesser 

 
Ut i fra registrering av barnetråkk vises det at krysninger av riksvei 80. er skumle. Det er også i 

disse områdene hvor det har vært flere trafikkulykker også.  

Barn mener at veien sørvest for planområdet (fra kryss B og østover) er en skummel vei. 
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Figur 15: Barnetråkkregistrering 

5.17 Lekeplasser/friområder 

Den gjeldende reguleringsplanen har avsatt arealer til tre arealer til friområder- lekeområder. 

Den nærmeste lekeplassen til Myrveien 13 og 15 er F03. 

 

 

Figur 16: Regulert lekeplass FR3 
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F03 har en størrelse på ca. 0,9 daa og ligger rett sør for planområdet (B13).  

 

 

Figur 17: Inngang til lekeplass F03 fra Mosemyrvegen 

 

Figur 15 viser adkomst til lekeplass fra Mosemyrvegen. Denne adkomsten er regulert til gang- og 

sykkelveg. Lekeplassen ser lite vedlikeholdt ut og den antas å være i lite bruk.   
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5.18 Offentlig og privat servicetilbud 

Fauske kommune er i gang med en utredning av skole- og barnehagestruktur. Omfanget av 

tiltaket er begrenset og det antas at skole og barnehager har tilstrekkelig kapasitet. 

Det er god skolekapasitet i området. Vestmyra skole er nyoppusset. Den nye skolen er beregnet 

til å romme 675 elever og kapasiteten er god. Skolen ligger rundt 800 meter øst for planområdet. 

Fauske kommune har 5 private barnehager i tillegg til 5 kommunale barnehager. 

 

 

Figur 18: Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet) 

På figuren ovenfor vises barnehagene i nærheten av planområdet. Erikstad oppvekstsenter ligger 

950 meter vest for planområdet og like i nærheten finnes Fauske idrettsbarnehage. 1200 meter 

nordøst for planområdet ligger Vestmyra barnehage. Et stort idrettsanlegg med ulike tilbud ligger 

rett ved Vestmyra skole. Coop Prix har en plassering 220 meter øst for planområdet. 

5.19 Universell tilgjengelighet 

Området er i stor grad flatt. Dermed er det enklere å tilrettelegge for universell tilgjengelighet. 

Det anbefales i Statens vegvesens HB V129 – Universell utforming av veger og gater at minimum 

10 % av parkeringsplassene skal reserveres til forflytningshemmede. 2 av 18 parkeringsplasser 

er avsatt for forflytningshemmede. 
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5.20 Teknisk infrastruktur 

 

 

Figur 19: Ledningskart 

Det er tilkobling til vann og avløp i Myrveien. I Myrveien blir også spillvann plukket opp.  

Det antas at ledningsnett og energiforsyning fra energileverandør er tilstrekkelig for området.   

Ingen tilbud om fjernvarme i området, kun i en liten del av Fauske sentrum 

5.21 Forurensing (Grunn, vann og luft) 

Planområdet ligger i et boligområde og er trolig ikke påvirket av forurensing i grunn, vann eller 

luft. 
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

I dette kapitlet gjøres det rede for innholdet som er gitt gjennom plankart og -bestemmelser. 

6.1 Planens hensikt 

Hensikten med planen er å legge til rette for regulering av 14 boenheter i planområdet med 

tilhørende parkering og uteområder.  

 

Figur 20: Plankart 
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6.2 Plandata 

Tabell 3: Arealbruksformål og grunnareal 

Arealtabell  Eksisterende Areal 
(daa) 

Nytt areal 
(daa) 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg   

Boligbebyggelse   2,5 1,77 

Gårdsplass  0,66 

Lekeplass  0,15 

   

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

  

Kjøreveg 0,4 0,85 

Gangveg/gangareal  0,03 

    

Totalt alle kategorier:                                2,9                                    3,46 

6.3 Planlagt arealbruk  

Eiendommen planlegges regulert til boligbebyggelse med tilhørende adkomstveger og parkering. 

Eksisterende bygning innenfor planområdet beholdes.  
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6.4 Bebyggelse- grad av utnytting 

Det legges til rette for en utbygging i tråd med kommuneplanens arealdel for ny planlagt 

bebyggelse. Planområdet er til sammen 2,9 dekar. I kommuneplanens arealdel 2015-2027 er 

utnyttelsesgraden begrenset til maksimalt 35%. I denne planen har bebyggelsen en BYA på 

31,29 %. Bruksareal er beregnet til 57,28 % om de to nye byggene bygges med kjeller, hvis ikke 

er BRA beregnet til 47,8% 

 

Tabell 4. Beregnet BYA 

Eksisterende bolig 176,7 m2 

Nye boliger 374,2 m2 

Veranda/balkong 60,0 m2 

Sum fotavtrykk boliger 610,9 m2 

      

Sportsboder 50,4 m2 

      

Parkering     

2 handicap (4,5x6m) 54,0 m2 

3 Parkeringsplasser (5x2,3m) 23,0 m2 

13 parkeringsplasser (2x5m) 130,0 m2 

28 sykkelparkering (0,7x2m) 39,2 m2 

Sum 246,2 m2 

      

Sum bebygd areal 907,5 m2 

Eiendom  2900,0 m2 

      

BYA 31,29 %   
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Tabell 5. Beregnet BRA 

Bruksareal med kjeller     Bruksareal uten kjeller     

Eksisterende bolig 353,4 m2 Eksisterende bolig 353,4 m2 

Nye boliger 951,4 m2 Nye boliger 748,4 m2 

Veranda/balkong 60,0 m2 Veranda/balkong 60,0 m2 

Sum fotavtrykk boliger 1364,4 m2 Sum fotavtrykk boliger 1089,6 m2 

            

Sportsboder 50,4 m2 Sportsboder 50,4 m2 

            

Parkering     Parkering     

2 handicap (4,5x6m) 54,0 m2 2 handicap (4,5x6m) 54,0 m2 

3 parkeringsplasser (5x2,3m) 23,0 m2 3 parkeringsplasser (5x2,3m) 23,0 m2 

13 parkeringsplasser (2x5m) 130,0 m2 13 parkeringsplasser (2x5m) 130,0 m2 

28 sykkelparkering (0,7x2m) 39,2 m2 28 sykkelparkering (0,7x2m) 39,2 m2 

Sum 246,2 m2 Sum 246,2 m2 

            

Sum bruksareal 1661,0 m2 Sum bruksareal 1386,2 m2 

Eiendom  2900,0 m2 Eiendom  2900,0 m2 

            

BRA 57,28 %   BRA 47,80 %   

 

 

6.5 Plassering og utforming 

Foreslått regulering viser areal for bebyggelse og adkomstveg til de ulike boligene. 

 

Felt B, Boligbebyggelse 

Området reguleres til konsentrert småhusbebyggelse og det er tiltenkt flermannsbolig på arealet. 

Byggene er tiltenkt oppført i to etasjer uten sokkel, men med mulig kjeller. Det er i 

bestemmelsene satt en maksimal kotehøyde for møne på c+37. Husene oppføres med en 

innbyrdes lik takform for hele feltet. Maksimal utnyttelsesgrad er 35 % BYA, medregnet 

parkeringsplasser for bil og bod. 

6.6 Boligmiljø 

Bebyggelse 

Det legges opp til at den nye bebyggelsen skal tilpasses de øvrige eksisterende boligene i 

området i form, etasjetall og materialbruk. Størrelsen på leilighetene varierer fra 27,8 kvm til 

84,4 kvm. Fra 1 roms til 4 roms. Dette gjør at området er attraktivt for familier med ulik type 

størrelse. 

 

Universell utforming/tilgjengelighet. 

Området er plant og inngang til leilighetene i første etasje vil være på bakkenivå. Dette gir god 

tilgjengelighet for brukerne. Felles uteromsareal opparbeides etter prinsippene om universell 

utforming. Det stilles krav til at 50 % av de nyoppførte boligene er tilgjengelige boenheter for 

funksjonshemmede. Det stilles også krav for å sikre hensynet til helse, miljø og sikkerhet, 

universell utforming og barns særlige behov for leke- og oppholdsarealer. 
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Uterom 

Krav til uteoppholdsareal er 35 m2 per boenhet. Følgende er gjeldene for planområdet: 

14 boenheter x 35 m2 = 490 m2 felles uteoppholdsareal. 

 

Krav til lekeplass er 150 m2 per 15 boenheter.  

 

 

Figur 21: Skisse av uteromsareal 

Figur 21 viser at det er 921 m2 med uteoppholdsareal, og dette er tilstrekkelig uteoppholdsareal 

for planområdet. Skravur viser arealer regnet som uteoppholdsareal, dette inkluderer lekeplass. 

Det er vist lekeplass på 150 m2.          

6.7 Parkering 

Bilparkering 

Parkeringsdekningen skal være i tråd med Fauske kommunes vedtekter. Parkeringsnormen i 

forslag til kommuneplanens arealdel er 1,4 parkeringsplasser per bolig og 1,0 parkeringsplasser 

for mindre leiligheter. Dette er inkludert plasser til gjesteparkering. Det er tenkt at området skal 

betjene boligformålet med til sammen 18 parkeringsplasser. To av disse skal være parkering for 

forflytningshemmede (se figuren 20). 

 

Sykkelparkering 

Sykkelparkering skal være i tråd med Fauske kommunes vedtekter. Det skal etableres to 

parkeringsplasser per boenhet for sykkel utendørs. Dette forutsettes ordnet på egen tomt.  
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6.8 Bebyggelsens tilknytning til infrastruktur 

Atkomst offentlig veg 

Bebyggelsen knytter seg til offentlig veg rett ut fra eiendommen. Til Myrveien eller 

Lyngshaugveien. Det legges opp til tre avkjøringspunkt fra eiendommen, to fra Myrveien og en 

fra Lynghaugveien. 

 

Fjernvarme 

Det er ikke fjernvarme i området.  

 

Vannforsyning, spillvann og overvannshåndtering. 

Eiendommen er tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet. Det antas at infrastrukturen er 

god nok i området. 

6.9 Samferdselsanlegg og annen teknisk infrastruktur  

  Offentlig veg 

Deler av o_SV1 og o_SV2 er med i planområdet. Vegene blir brukt som kjøreadkomst til 

eiendommen, i tillegg til å være kjøreveg for andre internreiser i området. Vegene endres ikke av 

gjeldende regulering. 
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7. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

I dette kapittelet beskrives virkninger av at planen gjennomføres. 

7.1 Overordnede planer  

Planene avviker ikke fra kommuneplanens arealdel. Planen avviker fra gjeldende reguleringsplan 

når det gjelder mønehøyde, fra 7 til 8 meter, lavere parkeringskrav fra 2 plasser per boenhet til 

1,4 for boliger over 50 m2 og 1,0 for boliger over 25 m2. BYA endres fra maksimum 25% til 

maksimum 35%.   

7.2 Stedets karakter 

Med den tiltenkte utbyggingen vil stedets karakter i liten grad endres, utenom høyere 

utnyttingsgrad på eiendommen. Før den ene boligen brant på eiendommen var det to boliger av 

samme karakter. Nå skal det oppføres to nye boligbygg med samme form. Området er i dag 

preget av eneboliger, men det er også flere rekkehus og flermannsboliger i området.  

7.3 Solforhold og lokalklima 

Sol- skyggeillustrasjonene viser vårjevndøgn kl. 15.00 og 18.00, sommersolverv kl. 15.00 og 

18.00 og høstjevndøgn kl. 9.00, 12.00, 15.00 og 18.00 

 

  

21. mars kl. 15.00 21. mars kl. 18.00 

  

21. juni kl. 15.00 21. juni kl. 18.00 
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21. september kl. 9.00 21. september kl. 12.00 

  

21. september kl. 18.00 21. september kl. 21.00 

 

7.4 Kulturminner og kulturmiljø 

I følge kulturminnesok.no er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor 

planområdet. Planforslaget vil derfor ikke får noen innvirkning på kjente kulturminner. Dersom 

det støtes på kulturminner under arbeidet er det sikret gjennom bestemmelsene at offentlig 

forvaltningsmyndighet skal varsles og arbeidet stanses umiddelbart. 

7.5 Forholdet til naturmangfoldloven 

Sjekkliste for Naturmangfoldsloven § 8-12 (LOV 2009-06-19 nr 100) er gitt som vedlegg. 

I databasen naturbase.no er det ikke registrert noen spesielle arter i området. 

7.6 Trafikkforhold 

De nye parkeringsnormene som kommer har 1,4 parkeringsplasser per boenhet i dette området, 

og enda mindre ved små leiligheter. Planlagt utbygging på området er tenkt med leiligheter med 

størrelse fra 27,8 til 84,4 kvm.  

Det vil være en liten økning i antall kjøretøy på veiene i området. Tiltak som kan redusere 

ulykker eller farlige situasjoner er å rydde sikt i Myrvegen og Skjerstadveien og å hindre at trær 

skygger for belysningen langs veien. Fartsdempende tiltak kan vurderes. I Skjerstadveien kan 

det være aktuelt med gang- og sykkelveg. På nordsiden av veien er det muligheter og plass til 

dette på kommunal grunn.  
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7.7 Kollektivtilbud og skoleskyss 

Barn i planområdet tilhører Vestmyra skolekrets. Vestmyra skole har klassetrinn fra 1. til 10. 

trinn. Skolen ligger 850 meter unna planområdet. Like i nærheten er også Fauske videregående 

skole plassert. I følge Nordlands fylkeskommune er det kun elever i 1. klasse med mer enn 2 

kilometer og elever fra 2. klasse til videregående skole som har mer enn 4 kilometer mellom 

hjem og hovedskole, som har rett til gratis skoleskyss. Dermed er det et få som har krav om 

skoleskyss i området. Kun elever med midlertidig skade eller varig funksjonshemming har rett til 

fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole.  

 

Nærmeste bussholdeplass er Fauske kirke, dette er underkant av 400 meter unna. Denne 

holdeplassen har busslinjer som går til Bodø, Narvik og Rognan. Det går fåtall av interne busser i 

Fauske, og disse er i hovedsak skolebusser hvor det kreves at du kan ta bussen fra Vestmyra 

skole.  

7.8 Støy og støv 

Planforslaget legger opp til en økning av antall boliger i området med parkeringsdekning 1,4 biler 

per boenhet. Dette vil skape marginal økning av støy enn nåværende situasjon. Trafikken på 

området vil i noe grad øke med planforslaget og støy deretter. Hovedadkomsten til planområdet 

er asfaltert og dermed vil ikke graden av støv øke mye. Sideveiene rundt planområdet består av 

grusveier og vil skape mer støv ved hyppig trafikk.  

7.9 Fjernvirkning 

Byggene vil ha en etasjehøyde på to etasjer med saltak. Mønehøyde vil være på 8 meter som vil 

være en økning med en meter fra gjeldende reguleringsplan. Fjernvirkningene vil være minimale. 

7.10 Folkehelse 

Dette er et fortettingsprosjekt tett ved bysentrum. Planområdet har kort avstand til ulike 

funksjoner som dagligvarebutikk med avstand 200 meter, barne-, ungdoms og videregående 

skole med 400 meters avstand. Fauske sentrum har en plassering i overkant av en kilometer øst 

for planområdet. Dette gjør at det i stor grad å bruke gange og sykkel som fremkomstmiddel.  

7.11 Sosial infrastruktur  

Utbyggingen av 10 nye boenheter vil i liten grad utfordre kapasiteten til skole og barnehage. 

Vestmyra skole er nyoppusset og har høy kapasitet. Det er ti barnehager som kan tilby 

barnehageplass.  

7.12 Barn og unges bruk av området. 

Området rundt planen blir benyttet som skolevei. Uteområdet i planområdet blir benyttet til lek 

for barna som er bosatt i de eksisterende leilighetene. Med et tilrettelagt lekeareal vil området bli 

mer attraktivt. Området blir ikke påvirket negativt av planforslaget 

7.13 Teknisk infrastruktur 

Det antas at det er tilstrekkelig kapasitet ved tomt. 

7.14 Energibehov – energibruk 

Det antas at nettleverandøren kan tilby stabil strømtilførsel til planområdet. 
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8. INNKOMNE INNSPILL 

Det ble gjennomført et oppstartsmøte med kommunen 24.03.2017 

Planarbeid ble varslet i Avisa Nordland, Saltenposten og på Fauske sine nettsider 25.10.2017. 

Naboer og offentlige etater ble varslet med brev 28.03.2017. 

Det ble gjennomført et åpent folkemøte 24.04.2017 med alle interesserte. 

 

NVE, datert 02.02.2017  

NVE har ingen data om grunnforhold i dette området. 
 

Forslagstillers vurdering 

Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av planområdet. 

 

Nordland fylkeskommune, datert 28.04.2017 

 

Klimaendringene må legges vekt på i en ROS-analyse. Personer med funksjonsnedsettelser skal 

ivaretas. Alternative energikilder bør vurderes. Hensynet til barn og unge må ivaretas i 

planleggingen med sikker skolevei, tilgang til lekearealer og uteområder. Sikre områder der barn 

og unge ferdes. 

Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i PBL. 

Naturmangfoldloven § 7 – prinsipper for hvordan offentlige beslutninger skal tas.  

 

Forslagsstillers vurdering  

Klimaendringene er vurdert til å ikke være store i dette området. På området vil det være lite 

sannsynlighet for flom, oversvømmelse og havstigning. Når det gjelder alternative energikilder er 

dette vurdert, men det er ikke noen mulighet for oppkobling av fjernvarme i dette området.  

Barn og unges interesser er vurdert. Lekearealene og uteområdene er tilgjengelig. Skoleveien er 

vurdert som god nok, selv om det er ulike tiltak som kunne gjort det enda bedre. Disse nevnes i 

beskrivelsen av planen. Det har blitt gjennomført folkemøte og det er løpende dialog med 

naboene rundt planområdet. Det er utført en sjekkliste etter Naturmangfoldloven.   

 
Privatpersoner og naboer 
  
Sol-/skyggeforhold, trafikksikkerhet, brannsikkerhet, grunnforhold, gang- og sykkelveg og barn 
og unges interesser er temaer som går igjen i innspillene.  

 
Forslagstillers vurdering 
Disse blir besvart og utredet i planarbeidet. Merknadene er behandlet i sin helhet i vedlegg 1. 
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9. AVSLUTTENDE DRØFTING OG ANBEFALING 

Eiendommen planlegges regulert til et byggeområde for boliger. Eksisterende bygning på 

eiendommen bevares. Utbyggingen på området er i tråd med forslag til ny kommuneplanens 

arealdel. Totalt er planområdet 3,3 dekar. 

 

Planforslaget har tatt hensyn i bestemmelsene i forslag til ny arealdel i kommuneplanen, når det 

gjelder uteoppholdsareal, parkeringsplasser og utnyttelsesgrad. Det planlegges 10 nye boenheter 

i tillegg til eksisterende bolig på området.  

Utbyggingen gjør at det fortettes i dette området. Utnyttelsesgraden øker fra 25 % til 31,3%. 

Byggestruktur og form på bygningene skal følge resten av området. Høyden på bygningene øker 

med maksimalt en meter fra gjeldende reguleringsplan. Dette gjør at virkningene av planen 

forholder seg godt til omgivelsene og sol- og skyggeforhold for området blir ikke forringet i noe 

grad. Det blir etablert parkeringsplasser i forhold til forslag til ny arealdel til kommuneplanen. 

Dermed er det redusert mengde parkeringsplasser per boenhet i forhold til gjeldende 

reguleringsplan. Trafikksikkerheten har blitt vurdert til å være god nok når hastigheten på 

veinettet er 30 km/t og trafikkmengden er så lav. Det er uansett enkle tiltak som kan 

gjennomføres for å bedre trafikksikkerheten, som å trimme trær som faller innenfor siktlinjen i 

kryss. Samtidig er det aktuelt å rydde trær som skygger for gatelysene. 

 

Plasseringen i området gjør at det i mindre grad er nødvendig å belage seg på bilkjøring til en 

hver tid. Idrettsplass, skole og dagligvarebutikk er i nærhet til planområdet, samtidig som at 

sentrum av Fauske ikke er lenger enn en kilometers avstand. Dette gjør at det i større grad er 

mulig å bruke gange og sykkel til ulike formål. 
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11. OPPSUMMERING RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

(ROS) 

ROS-analysen av identifisert risikoer knyttet til ulike hendelser som brannsikkerhet og 

trafikkulykker.  

 

Det er i analysen kommet med avbøtendetiltak som må gjennomføres for å minimalisere 

sannsynligheten for at det inntreffer noen hendelser knyttet til disse temaene. Det er også 

beskrevet hvordan disse er ivaretatt i det utarbeidede planmaterialet. Følgende tiltak er 

foreslått/innlemmet i planen som avbøtende tiltak: 

 

• Utarbeide få og gode adkomster fra planområdet. 

• Rydding av siktlinjer i kryss. 

• Brannforebyggende tiltak i bygg. 

 

Det lages kun tre adkomster til planområdet. Dette erstatter den gjeldende løsningen som har 

adkomst langs store deler av Myrveien. Dette gjør det mer oversiktlig og trygt.  Rydding for 

siktlinjer i kryss kan enkelt gjennomføres på eiendommen.  

 

I tillegg til foreslåtte brannforebyggende tiltak i bygg, er brannsikkerhet innarbeidet i boligenes 

leiekontrakt, introduksjonshefte og husordensregler. Introduksjonshefte og husordensregler er 

oversatt til både engelsk, arabisk og tingrinji.  

 

Analysen ligger vedlagt i sin helhet. 
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12. VEDLEGG 

• Reguleringsplankart 

• Reguleringsbestemmelser 

• ROS-analyse 

• Illustrasjonsplan 

• Adresseliste ved varsling av oppstart 

• Innspill til planarbeidet 

 

Rapporter 

 

Notater 

• Trafikknotat 

• Geoteknisk notat  
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INNSPILL OG MERKNADER 

 

Hvem Merknad/innspill Kommentar Følger for planen 

02.02.2017, 

NVE 

NVE har ikke data om 

grunnforhold i dette 

området. Området er 

tilnærmet flatt, det er 

langt til bekkeløpet 

og det har så vidt vi 

er kjent med området 

ikke vært 

kvikkleirehendelser 

akkurat her. Ut fra 

dette, og at det i 

tillegg har stått 

bygninger der 

tidligere, mener vi det 

vil være greit å ikke 

kreve geoteknisk 

vurdering før tillatelse 

til tiltak innvilges. 

Det er gjennomført en 

geoteknisk vurdering av 

området.  

 

28.04.2017, 

Nordland 

fylkeskommune 

Naturmangfoldlovens 

§ 7 – prinsipper for 

hvordan offentlige 

beslutninger skal tas. 

Sjekkliste for 

Naturmangfoldloven er tatt med 

i planarbeidet. 

 

Personer med 

funksjonsnedsettelser 

skal ivaretas. 

Tas til etterretning. Vurderes i planen 

Alternative 

energikilder bør 

vurderes 

Fjernvarme er ikke tilgjengelig. Vurderes i planen 

Hensynet til barn og 

unge må ivaretas i 

planleggingen. Sikker 

skolevei, tilgang til 

lekearealer og 

uteområder. Sikringa 

av områder der barn 

og unge ferdes. 

Skoleveien vurderes som sikker 

nok. Det settes av tilstrekkelig 

utearealer til hver boenhet. 

Fauske kommune har 

gjennomført en barnetråkk for 

Fauske sentrum vest.   

 

Planprosessen skal 

legge opp til 

medvirkning i tråd 

med bestemmelsene i 

plan- og 

bygningsloven. 

Det er gjennomført et åpent 

folkemøte etter varsel om 

oppstart av planen. Innspill og 

merknader tas til etterretning 

 

Det skal legges vekt 

på sårbarhet for 

klimaendringer i ROS-

analysen 

Det vurderes. Tas med i 

analysen. 

07.02.2017 Det burde utredes Planbeskrivelsen tar for seg  
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Kontaktperson 

for naboene, 

Fred-Arne 

Johansen 

forhold som ivaretar 

sikkerheten til oss 

som grenser til 

prosjektet. Som 

grunnforhold, økt 

belastning på vei som 

kan føre til en usikker 

adkomst for våre 

barn 

dette. I tillegg blir det laget en 

geoteknisk vurdering og en 

trafikkvurdering. 

 Sol og skyggeforhold 

burde utredes. Om 

kommunen 

godkjenner prosjektet 

vil naboer kreve 

Fauske kommune for 

kompensasjon. 

Dette beskrives i 

planbeskrivelsen. 

 

 Kan Fauske kommune 

bare endre de lover 

og forskrifter som er 

gjeldende slik det 

passer kommunen? 

Endring av lov kan vel 

ikke bare gjøres med 

et pennestrøk. Er det 

så enkelt at det bare 

er å avtale en 

regulering på tvers av 

etatene? 

Denne planen følger PBL. 

Reguleringsendringer krever en 

reguleringsplan med tilhørende 

plankart, beskrivelse og 

bestemmelser. I tillegg blir det 

gjennomført en ROS-analyse. 

 

02.05.2017 

Kontaktperson 

for naboene 

Fred-Arne 

Johansen 

Det er viktig at 

tomtearealet og 

grenselinjer er 

korrekte når det 

gjelder avstand til 

nabogrenser, vei, 

byggelinjer, 

gangsoner, 

uteområder, 

parkeringsplasser, 

utnyttelsesgrad, 

tilgjengelighet osv. 

Dette blir korrekt i et plankart 

med eksakte eiendoms- og 

byggegrenser. 

 

Avvik fra gjeldende 

reguleringsplan bør 

dokumenteres og 

begrunnes. 

Dette blir dokumentert og 

vurdert i planbeskrivelsen. 

 

Utnyttelsesgrad skal 

beregne med alt 

bebygd areal som 

opptar terrenget. 

Inkludert 

bygningsdeler utenfor 

fasade livet, 

Planbeskrivelsen beskriver 

dette. Planen følger Kommunal- 

og moderniserings-

departementets veileder «Grad 

av utnytting» for å beregne 

utnyttelsesgrad. 

Parkeringsnormer fra Fauske 
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parkeringsplass. Er 

det dette som er 

grunnlaget for 

beregningene? 

kommune følges. 

Det må være sikker 

adkomst til og fra 

parkeringsplass, 

tilrettelegges for 

funksjonsnedsettelse, 

handicap-parkeringer, 

tilgjengelighet for 

ambulanse. 

Illustreres jfr. Piler 

m/frisiktsoner. To handicap-

parkeringsplasser i nærhet til 

bolig. Det blir tilstrekkelige 

arealer inne på området. 

 

Hvilke krav stilles til 

universell utforming. 

Legge til rette for 

mennesker med 

funksjonsnedsettelse 

når det gjelder 

lekeplass, uteområde, 

adkomst og 

inngangsparti.  

Det stilles krav om at 50 % av 

nye boenheter på bakkeplan er 

tilgjengelige boenheter jfr. Tek 

10/Tek17.  

Det legges til rette for 

universelt utformet uteområdet.  

 

Stiller spørsmål om 

det er stabile 

grunnforhold i 

planområdet 

Grunnforholdene er vurdert i en 

egen geoteknisk rapport. 

Grunnforholdene krever 

geoteknisk prosjektering. 

 

Utbyggingen vil 

utgjøre en 

trafikkbelastning. 

Trafikksikkerheten vil 

bli berørt og barn og 

unges skolevei vil bli 

berørt. Ønsker fortau 

langs boliggatene.  

Det er ønskelig med fortau 

langs boliggater, men 

trafikknotat viser at 30-sone er 

tilstrekkelig ved lave 

trafikkmengder som her. 

Rydding av kryss og eventuelt 

fartsdempende tiltak kan 

gjennomføres. En ROS-analyse 

gjennomføres på dette 

området. 

Dersom ønskelig 

kan det regulerte 

vegareal mellom 

eiendomsgrensene 

langs veg, 

etableres fortau. 

Dette utløses 

imidlertid ikke av 

dette prosjektet. 

Et forslag 

illustreres i 

planbeskrivelsen 

Uteoppholdsarealene 

burde utarbeides så 

det kan være lek for 

barn i alle aldre og ha 

samhandling med 

ulike aldersgrupper 

og funksjonsevner. 

Ønsker god adkomst 

og god tilgjengelighet 

til for alle brukerne.  

Ønsker at uteområdet 

i planområdet skal 

komme barna i 

området uten 

lekeplass til gode.  

Det er et krav om 25 m2 

uteområde per boenhet. Hele 

uteområdet er på 1100 m2. Det 

er ikke lekeplass for området 

som sådan/ nabolaget.  Det 

henvises til gjeldende 

reguleringsplan hvor det er 

regulert inn tre friområder - 

lekeområder Fr1-Fr3.  

Tiltaket berettiger ikke 

støyskjerming. 
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De ønsker støyskjerm 

til nærmeste naboer. 

ROS-analysen burde 

ta opp forhold 

forbundet med fare 

forbundet med bruk 

av transportnett for 

gående, syklende og 

kjørende innenfor 

området. Vurdere 

brannsikkerheten 

siden det har vært 

flere branner på 

eiendommen. 

Dette blir gjennomført i 

analysen. 

 

Det burde utarbeides 

en rapport om 

virkningene planen 

har for sol- og 

skyggeforhold i 

området. Ved å øke 

bygningshøyde mister 

vi sol- og lysforhold. 

Illustrasjoner av 

skyggevirkninger og solforhold 

er en del av planbeskrivelsen. 

 

Stiller spørsmål til 

ansvarsforholdet 

vedrørende 

utbyggingen. Hvem 

sitter med ansvaret 

hvis det skulle oppstå 

uønskede hendelser 

som denne 

utbyggingen kan 

medføre under 

utførelse og i ettertid. 

Tomteeier/utbygger/anleggseier 

har ansvaret.  

 

Anniken Storli 

24.11.2017 

Bekymret for brann i 

Myrveien 13 og 15 

etter mange 

branntilløp og ett 

nylig. I tillegg er 

sikker skolevei og 

barnetråkk i gata et 

tema for bekymring. 

Før vi leverer planforslaget til 

behandling i Fauske kommune, 

ferdigstilles risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS).  

 

Naboene v/ 

Fred-Arne 

Johansen 

20.11.2017 

Viser til innspill i fra 

Nordland 

fylkeskommune den 

28.04.2017 der 

planarbeidet skal ta 

hensyn til fylkesplan 

for Nordland kap. 8 

Arealpolitikk. 

-Hvilket hensyn har 

planarbeidet tatt til 

Se planbeskrivelse.  

Se trafikknotat. 
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barn og unge når det 

gjelder sikker 

skolevei, god tilgang 

til lekearealer og 

andre uteområder i 

tillegg til sikring av 

områder der barn og 

unge ferdes. 

Stiller spørsmål ved 

medvirkning til 

planprosessen. 

Totalt sett har det vært et 

medvirkningsopplegg som går 

langt ut over det plan- og 

bygningsloven krever. 

PBL §12.8. krever i denne type 

planer at det skal: 

 - Kunngjøres en melding om 

oppstart av planarbeidet i minst 

én avis som er alminnelig lest 

på stedet, og gjennom 

elektroniske medier. 

-Registrerte grunneiere og 

festere i planområdet og så vidt 

mulig andre rettighetshavere i 

planområdet samt naboer til 

planområdet, skal når de blir 

dirkete berørt, hensiktsmessig 

måte underrettes om at 

planarbeidet tas opp. 

 

Hvorfor er de 

endringene som er 

gjort i denne 

prosessen ikke lagt 

fram til alle berørte 

parter. 

Det arbeides med et 

planforslag. Dette planforslaget 

skal ut på høring. Der har alle 

berørte og interesserte 

mulighet til å si sin mening om 

forslaget. 

 

Stiller spørsmål ved 

universell utforming 

Se kommentar til Fred Arne 

Johansen 02.05.17 

 

Hvorfor er det ikke 

konsekvensutredning 

Fordi planen er i tråd med 

overordnet plan.  

 

Stiller spørsmål ved 

den nye 

kunngjøringen 

25.10.17.  

Alle berørte naboer har fått 

skriftlig varsel sent i mars. 

Kunngjøringene i avis og på 

internett er gjennomført 

grunnet en glipp ved 

kunngjøring for oppstart av 

planen og det måtte dermed 

varsles på nytt. 

 

Sammenslåing av tre 

eiendommer for 

planløsningen – har 

kommunen godkjent 

dette.  Tre adkomster 

Dette er et planforslag som skal 

ut på høring. Ingenting er 

godkjent enda.  

 

Hva med framtidig 

planlagt gang og 

Det er ønskelig med fortau, 

men trafikken i området er så 
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sykkelveg? lav at det ikke er noe krav om 

det.  Se kommentar til Fred 

Arne Johansen 02.05.17 

Stiller spørsmål om 

adkomst og 

veiområdet 104/200 

Dette er en del av planområdet. 

Dette vurderes av kommunen 

når den er ute på høring. Osv. 

 

Stiller spørsmål ved 

utnyttelsesgraden 

Dette redegjøres for i 

planforslaget som skal på 

høring.  

 

Bygg utenfor 

byggelinje? 

Byggene plasseres innenfor 

dagens byggegrenser. Det 

lages ikke nye byggegrenser. 

 

Dokument vedlagt 

med lekeplass fra en 

eldre plan. 

Dette er en eldre plan som er 

erstattet av gjeldende 

reguleringsplan for Møllnveien 

27.02.1997 

 

På hvilken måte er 

barn og unges 

interesser tatt vare 

på når det gjelder 

lek? 

Det er lekeplass rett sør for 

området, som nevnt tidligere.  

 

 Stiller spørsmål ved 

grunnundersøkelsene 

Geoteknisk rapport medfølger 

planforslaget. 

 

Ørjan 

Kristensen og 

Linda Aparicio 

26.11.2017 

Bekymret for 

trafikksituasjonen i 

kryss mtp. 10 nye 

boenheter.   

Se kommentar til Fred Arne 

Johansen 02.05.17 

 

 Store forandringer i 

grunnen de siste 

årene. Skader på eget 

hus etter riving på 

branntomt.  

Grunnforholdene er vurdert i en 

egen geoteknisk rapport. 

Grunnforholdene setter ikke 

noen begrensinger for planen. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 10 nye boenheter fordelt på to nye bygg.  

 

Rambøll har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vedlegg til planforslaget. 

Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede hendelser og farer gjennom en sjekkliste. Vi 

vurderer sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte hendelsene og sammenstiller dem i en 

risikomatrise. Det er også fremmet forslag til avbøtende tiltak og foreslått planbestemmelser.  

 

ROS-analysen gjennomføres for å tilfredsstille kravet til Plan- og bygningsloven § 4-3, og har tatt 

utgangspunkt i rådende maler for utarbeidelse av ROS-analyse. 

 

1.2 Planområdet 

Planområdet er på 3,3 dekar og består av et leilighetsbygg i to etasjer og en nedbrent kommunal 

firemannsbolig.  

Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter både planområdet, og eksterne hendelser eller farer som 

kan få konsekvenser for tiltaket. Det gjelder både hendelser som oppstår på grunn av tiltaket og 

hendelser som oppstår uavhengig av det, men som kan få konsekvenser for tiltaket. 

 

 

 

 
Figur 1 Oversiktsbilde planområdet.  
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1.3 Metode og arbeidsform 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i 

slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som 

hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 

utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. 

 

Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende 

deler: 

1) Analyse av risiko. Basert på sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og 

risiko for i alt 54 forskjellige hendelser/situasjoner 

2) Evaluering av sannsynlighet og konsekvens. Inkluderer en risikomatrise og beskrivelse av 

risikoreduserende tiltak 

3) Konklusjon 

 

En nærmere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de 

aktuelle kapitlene i rapporten. 

 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 

avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 

hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 

 

Arbeidsform 

ROS-analysen ble gjennomført den 2. februar 2018. Akseptkriterier og hovedtema for analysen 

ble diskutert i gruppa basert på DSB`s mal for ROS-analyse. Identisfisering av mulige hendelser, 

risikovurdering med konsekvens og sannsynlighet og tiltaksidentifisering ble deretter 

gjennomført. 

 

Følgende deltakere var med: 

• Line Kristiansen (Fauske kommune – Leder bolig) 

• Halvard Opli (Fauske kommune – avdelingsleder) 

• Asbjørn Knutsen (Fauske kommune) 

• Trond Heimtun (Fauske kommune – kommunal sjef) 

• Jan Ivar Karlsen (Fauske kommune) 

• Rune Reisænen (Fauske Kommune) 

• Øyvind Storli (Fauske kommune) 

• Eirik Lind (Rambøll) 

 

 

 



 

6 (16) ROS-ANALYSE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

1.4 Usikkerhet i ROS-analysen  

ROS-analysen er gjennomført på bakgrunn av eksisterende grunnlagsmateriale, kjente data og 

registreringer og forslag til regulering. Det er også gjort en geoteknisk analyse og en 

trafikkvuredering. ROS-analysen er gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange opp 

alle variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt i prosjektet. Dersom 

forutsetningene endres i etterkant eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS-analysen revideres. 

 

Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for 

og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad 

av usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. 

Dette er en enkel ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. 

Det er ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer 

som endres som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og 

gjennomføringen av prosjektet. 
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2. ANALYSE AV RISIKO 

For å kartlegge risiko er det brukt en sjekkliste for vurdering av sannsynlighet, konsekvens og 

risiko for i alt 54 ulike hendelser/situasjoner.  

 

Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for 

identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige for akkurat 

dette prosjektet.  

 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser, 

utkast til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende 

risikobilde av planområdet 

 

De identifiserte risikoene er i dette kapitlet angitt uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse 

i sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert i 

senere kapittel. Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet. 

 

2.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier: 

1. Lite sannsynlig / ingen tilfeller): Mindre enn en gang i løpet av 50 år. Kjenner ingen tilfeller, 

men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder. 

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: En gang i løpet av 10 - 50 år. Kjenner ett tilfelle i løpet 

av en 10-års periode 

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: En gang i løpet av 1 – 10 år. Skjer årlig/ kjenner til tilfeller 

med kortere varighet 

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Mer enn en gang i løpet av ett år. Skjer 

månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder 

5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området. 

 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i tre kategorier: Liv/helse, 

Miljø og Økonomiske verdier/produksjonstap:  

Begrep Liv/helse Miljø Økonomiske verdier 

/ produksjonstap 

1. Ubetydelig/ufarlig Ingen 

personskader 

Ingen miljøskader Økonomisk tap inntil 

30.000,-. 

2. Mindre alvorlig 

/en viss fare 

Få/små 

personskader 

Mindre og lokale 

miljøskader 

Økonomisk tap mellom 

30.000,- og 300.000,-. 

3. Betydelig/kritisk Alvorlige 

personskader. 

Omfattende miljøskader og 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid < 1 år. 

Økonomisk tap mellom 

300.000,- og 3 mill. kr 

4. Alvorlig/farlig Alvorlige 

personskader 

/ en død. 

Alvorlige miljøskader og 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid > 1 år. 

Økonomisk tap mellom 

3 og 30 mill. kr 

5. Svært alvorlig / 

katastrofalt 

Personskade 

med en eller 

flere døde. 

Svært alvorlige og 

langvarige miljøskader, 

uopprettelige. 

Økonomisk tap over 30 

mill. kr. 

 

 

  



 

8 (16) ROS-ANALYSE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

2.2 Sjekkliste 

 
Nr. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

 Naturgitte forhold 

1 Er området utsatt for 
snø- eller steinskred? 

Nei    Planområdet er ikke utsatt for 
snø eller steinskred.  

2 Er det fare for 
utglidning (er området 
geoteknisk ustabilt)? 

Nei     

3 Er området utsatt for 

overvanns-
problematikk.  

Nei     

4 Er området utsatt for 
flom i elv/bekk/lukket 
bekk? 

Nei     

5 Er det radon i 

grunnen? 

    Det er usikkerhet om radon i 
grunn ifølge NGU sine kart. 

6 Skader ved forventet 
Havnivåstigning/ 
springflo? 

Nei     

 Værforhold 

7 Er området spesielt 
vindutsatt? 

Nei     

8 Er området spesielt 
nedbørutsatt? 

Nei     

9 Vil klimaendringer 
medføre økt 

havstigning? 

Nei     

 Natur og kulturområder, medfører planen skade på; 
 

10 Sårbar flora/fauna/fisk 
eller rødlistearter? 

Nei    Ifølge artsdatabanken er det 
ingen registrerte tilfeller. 

11 - Verneområder, 
herunder 
kulturlandskap eller 
bymiljø? 

Nei    Kart fra Naturbase viser ingen 
verneområder i planområdet. 

12 - Kulturminner 
(automatisk fredete) 
eller verneverdige 
bygg? 

Nei    Ingen registrerte i 
kulturminnesøk. 

 Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer utgjøre en risiko for området?: 

13 -Hendelser på vei? Nei     

14 -Hendelser i tunnel? Nei    Ikke aktuelt 

15 -Hendelser på 
jernbane? 

Nei    Ikke aktuelt 

16 - Hendelser på metro 
(T-bane)? 

Nei    Ikke aktuelt 

17 - Hendelser på trikk 

(sporvogn)? 

Nei    Ikke aktuelt 

18 - Hendelser i luften 
(flyaktivitet)? 

Nei    Ikke aktuelt 
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19 - Vil drenering av 
området føre til 
oversvømmelse i 
nedenforliggende 
områder? 

Nei    Ikke aktuelt 

 Infrastruktur/ Industri, Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?: 

20 - Utslipp av giftige 
gasser/væsker? 

Nei     

21 - Akuttutslipp til 

sjø/vassdrag? 

Nei     

22 - Akuttutslipp til 
grunn? 

Nei     

23 - Avrenning fra 

fyllplasser? 

Nei     

24 - Ulykker fra industri 

med 
storulykkepotensiale? 

Nei     

25 - Støv/støy/lukt fra 

industri? 

Nei     

26 - Kilder for uønsket 
stråling? 

Nei     

27 - Elektromagnetiske 

felt ved 
høyspentledninger 

Nei     

28 - Ulykker med farlig 
gods (brennbar/farlig 
veske el. gass/ 
eksplosiver mv.) 

Nei     

29 - Er det bebyggelse 
med spesielt stor fare 
for brannspredning? 

Nei     

30 -Utslipp av 

eksplosjonsfarlige/ 
brennbare 
gasser/væsker? 

Nei     

 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: 
 

31 -Elektrisitet 

(kraftlinjer)? 

Nei     

32 -Teletjenester? Nei     

33 -Vannforsyning? Nei     

34 -Renovasjon/ 

spillvann? 

Nei     

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 
 

35  - Påvirkes området av 
magnetisk felt fra  

el. linjer? 

Nei     

36 - Er det spesiell 
klatrefare i forbindelse 
med master?  

Nei     

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende 

innenfor området?: 
 

37 - til skole/barnehage? Ja Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 

kritisk 

9 Det har skjedd ulykker i 
nærhet til planområdet. 

38 - til nærmiljøanlegg? Nei     
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(idrett etc.) 

39 - til forretning etc.? Nei     

40 - til busstopp? Nei     

 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? 
 

41 - gruver: åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei    Ikke aktuelt 

42 -Militære anlegg: 
fjellanlegg, 

piggtrådsperringer 

Nei    Ikke aktuelt 

 

43 - Industrivirksomhet, 
herunder 
avfallsdeponering? 

Nei    Ikke aktuelt 

44 - Forurenset grunn? Nei    Ikke aktuelt 

 Omgivelser 
 

45 Er det regulerte 
vannmagasiner i 
nærheten, med 
spesiell fare for 
usikker is? 

Nei     

46 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup etc.)? 

Nei     

47 Luftforurensning Nei     

48 Støy - trafikkstøy Nei     

 Ulovlig virksomhet, Sabotasje og terrorhandlinger: 
 

49 - Er tiltaket i seg selv 
et sabotasje-

/terrormål? 

Nei     

50 - Finnes det 
potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei     

 Brannsikkerhet 
 

51 - Omfatter 
planområdet spesielt 
farlige anlegg? 

Nei Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 

kritisk 

9 Brann har forekommet flere 
ganger inne på planområdet. 

52 - Har området 
tilstrekkelig 

brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

     

53 - Har området to 
adkomstveier for 
rednings- og 

slukkemannskap? 

Ja     

54 - Vil planforslaget 
medføre redusert 
fremkommelighet for 
rednings- og 
slukkemannskap for 

tilliggende 
bebyggelse? 

Nei     
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2.3 Uønskede hendelser og farer 

2.3.1 Fare for brann 

 

Det har vært to tilfeller av brann på bygninger i planområdet. Som har gitt alvorlige skader på 

bygning. Dette har resultert i at bygget måtte rives. Det er viktig at bygningsmaterialene er mest 

mulig brannsikre. 

 

2.3.2 Fare for trafikkulykker 

 

Det er registrert noen trafikkulykker rundt planområdet. To av disse ulykkene er i Kirkeveien som 

er skolevei for barn i planområdet og området rundt. Ved registrering av barnetråkk, mente noen 

at Kirkeveien var noe utrygg. Dette mest på grunn av mangel på belysning. Ellers er krysninger 

av Rv. 80 – Storgata på ulike punkter ansett som skummelt for mange.  Det har også skjedd en 

del ulykker på denne strekningen.   
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3. EVALUERING AV RISIKO 

3.1 Risikomatrise 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med 

nummerering mellom 1 og 54 angir nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er ikke 

akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i 

grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet 

3.2 Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes 

innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet: 

Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

37 Trafikkulykker  30- sone gjør det tilstrekkelig uten fortau når trafikkmengden er 

lav. Det som er kritisk er at vegbelysningen er god og sikt i kryss er 

i henhold til krav. Det må ryddes for å bedre sikt i Myrvegen/ 

Skjerstadveien. 

I tillegg er det for dårlig veglys i Prix-krysset. Her står 

gatebelysning mellom trerekke. Dette gjør at armaturen er i konflikt 

med greiner og blader. Dette kan utbedres. Ved for høy gjentatt 

hastighet i gatenettet kan fartsdempere anlegges.  

51 Brannsikkerhet Det blir gjort branntekniske tiltak ved utbygging. Ekstra tiltak mot 

brann blir gjennomført for å redusere risikoen for brann. 

Brannhemmende tiltak for kledning på balkong burde 

gjennomføres. Komfyrvakt, forbud mot røyking, panelovner med 

god avstand til brennbart materiale er tiltak som kan redusere 

sannsynligheten for brann. I tillegg kan kommunen bidra med 

informasjon om hvordan forebygge brann til beboerne og øke 

kunnskapsnivået om opptreden ved brann. 

Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket  

 

      Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. Betydelig/ 

kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 

5 10 

 

15 

 

20 

 

25 

4. Meget 

sannsynlig/Periodevis, 

lengre varighet 

4 8 

 

12 

 

 

16 20 

3. Sannsynlig/ 

flere enkelttilfeller  

3 

 

6 

 

9 

37, 51 

12 

 

 

15 

 

 

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

2 

 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

 

1. Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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I tillegg til de overnevnt risikoreduserende tiltakene, har Fauske kommune v/ Flyktningstjenesten 

og boligkontoret innarbeidet flere tiltak i form av egne punkt om brannsikkerhet i 

leiekontraktene, introduksjonshefte og husordensregler.  

 

Brannsikkerhet i leiekontraktene: 

§7 Brannsikkerhet 

Leieobjektet skal ha røykvarsler og slukkeapparat eller husbrannslange. 

a) Røykvarsler 

Leier er forpliktet til å sørge for at røykevarsleren til en hver tid har et aktivt 

batteri. Røykvarsleren skal sjekkes en gang per måned. Hvis batteriet er utladet 

må leier skifte dette. Selv om batteriet ikke er utladet anbefales de at batteri 

skiftes minst en gang i året. 

 

b) Slokkeapparat/husbrannslange 

Leier er ansvarlig for å oppbevare slokkeapparatet/husbrannslangen lett 

tilgjengelig i leieobjektet. Leier skal sørge for sedvanlig egenkontroll og nødvendig 

vedlikehold av slokkeapparatet/husbrannslangen. 

Slokkeapparatet/husbrannslangen skal sjekkes en gang per måned. 

Slokkeapparatets manometermål skal stå på grønt. En gang i året bør leier vende 

slokkeapparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg. Hvis leieobjektet har 

en husbrannslange, bør denne kontrolleres minst en gang i året. Ved kontroll rulles 

hele slangen ut og det kontrolleres om kranen virker og at slangen er uten 

sprekker. 

 

c) Bruk av fellesarealer m.v. 

Rømningsveiene må ikke blokkeres av gjenstander (sykler, møbler, barnevogner, 

m.v.). Leier må heller ikke blokkere brannbalkonger med løsøregjenstander. Det 

må ikke hensettes løsøregjenstander på fellesareal på loft eller i kjeller.  

 

Det er også et punkt om røyking; 

 

§19 Særlige bestemmelser 

.. Røyking er ikke tillatt innendørs i kommunale boliger. 

 

Introduksjonshefte: 

Fauske kommune har i samarbeid med Husbanken og Bodø kommune utarbeidet et eget 

introduksjonshefte. Heftet er blit oversatt til engelsk, arabisk og tingtinji. Heftet tar for seg det å 

bo- og ulike utfordringer rundt dette. 

 

Husordensregler: 

Fauske kommune har utarbeidet husordensregler som gjennomgås på kontraktsmøtet. 

Husordensreglene er oversatt til engelsk, arabisk og tingrinji. 

 

1. Leietaker skal bidra til et godt og trygt bomiljø, følg husordensregler og leiekontraktens 

bestemmelser. 

2. Som leietaker skal du ta hensyn til dine naboer slik at din adferd ikke er til sjenanse for 

andre. Leietaker er også ansvarlig for sine gjesters adferd. 

3. Leietaker plikter å holde normal ro og orden ute og inne 

4. Det skal kun kastes toalettpapair i toalett 

5. Det skal normalt være ro i boligen mellom kl 23 og 07. 

6. Leietaker har selv ansvar for å klippe plen og måke snø 
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7. Røyking er ikke tillatt inne i boligen 

8. Leietaker plikter å sortere avfall i avfallsdunkene, og få disse tømt, se 

9. avfallskalender 

10. Parkering av bil skal skje på anvist plass på eiendommen 

11. Vis aktsomhet ved bruk av smult –brannfare – bruk ventilasjon 

12. For å unngå fukt og fuktskader skal ventilasjon stå åpen. Fins ikke det må leietaker sørge 

for utlufting i vindu. Damp skal unngås i boligen. 

13. Det tillates ikke å holde dyr i boligen, dersom dette skulle bli aktuelt må det søkes til 

utleier. 

14. Det er montert brannvarslere og brannslukkingsapparat i boligen. Leietaker plikter å 

skifte batteri i brannvarslere 1 gang pr. år, samt snu/vende brannsukkingsapparat hver 

6. måned. 

15. Brudd på ordensreglene kan medføre skriftlig advarsel. Dersom forholdene ikke forbedres 

vil det være grunnlag for oppsigelse av leieforholdet. 

 

I tillegg har Fauske kommune ved flyktningstjenesten egne miljøarbeidere som skal hjelpe 

flyktningene med det å være ny i landet, og det å bo i deres boliger. De går gjennom det å bo i 

Norge, for eksempel brannsikkerhet, vasking, søppelsortering, regninger osv. 

 

3.3 Evaluering 

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene 

eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i foregående 

kapittel. Tabellen baserer seg på følgende skala. (-) angir at risikoen ikke er relevant for den 

aktuelle fasen. 

 

 

 

Nr. Hendelse/fare Endring i risiko 
- Anleggsfase 

Endring i risiko 
- Permanent 

37 Fare for trafikkulykker utenfor 

planområdet 

Uendret risiko Redusert risiko 

51 Fare for brannulykker i bygninger i 

planområdet  

Uendret risiko Uendret risiko 

Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget 

  

Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 
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4. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert to aktuelle hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

 

37 Trafikkulykker  

51 Brannsikkerhet 

 

 

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede 

hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller 

reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av 

planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser stort sett reduseres i den permanente 

situasjonen.  
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5. KILDER  

Forslag til regulering (Rambøll): 

Plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser. 

 

Arealis nettsted (Statens kartverk) 

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ 

 

Miljøstatus 

www.miljostatus.no/kart 

 

NVE (kvikkleire) 

http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer=NVEAtlas&runWorkflow=StartupQuery

&mapServiceId=77&layerName=KvikkleireFaregrad&themelist=MarinGrense 

 

Vegdatabanken  

www.nvdb.no 

 

Kulturminner 

www.kulturminnesok.no 

 

Fauske kommune 

https://www.fauske.kommune.no/  

 
 

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
http://www.miljostatus.no/kart
http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer=NVEAtlas&runWorkflow=StartupQuery&mapServiceId=77&layerName=KvikkleireFaregrad&themelist=MarinGrense
http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer=NVEAtlas&runWorkflow=StartupQuery&mapServiceId=77&layerName=KvikkleireFaregrad&themelist=MarinGrense
http://www.nvdb.no/
http://www.kulturminnesok.no/
https://www.fauske.kommune.no/
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MYRVEIEN 13 OG 15 – GEOTEKNISK VURDERING TIL REGULERINGSPLAN 

 

1. Bakgrunn 

Fauske kommune utarbeider ny reguleringsplan for eiendommen gnr./bnr. 104/209 i 

Fauske. Mottatte illustrasjonsplan er vist i vedlegg 1. Hensikten med reguleringsplanen er å 

legge til rette for ny boligbebyggelse. Tidligere boligbygg i Myrveien 15 ble brannskadet og 

er revet, og skal nå gjenoppføres som leilighetsbygg over to etasjer med totalt 6 boenheter. 

Like vest for Myrveien 15 skal det i tillegg oppføres et nytt leilighetsbygg over to etasjer 

med totalt 4 boenheter. Det er også planlagt tilhørende garasjebygg/carport og sportsboder.   

 

Planområdet ligger mellom to kvikkleiresoner, 1653 «Farvikbekken Sør» i nord og 1652 

«Erikstad» i sør. Planområdet ligger ikke innenfor eller i utløpet for noen registrerte 

kvikkleiresoner.  

 

 

Figur 1: Utsnitt fra kvikkleiresonekart over området (atlas.nve.no).  

NOTAT 

Oppdrag 1350021445 – Reguleringsplan Myrveien 13 og 15 

Kunde Fauske kommune 

Notat nr. G-not-001 

Dato 2017/10/06 

Til Line Kristiansen  Fauske kommune 

Fra Kathrine Buene Gangenes Rambøll Norge AS 

Kopi    
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Rambøll Norge AS er engasjert for å utføre en geoteknisk vurdering til reguleringsplan.  

 

2. Utførte grunnundersøkelser 

Det er utført grunnundersøkelser inne på planområdet. Undersøkelsen er utført av 

Norconsult AS og ble utført i uke 18/2017. I tillegg har Rambøll Norge AS utført 

grunnundersøkelser på naboeiendommen i Skjerstadveien 13, som ligger like øst for 

planområdet. Resultatene fra begge undersøkelsene viser generelt at løsmassene i området 

består av siltig leire med tynne sand- og siltlag og enkelte gruskorn. Leira er bløt til middels 

fast, og lite til middels sensitiv. Det er ikke registrert kvikkleire eller sprøbruddmateriale slik 

dette er definert i NVEs retningslinjer 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».   

 

Over leira indikerer sonderingene inne på planområdet et ca. 1,0 – 1,5 meter tykt topplag 

av grovere og fastere masser. Berg er registrert i ett av borpunktene, ca. 30 meter under 

dagens terreng.  

 

3. Topografi og grunnforhold 

Planområdet ligger på ca. kt. +28 på et større terrengplatå på Erikstad i Fauske kommune. 

Planområdet ligger godt innenfor omkringliggende skråningskanter.  

 

 

Figur 2: Utsnitt fra kvartærgeologisk kart over området (www.ngu.no). 

 

Kvartærgeologisk kart over området viser generelt tykke havavsetninger, med marine 

strandavsetninger sør og øst for planområdet.  

 

De utførte felt- og laboratorieundersøkelser utført av Norconsult AS og Rambøll Norge AS 

bekrefter i stor grad de angitte løsmasseforhold. Det vil si tykke avsetninger av siltig leire 

fra ca. 1,0 – 1,5 meter under terreng.  

 

4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering 

Mottatte planer gjelder en reguleringsplan og skal i denne omgang ikke til byggesak. Det er 

i dette tilfellet, med et begrenset reguleringsområde og forholdsvis detaljerte planer for 

utnyttelse av planområdet, funnet hensiktsmessig å definere og omtale de aktuelle 

myndighetskrav som gjelder for de viste planer. Det gjøres oppmerksom på at vurderingene 

kun er gyldige for de planer som er mottatt og vist i vedlegg 1. Andre planer kan 

nødvendigvis medføre endringer mht. myndighetskrav. 
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Geoteknisk kategori 

Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra tre geotekniske kategorier. Valg av kategori 

gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering». Prosjektet plasseres i 

geoteknisk kategori 2, med bakgrunn i «konvensjonelle typer konstruksjoner og 

fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- eller belastningsforhold». 

 

Pålitelighetsklasse (CC/RC) 

Eurokode 0 tabell NA.A1 (901) gir veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, 

konstruksjoner og konstruksjonsdeler. Tabellen er delt inn i pålitelighetsklasser (CC/RC) fra 

1 til 4. Denne typen bygg vurderes å falle inn under kategorien «Småhus, rekkehus, mindre 

lagerhus osv.». Prosjektet plasseres derfor i pålitelighetsklasse 1.  

Prosjekterings- og utførelseskontroll iht. Eurokode 

Eurocode 0 stiller krav til graden av prosjekterings- og utførelseskontroll (kontrollklasse) 

hver for seg, avhengig av pålitelighetsklasse.  

 

Iht. tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) i Eurocode 0 settes prosjekteringskontrollklasse til 

PKK1 og utførelseskontrollklasse til UKK1 hvor det for begge kreves egen kontroll. 

 

Regler om uavhengig kontroll er også gitt i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 24 og 

byggesaksforskriften (SAK 10) kap. 14. For geoteknikk i tiltaksklasse 1 er det ikke påkrevd 

uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse. 

 

Tiltaksklasse iht. SAK10 og krav om uavhengig kontroll 

I henhold til tabell 2 «Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering» i «Veiledning om 

byggesak» (SAK10 § 9-4), vurderes grave- og fundamenteringsarbeidene å kunne plasseres 

i tiltaksklasse 1. Dette med bakgrunn i at prosjektet er plassert i pålitelighetsklasse 1 og 

at byggene er småhus på 2 etasjer. For geoteknikk i tiltaksklasse 1 er det ikke krav om 

uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse, i henhold til SAK10 § 14-2 punkt c.  

Seismisk dimensjonering 

Vurdering av behov for seismisk dimensjonering er utført iht. Eurokode 8. Seismisk klasse er 

bestemt etter tabell NA.4 (902), og prosjektet plasseres i seismisk klasse I. Det kreves ikke 

dokumentert kapasitet mot jordskjelv for seismisk klasse 1. Dimensjonering for 

jordskjelv kan derfor utelates.  

 

Flom- og skredfare 

I henhold til TEK10 § 7-1(1) skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det 

oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

 

Planområdet ligger mellom to kvikkleiresoner, 1653 «Farvikbekken Sør» i nord og 1652 

«Erikstad» i sør, men ligger ikke innenfor eller i utløp for noen registrerte kvikkleiresoner. 

Det er ikke registrert kvikkleire eller sprøbruddmateriale inne på planområdet og videre 

utredning av risiko for større områdeskred som følge av kvikkleireforekomster anses ikke 

nødvendig.  

 

Planområdet er ikke utsatt for flom, steinsprang, snøskred eller andre typer skred.  
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5. Vurdering 

 

Generelt 

Utførte grunnundersøkelser på og omkring planområdet viser at løsmassene består av siltig 

leire med tynne sand- og siltlag og enkelte gruskorn. Leira er bløt til middels fast og lite til 

middels sensitiv. 

 

Tidligere bygg i Myrveien 15 er revet og den gamle kjellerens skal være gjenfylt. Det er 

usikkert hvorvidt de gamle kjellermurene er revet og hvilke fyllmasser som er benyttet. De 

nye leilighetsbyggene er så langt planlagt uten kjeller, men de opptredende grunn- og 

terrengforhold tillater at de nye byggene kan planlegges med kjeller.  

 

Fundamentering 

Nye bygg kan fundamenteres direkte i de jomfruelige løsmassene. Bygg uten kjeller vil 

medføre noe tilleggslast mot grunnen og setningsreduserende tiltak som lette fyllmasser 

under og omkring byggene eller helstøpt bunnplate bør vurderes i detaljprosjekteringen. 

Alternativt vil en løsning med kjeller under byggene kompensere for tilleggslasten.  

 

Det er utført en vurdering av bæreevne for enkeltfundamenter. Beregningen gjelder for 

maksimalt tillat grunntrykk i bruddgrensetilstand for rent vertikalt påkjente fundamenter, 

dvs. at det forutsettes at horisontallaster fra bla. jordtrykk tas opp av etasjeskiller over 

eventuell kjeller og støpt betongplate i kjeller. Det er utført beregninger for både total- og 

effektivspenningsanalyse. Det er forutsatt at grunnvannet ligger i uk. fundament (drenering 

ligger ned til uk. fundament), og styrkeparametere henholdsvis udrenert skjærstyrke suD = 

20 kPa i fundamentnivå, tan  = 0,45, og attraksjon, a = 5 kPa. Valg av styrkeparametere i 

effektivspenningsanalysen er basert på erfaringsverdier fra tilsvarende løsmasser iht. 

Statens Vegvesens håndbok V220. Det er også forutsatt at en har minimum 0,5 meter 

overdekning over uk. fundament med «tunge masser», dvs. med fratrekk for evt. isolasjon 

under gulv på grunn etc.   

 

Totalspenningsanalysen gir følgende bæreevne: 

 

 suD = 20kPa, pv = 0,5m x 20kN/m2 = 10kPa 

 

 For kvadratiske fundamenter, NC = 6,2  

vn’ = Nc * suD/cu + pv = 6,2 * 20/1,4 + 10 = 98kPa 

 

  For banketter, NC = 5,2  

vn’ = Nc * suD/cu + pv = 5,2 * 20/1,4 + 10 = 84kPa 

 

Effektivspenningsanalysen gir følgende børeevne for de oppgitte fundamentbredder: 

 

Bredde Bæreevne 

[m] [kPa] 

1 80 

2 100 
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Effektivspenningsanalysen gir laveste, og dermed dimensjonerende bæreevne for
prosjektet, dvs. maksimalt BOkPa for rent vertikalt belastede fundamenter.

Kranplassering og fundamentering må vurderes i samråd med geotekniker. Kran må
plasseres tilstrekkelig langt inn fra graveskråningen ned mot byggegropa og det kan være
nødvendig å senke kranfundamentet under dagens terreng, samt masseutskifte med
oppkomprimerte kvalitetsmasser av sprengt stein under fundamentet.

Graving
Åpen graveskråning kan etableres med helning maksimalt 1:1,5 så lange avstand til
omkring liggende bygg, konstruksjoner og infrastru ktur tillater det.

Sluttkommentar
Det forutsettes at geoteknikker blir engasjert for oppfølging av detaljprosjekteringen og
utførelsen.

Dokumentet er utarbeidet av Dokumentet er kontrollert av

l4c-[ h;.l^ß . Gan-o.,^.-s-t\)ù
Kathrine Buene Gangenes
S¡vilingeniør geoteknikk

42lu^
Per Arne wangÉn
Sivilingeniør geoteknikk

M: 951 86 435
kathrine. gangenes@ramboll. no

Vedf egg: 1: Illustrasjonsplan per 04. L0.2Ot7

Mi 47 75 67 21
per.arne.wangen@ra mboll. no
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SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/16424     
 Arkiv sakID.: 17/2962 Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
011/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Forslag til detaljregulering Havnegården 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

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

 
Vedlegg: 
14.02.2018 Havnegården_plankart 1373508 

14.02.2018 2017003 Havnegården Fauske_Reguleringsbestemmelser_versjon 
14.02.2018 

1373510 

14.02.2018 2017003 Detaljregulering Havnegården Fauske_Plandokument_versjon 6 1373518 
 
 
Saksopplysninger: 
 
1. gangs behanding 
 
Havnegården AS fremmer forslag til detaljregulering av Havnegården, Sjøgata 78 – 80. Planarbeidet er 
utført av J. Edvardsen Design + Arkitetur. Plankart er utarbeidet av Fauske kommune. Planområdet er på 
2688 m2. 
 
Planen omfatter deler av reguleringsplanen Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus, Vedtatt 
27.06.05. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for en økning av byggehøyde i felt K2 i 
gjeldende plan, samt endre bruksområdet til bolig- og næringsformål. 
Vedlagte beregninger viser at det er mulig å bygge på eksisterende bærestruktur. 
 
Planområdet ligger i Sjøgata sentralt i Fauske sentrum og utgjør et attraktivt sted ved vannkanten, med 
utsikt over Strandpromenaden og Saltenfjorden. Det ligger vis-a-vis Fauske Amfi kjøpesenter som har 
diverse butikker og dagligvarer, samt er i gangavstand til næringsliv og kommunale tjenester i Fauske 
sentrum. På nordsiden av Sjøgata ligger Fauske Scandic Hotell, og mot vest er det pr. i dag 
parkeringsplasser. 
 
Området omfatter hele eller deler av eiendommene:  103/1540, 103/300, 103/701 og 103/1305. 
 
Planforslaget inneholder følgende arealformål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 
          Kombinertformål Forretning/Kontor/Tjenesteyting/Bolig (F/K/T/B) 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
          Kjøreveg, fortau, parkering, annen veggrunn - grøntareal 
Grønnstruktur: 



          Friområde 
 
 
Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt planbeskrivelse. Med bakgrunn i 
oppstartmelding er innkomne forhåndmerknader gjengitt og kommentert av J. Edvardsen Design + 
Arkitektur i planbeskrivelsen. Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra  til etterretning. Angående 
innspill fra Nordland Fylkeskommune så vil Rådmannen presisere at adkomst til parkering i 1. etg. skal 
legges på sørsiden av bygget. 
 
Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, blant annet hos barnas representant og VVA. 
Det framkommer ingen kommentarer fra disse. 
 
Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i planbestemmelsenes § 4, punkt 4.2. 
Området er allerede utbygd og sannynligheten for å finne verdifullt naturmangfold vurderes som liten. 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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FAUSKE KOMMUNE 
 
BESTEMMELSER TIL DATALJREGULERINGSPLAN 
Havnegården Fauske 
Plan-ID 2017003 

 
 

REGULERINGSPLAN  

Planen er datert: 25.09.2017 
Dato for siste revisjon av plankartet: 07.02.2018 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 
Dato for planutvalgets godkjenning: 

14.02.2018 
- 

 
 

§1 GENERELT 
 

Planen erstatter felt K2 (Byggeområder for kombinert formål: Allmennyttig forsamlingslokale, 
forretning) i reguleringsplan Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus, vedtatt av kom- 
munestyret den 27.06.2005. Felt K4 (Byggeområder for kombinert formål: Forretning over 
offentlig kjørevei) samt K7 og K8 (Byggeområder for kombinert formål: Forretning over offent- 
lig fortau) faller ut. 

 
 
 

§2 AVGRENSNING 
 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på 
plankartet datert 14.02.2018. 

 
 
 

§3 REGULERINGSFORMÅL 
 

Området reguleres til: 
 

- F/K/T/B Kombinertbebyggelse og anleggsformål: Parkering, tjenesteyting, forretning, 
kontor, boliger. 

- KV Offentlig trafikkområde: Kjøreveg 
- SF Offentlig trafikkområde: Fortau 
- SPA Offentlig trafikkområde: Parkeringsplasser (kantsteinparkering) 
- SVG Offentlig trafikkområde: Annen veggrunn. Grøntareal 
- GF Friområde. Beplantning 



§4 FELLESBESTEMMELSER 
 
4.1 Med søknad om tillatelse for bygg eller anlegg skal følge situasjonsplan som viser 

trafikkskilting, konkret opparbeiding av aktuelt areal og tilpasning i planområdet og 
tilstøtende areal: Terrengbehandling, møblering, atkomster og avfallsløsninger. 
Eksisterende trær skal registreres og der det er ønskelig merkes som beskyttede 
objekt på situasjonsplan. 

 
4.2 Fortau, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at 

det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal 
etterstrebe universell utforming og det gjelder like fullt på områder innom hus, som på 
områder utendørs. 

 
4.3 Fremtidig påbygging/nybygging innenfor området kan bare skje etter godkjent 

geoteknisk vurdering. 
 
4.4 Etter at planen er stadfestet kan det ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med 

plankart eller disse bestemmelsene. 
 
4.5 Utbygging/rekkefølgebestemmelser. Det tillates å oppføre nybygg/påbygg i bygge- 

trinn. Det forutsettes at hvert enkelte byggetrinn i seg selv tilfredsstiller alle krav om 
parkering og friareal. Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bygg/ 
byggetrinn skal parkeringsplasser og lekeområde på tak være ferdig opparbeidet. 

 
4.6 Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel 

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminne- 
myndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8. 
Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 
4.7 Radon. Bygninger skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet 

tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i 
inneluften. Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved 
byggesøknad. 

 
6.8 Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den til 

en hver tid gjeldende teknisk forskrift. 
 
6.9 Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 om vegtrafikkstøy gjelder. Utbygger har 

ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent innendørs støynivå ikke overskrider 
grenseverdiene i T-1442. Eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy skal være gjennomført før 
bygninger tas i bruk. 

 
6.10 Ved søknad om byggetillatelse skal det følge dokumentasjon om at innvendige 

bruksareal får tilfredsstillende forhold med hensyn til lysinnfall, lydnivå og luftkvalitet. 
 
6.11 Antall parkeringsplasser per boenhet skal være i henhold til kommunens gjeldende 

parkeringsnorm for området. 



§5 FELT F/K/T/B: Kobinert bebyggelse og anleggsformål: FORRETNING, KONTOR, 
TJENESTEYTING, BOLIGER. 

 
5.1 I området kan det oppføres bebyggelse i inntil fem plan over bakkenivå og to 

kjellerplan i tillegg til dette. Parkering kan legges i første etasje samt kjellerplan. 
Maksimal gesimshøyde på hovedvolum er kote +23,400 (topp rekkverk tak). Det 
tillates oppbygg på tak for tekniske arealer, kommunikasjonsarealer samt fellesarealer 
for beboerne i forbindelse med takterrasse. Disse skal ikke overstige 30 % av areal av 
takterrassen. Maksimal gesimshøyde for oppbyggene på tak er kote +24,900 (topp 
gesims tak). BYA = 1234 m2. 

 
Utstikkende balkonger kan tillates på plan 2, 3, 4 og 5. Maksimalt utstikk er 3,0 meter. 

 
5.2 Det åpnes for en alternativ utnyttelse ved at deler av byggets volum mot vest flyttes til 

øst. Det kan da oppføres bebyggelse i inntil syv plan på den delen av området som 
ligger mot øst hvis bygget reduseres med tilsvarende volum mot vest. Maksimal høyde 
på halvdel mot øst er kote +28,350 (topp gesims tak). Maksimale høyder på halvdel 
mot vest er kote +19,950 (topp rekkverk tak) og +21,450 (topp gesims tak). 
Ved påbygg må det dokumenteres spesifikt at bærestruktur og fundamentering 
tåler belastningene. 

 
5.3 Atkomster til området er fortrinnsvis fra Nord (Sjøgata), men det åpnes for andre 

atkomster hvis dette kreves av praktiske hensyn. 
 
5.4 Det tillates parkering, kultur- og næringsarealer i første etasje. Næringslokaler legges 

fortrinnsvis mot øst og nord. I andre og tredje etasje tillates boliger og kontorlokaler. 
I fjerde og femte etasje tillates boliger. 

 
5.5 Innenfor området skal det tilrettelegges for et lekeareal på 25 m2 pr boenhet. Dette 

legges fortrinnsvis på takterrasse. Inntil halvparten av balkongarealer kan medregnes i 
friarealer. Arealet sikres med gjerde med en høyde på minimum 1,5 m og ikke over 2,0 
m. Den delen av gjerdet, som er høyere enn 1,5 m, samt gjerde mot vest skal ut   
føres av materialer som sikrer utsyn. 

 
5.6 Inntil halvparten av balkongareale pr. boenhet kan innglasses til vinterhager. 

Eksisterende vinterhage på balkong i andre etasje er unntatt fra denne bestemmelsen. 
 
5.7 Bygninger skal oppføres med fasader i mur, tre eller platekledning. Bygnings- 

myndigheten skal påse at bebyggelsens form, fasader, vindusinndeling og synlige 
materialer harmonerer med bebyggelsen omkring. Ubebygde deler av tomten skal gis 
en tiltalende utforming. 

 
 
 
§6 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE: ANNEN VEGGRUNN 

 
6.1 Området kan opparbeides med parkeringsplasser og grøntanlegg. 



 
 
§7 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE: GANGVEI, FORTAU 

 
7.1 Området SF kan opparbeides med grøntanlegg. 

 
 
 
§8 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE: PARKERINGSPLASSER (KANTSTEINPARKERING) 

 
8.1 Området skal inneholde minimum 3 plasser dimensjonert for bevegelseshemmede. 
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1 Innledning

Forslagsstiller er grunneier, Havnegården AS. Planarbeidet er utført av J. Edvardsen Design 
+ Arkitektur.

Formålet med arbeidet er å tilrettelegge for en økning av byggehøyde i felt K2 i gjeldende 
reguleringsplan Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus, samt endre bruksområdet til 
bolig- og næringsformål.

Den tidligere planlagte funksjonen som kulturhus har falt bort, og det er av flere andre grun-
ner også nærliggende for huseier å tenke på å videreutvikle eiendommen. Beregninger har 
vist at det er mulig å bygge på eksisterende bærestruktur, noe som muliggjør en kostnadsef-
fektiv påbygging.

Den vakre beliggenheten og utviklingspotensialet i området gjør området attraktivt for leil-
igheter. Det er et uttrykt ønske fra Fauske kommune å få flere sentrumsnære boliger med 
livsløpsstandard og vi mener prosjektet vil bidra til å aktivisere sentrum på gateplan og bidra 
til et hyggelig og livskraftig lokalmiljø i denne delen av Fauske med tidsriktige boliger med 
god bo- og livskvalitet for beboerne. Tomten har gode lys- og solforhold, en fin utsikt og 
nærkontakt med både fjorden og byen.

Planen utarbeides som detaljreguleringsplan. Innholdet i reguleringsplanen vil ikke være i 
samsvar med kommunedelplanens arealdel vedtatt i 2011, men området er unntatt retts-
virkning slik at til sist vedtatte reguleringsplan gjelder.

Planarbeidet er i samråd med kommunen vurdert til ikke å komme inn under krav om kon-
sekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.

2 Planområdet

2.1 BELIGGENHET

Planområdet ligger i Sjøgata sentralt i Fauske sentrum og utgjør et attraktivt sted ved vannk-
anten, med utsikt over Strandpromenaden og Saltenfjorden. Det ligger vis-a-vis Fauske Amfi 
kjøpesenter som har diverse butikker og dagligvarer, samt er i gangavstand til næringsliv 
og kommunale tjenester i Fauske sentrum. På nordsiden av Sjøgata ligger Fauske Scandic 
Hotell, og mot vest er det pr. i dag parkeringsplasser. 

Området er i utvikling, og ligger rett nordvest for det nye planlagte hotellet, og blir liggende i 
fond til det nye kulturhuset på andre siden av det planlagte plassrommet. Planene, presen-
tert i august 2017, lover godt for en videre forskjønning og aktivisering av denne delen  av 
Fauske.
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Havnegården sett fra øst, med Fauske Amfi i bakgrunnen og Fauske Hotell til høyre.

Havnegården og Sjøgata, sett fra vest.

Utsikt fra andre etasje mot sørøst. Utsikt fra andre etasje mot sørvest.
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I henhold til kommunestyrets vedtak

Dato Sign.

BEHANDLING  ETTER  PLAN - OG  BYGNINGSLOVEN:

Varsel om igangsetting

1. gangs behandling i planutvalget

Offentlig ettersyn

2. gangs behandling i planutvalget

Offentlig ettersyn

3. gangs behandling i planutvalget

Kommunestyrets vedtak

Dato

28.02.2006

Kartgrunnlag: FKB, Fauske kommune

Digitalisering og kartproduksjon: A/S Salten Kartdata

Målestokk: A2 (oz),1:3500

Ekvidistanse: 1 m

Dato:

Planident: 2008012

14.02.2011

KOMMUNEDELPLAN FAUSKE SENTRUM, DEL 2

TEGNFORKLARING

FAUSKE KOMMUNE

Nåværende Fremtidig

BYGGEOMRÅDER (PBL § 20-4, 1.ledd nr. 1)

LINJE OG PUNKTSYMBOL

OMRÅDER FOR SÆRSKILT BRUK ELLER VERN AV SJØ OG VASSDRAG
(PBL § 20-4, 1.ledd nr. 5)
Vannareal for almennt friluftsliv

Grense for restriksjonsområde
Planens begrensning
Grense for arealbruksområde

09.06.2009

2009-2021

Vegareal

Boligområde

Offentlige bygninger
Park/turveg

O
P

B

Annet byggområde

Sentrumsavgrensning
Kulturminnegrense

RESTRIKSJONER
Byggeforbud langs vassdrag
Områder som er unntatt fra rettsvirkning fordi tidligere plan mv fortsatt skal gjelde

Parkering
Gang-/sykkelareal

PA

AB

FFFN

Forretning/Kontor F/K

15.06.2009 - 15.09.2009

26.01.2010

19.06.2009

15.01.2010

RHB

RHB

F/K

04.05.2010 - 18.06.2010

18.01.2011

03.02.2011

27.04.2010

14.02.2011

RHB

RHB

2.2 PLANSTATUS

Utsnitt, Kommunedelplan Fauske Sentrum, Del 2 2009-2021. Vedtatt 14.02.2011.

Utsnitt, Reguleringsplan for Utvidelse av Focus-Senteret og nytt Kulturhus. Vedtatt 
27.06.2005.
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I gjeldende kommunedelplan, stadfestet i 2011, er planområdet i utgangspunktet satt av til  
«forretning/kontor» - men området er unntatt rettsvirkning og tidligere reguleringsplan, Regul-
eringsplan for Utvidelse av Focus-Senteret og nytt Kulturhus, vedtatt 27.06.2005, gjelder. 
I denne utgjør Havnegården feltet K2, som er avsatt til «Byggeområder for kombinert formål: 
Allmennyttig forsamlingslokale, forretning.»

Feltet var tenkt til nytt kulturhus, men denne funksjonen har falt bort da det nye kulturhuset 
først ble planlagt og vedtatt å ligge på torget, senere igjen erstattet av det planlagte kul-
turhuset rett vest for planområdet.

Det er hverken i kommunedelplan eller gjeldende reguleringsplan åpnet for boliger i felt K2, 
men det er i dag fire boenheter i Havnegården, tre av dem etablert på sent 90-tall, før både 
kommunedelplan og reguleringsplan ble vedtatt. Den fjerde boenheten ble oppført med dis-
pensasjon i 2014.

2.3 EIENDOMSFORHOLD OG AREALBRUK I DAG

Planområdet omfatter eiendommene 103/701, 103/1303 og 103/1540, eid av Havnegården 
AS, eiendommen 103/1336 eid av Fauske Hotell AS samt kommunale tomter 103/300 (vei-
bane/fortau).

Havnegården, oppført i 1985, består pr. i dag av forretningslokaler i første etasje (tidligere 
Bunnpris), kontorlokaler (legekontor) og en leilighet i andre etasje, samt tre leiligheter og kon-
torlokaler (Reindriftsnæringen) i tredje etasje.

Det er parkeringsplass til næringslokalet på vestsiden av bygget og parkeringsplasser mot 
sør som inngår som en helhet med parkeringsplassene til Amfi og Strandpromenaden.

2.4 LANDSKAP OG NATURMANGFOLD

Det meste av planområdet er utfylt tidligere strandområde. Det er et tettbygd sentrumsom-
råde som er asfaltert/steinlagt med sporadisk beplantning, bestående av noen trær og busk-
er. I artsdatabanken.no og Naturbasen (dirnat.no) fremkommer det ikke opplysninger om 
verdier av naturmangfold innenfor planområdet som krever spesielle hensyn.

2.5 KULTURMINNER

Det er ikke registret automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.
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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
I medhold til Plan- og Bygningsloven § 12-8 varsles herved oppstart 
av arbeid med ny reguleringsplan for Havnegården, Sjøgata 78-80 i 
Fauske kommune på vegne av Havnegården AS.

Formålet med er å tilrettelegge for økning av byggehøyde og 
utnyttelsesgrad i felt K2 i gjeldende reguleringsplan Utvidelse av 
Focus-senteret og nytt kulturhus. Planforslaget er ikke vurdert til å 
utløse konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning. 
Direkte berørte parter tilskrives.

Planområdet er avgrenset som på kartet.

Opplysninger om arbeidet fås ved henvendelse til arkitekt Jostein 
Edvardsen på tlf. 91 38 55 78

Innspill og merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:
J. Edvardsen Design + Arkitektur, Gryttingveien 18, 8209 Fauske, 
eller j.edvardsen.design@gmail.com innen 08.08.2017.

Alle mottatte merknader vil bli oversendt kommunen sammen med 
planforslaget.

Fauske kommune

© Mapbox © OpenStreetMap© 2017 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti 

Utskrift https://kommunekart.com/klient/utskrift/?funksjon=vispunkt&x=...

Planområde

2.6 GRUNNFORHOLD

Grunnen under eksisterende bygg er en stenfylling på leirgrunn (tidligere havbunn). Det er 
ikke utført en geoteknisk undersøkelse/vurdering, men dette må gjøres ved nybygg/påbygg 
(jfr. reguleringsbestemmelse 4.3).

Den eksisterende fundamenteringen på peler til fjell ble prosjektert av Totalprosjekt Nord AS 
og bygget ble prosjektert og oppført av Nordenfjeldske Spennbetong AS i 1985.

3 Planprosess
Arbeidet med ny reguleringsplan for Havnegården ble 
igangsatt våren 2017. Bortfall av leietakere tvang frem 
en lenge planlagt videreutvikling av bygget. Næring-
slokalene ble vurdert som vanskelige å få leid ut, mens 
byggets sentrale plassering i Fauske sentrum ved 
vannkanten med gode solforhold og god utsikt gjorde 
en bruksendring til leiligheter til et attraktivt alternativ.

Videre var det et avvik mellom gjeldende regulering-
splan som definerer bygget til næring- og kulturhus-
formål, og de leilighetene som allerede var etablert i 
bygget på 90-tallet, lenge før gjeldende reguleringsplan 
ble laget. Kulturhusformålet har siden falt bort, og fra 
kommunens side var det et ønske om ny regulering-
splan for å reflektere faktisk bruk som boliger. 

Forslagsstiller Havnegården AS hadde tidligere fått 
Siv.ing. Asbjørn Nygård til å regne på bærestruktur og 
fundamentering og funnet at det eksisterende bygget 
tåler et påbygg opp til fem-syv etasjer, avhengig av 
konstruksjon. 

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 6. juli 2017 for å drøfte avgrensing av planen 
og rammer for planarbeidet.

Planarbeidet ble annonsert i Avisa Nordland 18. juli 2017 og kunngjort på kommunens hjem-
meside samme dag.

Regionale myndigheter og lokale høringsinstanser ble varslet per brev og/eller e-post og 
hjemmelshavere på tilstøtende tomter ble varslet gjennom brev, datert 19. juli 2017.

Frist for innspill til planoppstarten var opprinnelig satt til 11. august 2017, men grunnet utsatt 
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behandling i planutvalget ble denne senere utvidet med fire uker til 14. september 2017.

Det ble avholdt et informasjonsmøte for beboerne i Focus Terrasse Borettslag den 30. august 
2017, hvor de nåværende beboerne i Havnegården også var invitert og deltok. Det ble in-
formert om planens omfang og diskutert tilpasninger for å ihvareta eksisterende bomiljø. Det 
ble også etter invitasjon fra borettslaget foretatt en befaring i tre av leilighetene på østsiden 
av Focus Terrasse Borettslag for å diskutere og synliggjøre påvirkning av det nye planforslag-
et.

Det kom inn 7 skriftlige uttalelser i forbindelse med varsling av igangsatt planarbeid. Ut-
talelsene er gjennomgått og i stor grad innarbeidet i planforslaget. Myndigheter og andre 
interessenter gis også anledning til å uttale seg til reguleringsplanforslaget når dette sendes 
på offentlig høring.

Følgende innspill ble mottatt i forbindelse med varsel om oppstart til planprogram :

Fylkesmannen i Nordland – 20.09.2017

Fylkesmannen påpeker at det er uklarheter i gjeldende planstatus for området.

De påpeker videre at interessene til barn og unge må ivaretas, spesielt med tanke på 
trafikksikkerhet og friareale, samt at et påbygg må planlegges og utføres iht. gjeldende krav 
for støy.
 
Kommentar: Usikkerhet angående gjeldende planstatus må avklares nærmere, men vi for-
holder oss til grunnlaget vi har fått fra kommunen. Vi anser at det er tilstrekkelig areal for 
lek- og opphold i planen, da det er et krav om 25 m2  friareal per boenhet. Noe av arealet på 
takterrasse vil tilrettelegges spesifikt for lek. Lydisolering av bygget vil bli gjort iht. gjeldende 
krav, noe som vil ivaretas under prosjekteringsprosessen.

To brev fra Focus Terrasse Borettslag – datert 31.07.2017 og 10.09.2017.

Borettslaget, representert ved styreleder Bjørg Helskog Hjemås, fremhever at den økte 
byggehøyden fra et påbygg vil forringe utsikt og lysforhold for de leilighetene som ligger på 
østsiden, noe som igjen kan ha innvirkning på bokvalitet, økonomisk verdi på leilighetene 
samt beboernes psykiske helse. De ønsker at planen må ivareta deres interesser på dette 
området, samt brannproblematikk.

Borettslaget stiller seg mindre kritisk til det første byggetrinnet og er mest opptatt av bygget-
rinn to, den delen som vil ligge nærmest dem.

Kommentar: Disse momentene ble diskutert på informasjonsmøtet avholdt den 30.08.2017, 
og vi har tatt dem med inn i planprosessen. For å imøtekomme beboerne er femte etasje i 
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fremmet utbygger at et evt. påbygg kan bli trukket inn en modul (ca. 6 m) på vestsiden, samt 
at vestvendt rekkverk på takterrassen skal være gjennomsiktig. Fasadekledningen mot vest 
skal også hovedsakelig være i en lys fargevalør for å reflektere dagslys. Det er også lagt 
inn en alternativ løsning med forskyvning av bygningsmassen mot øst som vil føre til mindre 
belastning for de aktuelle leilighetene.

Et påbygg vil innebære et tap av utsikt, spesielt for to av leilighetene mot øst, men i sen-
trumsnære/tettbygd strøk er dette noe som må påregnes. Det nye hotellet som er planlagt 
sørøst for Havnegården vil også ta en del utsikt fra disse leilighetene.

Angående brannproblematikken så vil den ivaretas fullgodt av brannforskriftene i Plan- og 
bygningsloven samt teknisk forskrift.

Tre brev fra de eksisterende beboerne i 3. etasje i Havnegården – datert hhv. den 
08.08.2017, 10.08.2017 og 12.09.2017.

De to første brevene var ønsker om et møte og en presentasjon for å klargjøre omfang og 
konsekvenser av prosjektet. Det tredje (12.09) rettet fokus mot evt. kvikkleireproblematikk, 
samt et ønske om at den tekniske tilstanden til fundamenter og drenering må kartlegges.

Kommentar: Beboerne ble invitert til og deltok i informasjonsmøtet avholdt hos Focus Ter-
rasse Borettslag den 30.08.2017, hvor spørsmålene de hadde ble tatt opp. De vil få tilsendt 
de oppdaterte tegningene på skisseprosjektet så snart de foreligger, samt at vi har en 
forståelse om et møtes igjen for å diskutere disse. Nå det gjelder kontroll av tilstand til fun-
damentering og drenering, så er dette en vurdering som faller inn under den ingeniørfaglige 
kompetansen i prosjekteringsprosessen, og vi mener disse momentene vil bli ivaretatt full-
godt av Plan- og Bygningsloven. 

Nordland Fylkeskommune – 28.09.2017

Fylkeskommunen stiller spørsmål ved om det er nødvendig og/eller ønskelig med parkering 
i første etasje, med tanke på antall parkeringsplasser i området og behov for å legge til rette 
for folkeliv i Sjøgata, samt at kommunen hvis dette godkjennes tilser at det ikke blir til for stor 
ulempe for gatemiljøet. Det er også viktig å ivareta Strandpromenaden som rekreasjonsare-
ale og legge til rette for kollektivtrafikk i Sjøgata.

Det påpekes videre at interessene til barn, unge og bevegelseshemmede må ivaretas, samt 
at det etterstrebes arkitektonisk kvalitet som hever området.
 
Kommentar: Vi mener det er behov for å legge til rette for noe innendørs parkering for be-
boere, da dette er noe som etterspørres samt hever bo- og livskvaliteten deres. Det er i 
planarbeidet lagt til rette for næringslokaler i første etasje, fortrinnsvis ut mot det planlagte 
plassrommet mot kulturhus i øst samt Sjøgaten. Dette er det området som vi vurderer som 
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mest attraktivt og som skaper de beste uterommene. Detaljene med størrelser på arealer og 
innkjøringer vil komme under senere detaljprosjektering.

Vi mener det er tatt hensyn til barn, unge og bevegelseshemmede, ref. kommentar til Fylkes-
mannen. 

4 Beskrivelse av tiltaket

4.1 HOVEDGREP

Siden planområdet er svært attraktivt, har det vært en målsetting å oppnå en så høy utnytting 
av området som mulig. Det som først og fremst begrenser antallet boenheter er tilgjengelig 
parkering og plass for friareal på taket. Det foreløpige skisseprosjektet antyder at det ved full 
utbygging vil være snakk om ca. 28-30 boenheter. Grunnet praktiske årsaker vil det være 
naturlig at bygget utføres i to byggetrinn, hvor det første byggetrinnet mot øst vil ha 9-12 
enheter.

Bygget vil fortrinnsvis være fem etasjer med følgende inndeling: Kultur- og/eller næringslo-
kaler samt innendørs parkering i første etasje, næringslokaler og boliger i andre og tredje 
etasje, boliger i øvrige etasjer. Det forutsettes fra kommunens side friarealer i form av en tak-
terrasse, og dette medfører ett eller flere mindre volum med trapp- og heiskjerne samt noen 
fellesarealer i sjette etasje.

Det er i samråd med naboer åpnet for en alternativ løsning hvor noe av volumet flyttes mot 
øst slik at det blir seks til syv etasjer på østsiden av bygget mot at det reduseres tilsvarende 
til tre-fire etasjer på vestsiden. Dette skal være teknisk mulig, men avhenger av valg av kon-
struksjonssystem.
Byggets fasade mot øst vil havne som fondvegg mot det nye kulturhuset og ligge inntil det 
nye plassrommet som er planlagt i forbindelse med det nye hotellet. Dette tilsier at næring-
slokalet på bakkeplan skal bli attraktivt for funksjoner i tilknytning til plassrommet, f.eks. som 
serveringssted. En videreutvikling av plassen foran bygget og denne funksjonen vil derfor 
kunne tilføre en merverdi for hotell-planene.
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Konseptskisser som viser hvordan en fullt utbygd Havnegården evt. kan se ut i standard 
utnyttelse med fem etasjer.

Konseptskisser som viser hvordan en flytting av bygningsvolum fra vest til øst vil kunne 
fremstå. Bygget som vist er tre etasjer mot vest og syv etasjer mot øst.
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REGULERINGSPLAN

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Kartblad:

Kartprodusent:

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Revisjon

Kommunestyrets vedtak:
3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................

Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANKART  UTARBEIDET AV:

SAKS-
NR.

PLANNR.

DATO SIGN.

TEGNNR. SAKSBEH.

kommune

N

Fauske

Detaljregulering for Havnegården

2017003 JIK

1

Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)

Kjøreveg (KV)

Fortau (SF) 

Annen veggrunn - grøntareal (SVG)

Parkering (SPA1-SPA6)

Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 

Friområde (GF)
Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)

Regulerings- og bebyggelsesplanområde

Planens begrensning

Formålsgrense

Planlagt bebyggelse

Bebyggelse som inngår i planen

Regulert senterlinje

Regulert parkeringsfelt

Avkjørsel

Påskrift feltnavnAbc
Påskrift reguleringsformål/arealformålAbc
Påskrift arealAbc

Reguleringsplan-Felles for  PBL 1985 og 2008

Fauske kommune, 14.02.18

4.2 PLANKART

Planlagt regulert området er 2,7 daa.

Forslag plankart

4.3 PLANBESTEMMELSER

For planbestemmelser, se eget vedlegg.

Det er lagt opp til et bygg på fem hovedplan med takterrasse og fellesarealer på sjette plan, 
som kan utgjøre inntil 30% av takarealet. Det er også lagt inn en variasjon der bygningsvolu-
mene kan forskyves mot øst, hvor man får seks-syv hovedplan mot øst ved at det reduseres 
til tre-fire plan mot vest. Bygningsvolum som leggest til mot øst må reduseres tilsvarende mot 
vest. Høyder må holdes innenfor maksimale gesimshøyder som vist på plankart.

Funksjonene er parkering samt kultur- og eller forretningslokaler i første etasje, kontor og 
boliger i andre og tredje etasje, samt boliger i øvrige etasjer.
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Areal er 1242 m2, BYA 100%. Maks kotehøyder som vist på plankart.

4.4 ADKOMST OG KJØREVEGER

Forslaget forutsetter å bruke eksisterende gatenett. Ny hovedadkomst og port(er) til in-
nendørs parkering etableres fortrinnsvis på byggets nordside fra Sjøgata, men det åpnes for 
alternative løsninger hvis planløsningen forutsetter det.

4.5 PARKERING 

I planen legges det opp til å følge den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for området, 
for tiden 1,5 biloppstillingsplasser per boenhet. Eksisterende utendørs parkeringsplasser 
beholdes i den grad det er mulig, og det opparbeides innendørs parkering i deler av første 
etasje. Ved et nybygg er det åpnet for parkering på inntil to kjellerplan.

 
4.6 TEKNISK INFRASTRUKTUR

Bygget er tilkoblet eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett. Kapasiteten til det eksister-
ende avløpet må vurderes under planleggingsfasen og eventuelle tiltak foretas.

Bygget er tilknyttet eksisterende strømnett. Kapasiteten til det strøminntaket må vurderes 
under planleggingsfasen og eventuelle tiltak foretas.

Overvannshåndtering på gateplan vil ikke ha vesentlige endringer fra dagens situasjon, og 
vannet ledes til eksisterende kummer. 

Avfallshåndtering avklares nærmere med kommune og renovasjonsleverandør ifb. med
byggesak.

4.7 FRI- OG FELLESAREALER

Det skal settes av 25 m2 friareal pr. boenhet til lek og rekreasjon. Dette skal fortrinnsvis ligge 
på takterrasse, men det er anledning til å definere inntil halvparten av balkongarealer som 
friareale.

Takterrassen skal opparbeides slik at den er innbydende og muliggjør variert bruk for
beboerne.

Deler av takterrassen skal tilpasses lek med nødvendige endringer i underlag og høyere
rekkverk (inntil to meter høyde).
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Det er tillatt å bygge oppbygg på taket for nødvendige tekniske- og kommunikasjonsarealer 
, og disse kan også inneholde fellesfunksjoner for beboerne, som forsamlingsrom, trimrom 
o.l. Disse oppbyggene kan utgjøre inntil 30% av arealet til den tilstøtende takterrassen. Ved 
alternativ omfordeling av volum tillates leiligheter på øvre plan mot øst.

4.8 UNIVERSELL UTFORMING

Fortau, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres 
tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal etterstrebe uni-
versell utforming og det gjelder like fullt på områder innom hus, som på områder utendørs.

5 Konsekvenser av tiltaket

5.1 GENERELT

Planområdet er et sentrumsområde, og det er uttrykt fra statlig og kommunalt hold ønsker 
om økt boligbygging i disse. Fortetting bidrar til mindre veitrafikk utenfor sentrum og således 
færre utslipp. Videre bidrar boliger i sentrum til å aktivisere disse områdene også utenom 
butikkenes åpningstider og fremmer et mer variert bymiljø. Funksjonsensrettingen er ofte 
påpekt som en av de største problemene ved etterkrigstidens planleggingsarbeid. En videre 
boligutbygging i Havnegården vil således være et positivt bidrag til sentrum og bidra til et 
bedre bomiljø for eksisterende beboere.

En utbygging er ikke vurdert å gi vesentlig økt trafikk i forhold til dagens bruk som er daglig-
vareforretning og kontorer, hverken på vegnettet eller flere fotgjengere i området. Det kan 
bli noe større belastning på øvrig infrastruktur som vann og avløp. Endringene vurderes ikke 
som store eller til å være negative for omgivelsene.

En full utbygging av Havnegården vil få konsekvenser for beboere på østsiden av Focus Ter-
rasse Borettslag, spesielt med tanke på tap av utsikt. I tettbygde strøk kan man ikke forvente 
at det ikke vil bygges høyt i nærområdet, men det er i dialog med borettslaget gjort tilpas-
ninger i planen for å minske konsekvensene for disse.

5.2 GEOTEKNIKK OG FLOM

Med utgangspunkt i kjent kunnskap om området er grunnforholdene vurdert til å være sta-
bile. De nye tiltakene vil ikke bidra til at området blir utsatt for ras, snøskred eller steinsprang. 
Forutsatt at området blir slik det er planlagt med riktig fall på veger, nødvendige overvannsrør 
og gode fordrøyningsmasser vil det ikke være fare for flomskader på infrastruktur.

Det er ikke utført en geoteknisk undersøkelse/vurdering, men dette må gjøres ved nybygg/
påbygg (jfr. reguleringsbestemmelse 4.3).
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6 Risiko- og sårbarhetsanalyse
ROS-analysen identifiserer uønskede hendelser/ potensiell fare, risiko knyttet til dette og 
eventuelle behov for tiltak. Metoden er basert på veilederen fra Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbar-
het – 2011 (dsb.no).

Tabellen under er en bearbeidet standard der farekategorier inndeles i to grupper: naturfarer 
og menneske- og virksomhetsbaserte farer.

Sannsynligheten for at faren inntreffer er gradert etter frekvens, dvs. hvor ofte man antar 
at hendelsen vil finne sted, og inndelt etter følgende skala: lite sannsynlig (> 50 år), mindre 
sannsynlig (10 – 50 år), sannsynlig (1 – 10 år) og meget sannsynlig (< 1 år).

Konsekvensen av en eventuell hendelse er vurdert i forhold til liv/ helse, materielle/ økon-
omiske verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Skalaen som benyttes inndeles i fem 
kategorier: ufarlig, en viss fare, kritisk, farlig, katastrofalt og dekker spekteret fra ingen skader 
til flere dødsfall og alvorlige og kostbare materielle tap og miljøskader.

Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av hen-
delsen om den skulle inntreffe. Risiko angitt som grønn krever ikke tiltak, gult krever at tiltak 
vurderes og rødt krever tiltak iverksatt.
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Snø-/ isras/
steinskred

Lite sannsynlig En viss fare Ingen lokale skrenter som utgjør lokalras-
fare. Takras og istapper kan utgjøre en 
fare for liv/helse og bygget må sikres og 
ryddes iht. forskrift.

Flom, eros-
jon og isgang

Lite sannsynlig En viss fare Ingen bekker/elver som medfører flom-
fare. Det er en viss fare for springflod som 
kan forverres av stigende havnivå, men 
vil ikke utgjøre fare for liv/helse og bare 
medføre moderate matrielle skader.

Overflate-
vann

Sannsynlig En viss fare Avløp, spesielt på takterrasse, må dimen-
sjoneres for å håndtere perioder med 
ekstremnedbør.

Skog- og 
gressbrann

Lite sannsynlig En viss fare Ingen områder i planområdet som repre-
senterer noen fare.

Sterk vind Sannsynlig En viss fare Tomten er tidvis utsatt for sterk vind fra 
havsiden. Påbygg må dimensjoneres for å 
tåle lokalklima.

Radon Lite sannsynlig En viss fare Ikke undersøkt. Det har ikke vært prob-
lematikk på eksisterende bygg. Radon-
sperre er generelt krav etter Tek 10, men 
bygget vil ha en ventilert førsteetasje som 
utgjør en buffer mot boligetasjene over.

Farekategori Sannsynlighet Konsekvens Kommentar/tiltakRisiko

NATURFARER
Er tomten utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

Masseras/
utglidning

Lite sannsynlig Katastrofalt Tomten består av en utfylling på leirgrunn. 
Eksisterende bygg er fundamentert med 
peler til fjell og RIB har beregnet at fun-
damentene tåler den ekstra belastningen 
som påbygget gir. En mer grundig vurder-
ing og uavhengig kontroll må utføres i 
forbindelse med søknad om igangsetting-
stillatelse.
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Ulykker knyttet 
til nærliggende 
virksomheter 
(utslipp giftige 
eller eksplos-
jonsfarlige 
gasser/vesker)

Lite sannsynlig En viss fare Det ligger ingen virksomheter i nærheten 
av planområdet som representerer noen 
fare.

Ødeleggelser 
av infrastruktur 
(elektrisitet, 
teletjenester, 
vannforsyning, 
renovasjon/ 
spillvann)

Lite sannsynlig En viss fare Ingen spesielle utfordringer. Da dette er 
et sentrumsområde vil evt. bortfall være 
kortvarige og ha liten konsekvens for 
beboerne.

Farekategori Sannsynlighet Konsekvens Kommentar/tiltakRisiko

MENNESKE- OG VIRKSOMHETSBASERTE FARER
Er tomten utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

Ulykker knyttet 
til transport på 
veg, jernbane, 
på sjø/vann, 
eller i luften

Lite sannsynlig En viss fare Ingen spesielle farer for planområdet 
knyttet til eksterne transportårer. En god 
del tungtransport går via Storgata/E6, 
men dette representerer ingen spesiell 
risiko for Havnegården 

Elektromag-
netiske felt 
(høyspentlinjer 
o.l.)

Lite sannsynlig En viss fare Ingen høyspent i planområdet.

Trafikksikker-
het

Lite sannsynlig En viss fare Ingen vesentlige farer som utløses av økt 
trafikk og ferdsel. Boligene representerer 
ingen vesentlig endring i trafikkbelastning i 
forhold til dagens bruk som dagligvarefor-
retning og kontorer.

Storbrann Lite sannsynlig En viss fare Ingen spesielle farer. Det er god avstand 
til nabobebyggelse og nærhet til brann-
stasjon.

Tidligere bruk
-forurenset 
grunn

Lite sannsynlig En viss fare Bygget har tidligere vært brukt til byggeva-
re- og dagligvarehandel, kontorer og boli-
ger. Det er ikke registrert eller sannsynlig 
at det er forurensninger i grunnen.



19J. Edvardsen Design + Arkitektur

Havnegården Fauske

BEHOV FOR TILTAK

Det er i forbindelse med reguleringsplanen ikke vurdert å være behov for spesielle un-
dersøkelser eller beredskapstiltak.

RIB har i samråd med Norconsult AS vurdert at det ikke behøves mer utfyllende beregninger 
og utredninger på statikk/bæreevne og fundamentering i forbindelse med reguleringsplanen. 
Dette skal gjøres i forbindelse med søknad om igangettingstillatelse (se reguleringsbestem-
melse 4.3). Eksisterende fundamentering og bæresystem er beregnet til å tåle inntil seks 
etasjer ved videreføring av dagens bæresystem i betong, og syv etasjer hvis en lettere bære-
konstruksjon benyttes i påbygget. Det er også beregnet at et påbygg vil tåle vindbelastningen 
på tomten.
 
Området er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer som ras, skred, flom e.l. Mulige kon-
sekvenser av ekstremnedbør vil for bygget kunne forebygges ved å dimensjonere avløps-
løsninger for håndtering av overflatevann på takterrasse. Overflatevann på bakkenivå ansees 
ikke å være noen utfordring i forhold til dagens situasjon, og nærheten til fjorden reduserer 
risikoen for at vann kommer inn i bygget.

Gulvet i eksisterende 1. etasje ligger på kote +3.00. Ekstrem stormflo kan representere en 
risiko for oversvømmelse i første etasje, men dette ansees som lite sannsynlig. Da etasjen vil 
benyttes til parkering og næring er det liten risiko for skade på liv/helse og begrensede mate-
rielle skader.
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Planforslag til høring - Løkåsåsen reguleringsplan 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering for 
Løkåsåsen ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
 

 
Vedlegg: 
15.02.2018 Høringsuttalelseinnspill til detaljreguleringsplan rundt skole på Løkåsåsen 

(46838) 
1373667 

15.02.2018 Innspill ved oppstart - detaljregulering - Fauske kommune - Løkåsåsen 
(47995) 

1373668 

15.02.2018 Innspill ved oppstart -Reguleringsplan for Løkåsåsen - 563 med flere - 
Fauske (48107) 

1373669 

15.02.2018 Uttalelse til planoppstart - detaljregulering for Løkåsåsen - Fauske kommune 
(47993) 

1373670 

15.02.2018 ROS analyse 1373671 

15.02.2018 Løkåsåsen planbestemmelser 1373694 

15.02.2018 Løkåsåsen_plankart rev. 15.2.2018 1373695 

15.02.2018 Planbeskrivelse 1373696 
 
Sammendrag: 
Iht. plan- og bygningsloven kapittel 12 har Fauske kommune igangsatt arbeid med utarbeidelse av 
detaljregulering i området rundt eksisterende skole på Løkåsåsen, samt areal rundt RV 530 mot 
Valnesfjord kirke og nordover langs Straumen.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, areal nord for eksisterende 
barnehage, lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og sykkelvei, fortau, atkomst og parkering. Det 
er et mål å tilrettelegge for folkehelse, byggeskikk og klima. Det har vært fokus på en utvikling som er i 
tråd med befolkningens behov når det gjelder antall boliger, hvilke type boliger som bygges og hvor nye 
boliger lokaliseres. Arbeid og familiehensyn er svært viktig både som flyttemotiv og bomotiv i Fauske og 
Nordland.   
 
Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil 
være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting av 
området og øke friluftsverdier i strandsonen. 
 
Saksopplysninger: 
Igangsatt planarbeid for området ble annonsert på kommunens hjemmeside den 16.05.2017, og i 
Saltenposten. Brev til berørte naboer og offentlig myndighet ble sendt den 18.05.2017 
Frist for innspill ble satt den 27.06.2017. 
 
Dagens situasjon: 
I det aktuelle området ligger to bebygde boligtomter lengst sør. Det ligger ca. 1 da i tilknytning til disse 



boligtomter, som brukes av eksisterende barnehage utenfor planområdet. De resterende bygninger 
innenfor planomriss tilhører eksisterende skole som er planlagt flyttet til ny lokasjon (ferdigstilles i 
2018). De gamle skolebygninger skal rives, med unntak av den nyere delen sørøst på åsen som skal 
videreføres til leiligheter. Friområdet, busslomme, veier og gang- sykkelveier videreføres med noen 
mindre endringer. 
 
Valnesfjord kirke med kirkegård, barnehage, samt nye skoletomter og idrettsbane grenser direkte mot 
planområdet. Videre ligger planområdet litt under 1 kilometer fra Strømsnes, som har butikk, kafeer, 
helsesenter og togstasjon, samt kryss med Fylkesvei 80 som leder mot Bodø og Fauske. Det er ca. 45 
minutter kjøretid til Bodø sentrum og 20 minutter til Fauske sentrum. Planområdet inkluderer 
strandsonen mot munningsområdet til Valnesfjordvassdraget, som er et verna vassdrag med bestander 
av laks og sjøørret. Både selve munningsområdet og terrenget rundt brukes mye til friluftslivsaktiviteter, 
herunder fiske og fotturer. 
 
Området er i dag lett bebyggbart på forholdsvis flat terreng, ettersom området stort sett er bebygd og 
eksisterende bygninger skal rives. Det er allerede etablert adkomstvei og denne skal kun utbedres med 
hensyn til ny bebyggelse. 
 
Planbeskrivelse inneholder en nøyaktig beskrivelse av dagens forhold og nye tiltak for bruk av arealet 
etter vedtak av reguleringsplan. Det er tatt hensyn til viktige interesser og aktuelle tema som klima, 
barnas interesser, eksisterende fasiliteter i nærheten, samt natur og friluftsliv.  
 
Boligstrategi: 
Hensikten med planen har vært fokus på en boligutvikling som er i tråd med befolkningens boligbehov 
når det gjelder antall boliger, hvilke type boliger som bygges og hvor nye boliger lokaliseres. Det har 
vært en analyse av utfordringer vs. målgrupper, hvor det kom frem at: 

1. Økning av befolkningstallet i Fauske skyldes stort sett innvandring 
2. Det er i dag en yngrebølge på landbasis med 25% flere i alderen 18-27 år i 2015 enn det 

var i 2005, Nordland har 14% flere i denne aldersgruppen, Fauske har kun 0,5% flere. Unge 
i etableringsfasen har ofte leiemarkedet som den mest aktuelle innfallsport til etablering. 

3. Antallet eldre kan forventes å øke sterkt fram mot 2025. Den største økningen kommer i 
aldersgruppen 67-79 år. 

4. Fauske har en positiv innflytting de siste årene. Vi bør ha et potensiale på enda mer 
innflytting fra bla Bodø til Valnesfjord/Fauske.  

 
Prognosene som foreligger vil ha betydning for fremtidige botilbud og boligetterspørsel. Dermed så er 
det utarbeidet følgende strategier for de målgrupper som har størst boligbehov: 

1. Det skal sikres boliger til innvandrere 
2. Kommunen skal stimulere unge i etableringsfasen + yrkesaktiv alder, til å etablere seg i 

Fauske kommune (satse på nåtidens yngrebølge) 
3. Det skal etableres omsorgsboliger og leiligheter til eldre (enslige) for å være forberedt på 

fremtidens eldrebølge 
4. Pendlere må ha tilgang til bolig(tomt) i strategiske områder (Valnesfjord med 

kollektivknutepunkt) 
5. Det skal sikres kommunale boenheter til boligsosiale formål 

 
Rådmannen mener at planforslaget som nå foreligger ivaretar disse hensyn på tilfredsstillende måte. 
 
Klima i planbestemmelser: 



Det er tatt inn krav i reguleringsbestemmelser med hensyn til klima og klimaendringer. Det er tatt 
hensyn til både klimatiltak som forebygger konsekvensene av klimaendringer (f. eks 
overvannshåndtering), men det er samtidig også tatt inn føringer for å redusere co2-utslipp og redusert 
energiforbruk i nye bygninger. Grønne fasader og bruk av tre, samt bruk av alternative energikilder er 
eksempler på slike føringer. Fordrøyningseffekter og andre miljøeffekter, biologisk mangfold, 
sammenhengende grønnstruktur, menneskers velferd, estetiske kvaliteter med mer er gode argumenter 
kommunen kan ha for å sette krav til utbyggere om bruk av vegetasjon og/eller tre i fasaden.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil 
være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting av 
området og øke friluftsinteresseverdier i strandsonen.  
 
Planområdet er i tråd med Fauske kommunes mål i samfunnsdelen, hvor visjonen er å være en 
folkehelsekommune der alle trives. Planen vil bidra med utvikling av Valnesfjord hvor det, i tråd med 
overordnede mål, tilbys varierte og attraktive botilbud som inkluderer god folkehelse, klimatilpasning, 
vekst i folketall, samt gode tjenester i direkte nærhet av boligområdet. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

 

 

Valnesfjord Nærmiljøutvalg 

Valnesfjord 2017-06-16 

Til 

Fauske kommune 
Planutvalget 
E-post: postmottak@fauske.kommune.no 

	

Innspill til detaljreguleringsplan rundt 
skole på Løkåsåsen, samt areal rundt RV530 
mot Valnesfjord kirke og nordover langs 
straumen 
 

Valnesfjord Nærmiljøutvalg (VNMU) har følgende innspill: 

Gangveien fra ny‐skolen langs Straumen og til Tjeldnes (Straumsnes) 

Denne gangveien er «Hjertekammer 3» av 4 i Hjerteløypa som er planlagt og delvis realisert. 

19.09.2015 ble det gjennomført en workshop for bygdas befolkning, «Vi former nye 

Strømsnes». Her ble ideen om «strandpromenade» lansert og bifalt. 

 Gangveien bør gå fra ny-skolens uteområde og kobles på eksisterende kjerrevei/turvei 

vest forfotballbanen. Se markeringene på kartet som kommunen har lagt ut (vedlegg 

1). 

 Langs Straumen er det ønskelig med universelt utformede møteplasser, både med 

tanke på det sosiale og aktivitet. 

Dersom det er ønskelig med befaring, stiller vi gjerne opp. 

Adkomst fra ny‐skole (og barnehage) til Løkåsheia og Grupperom 1 (se eget 

kart, vedlegg 2) 

Dette er «Hjertekammer 2» av 4 i Hjerteløypa. Denne stien/området ikke er tatt med i 

detaljreguleringsplanen. VNMU ber om at dette tas med i samme omregulering! Viser til 

referat fra møte 21.03.2017 mellom planavdelingen i Fauske kommune, Valnesfjord skole, 

prosjektansvarlig for ny-skolen, Valnesfjord IL og VNMU. Målet med møtet var: 

 

1. Å avklare hvordan og om tilkomsten til marka fra ny-skole og barnehage og resten av 



 

befolkninga, kan tas med i denne reguleringsplanen (område gammelskolen). 

….Planavdelingen skal konsekvens-regulere hele denne omreguleringen. Det satses 

på nærturløyper som har et stort nedslagsfelt og kan gi god folkehelse for mange. 

Kanskje kan det gjøres på samme måte som når Klungsetmarka ble omregulert 

(omreguleringa omfattet bare selve veien, ikke hele området). Planavdelingen ser på 

dette. 

(Referat fra møte 21.03.2017) 

 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Gundersen 

Leder Valnesfjord Nærmiljøutvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 vedlegg 
 
 
 
 
 





[Skriv her]  [Skriv her]  Vedlegg 2 

Hjerteløypa 

Grovt inntegnet trasé fra ny‐skolen til eksisterende lysløype, om Grupperom 1 (gapahuk) og til 

Reinbrua 

GPS‐kordinater er sendt til kommunen. 

 

 

 



Referat fra møte angående  

Helhetlig plan på området Hjerteløypa– Adkomst fra ny‐skolen og bhg til marka inn i 

reguleingsplanen for omregulering av den gamle skoletomta 
 

Dato:     21.03.2017 

Sted:    Klubbhuset Valnesfjord IL 

Tilstede:   Evald Solbakken – prosjektleder Nyskolen, Jan‐Ivar Karlsen – planavd. Fauske 

kommune, Gunnar Myrstad ‐ Planavdelingen Fauske kommune, Jann‐Hårek Lillevoll 

– skigruppa VIL, Asbjørn Hagen og Ståle Jensen – Stifinnergruppa (VNMU), Randi 

Myrbakk – Rektor Valnesfjord skole (ref), Tove Bergkvist ‐VNMU (møteleder) 

 

Bakgrunnen for møtet:  

20. februar ble det gjennomført et møte, på initiativ fra VMNU, for å se på mulighetene rundt en 

helhetlig plan for området «Hjerteløypa – Løkåsheia (inkludert lysløype)– grupperom 1 – tilkomst til / 

fra skolen.   

Fauske kommune skal gjennomføre en omregulering av området hvor gammel‐skolen ligger.  

Kommunen ble invitert til møte, og fikk bakgrunnsmateriale tilsendt (referat fra forrige møte og 

kartskisse over området). 

Målet med møte 21.03.2017:  

1. å avklare hvordan, og om, tilkomsten til marka fra ny‐skole og barnehage – og resten av 

befolkninga – kan tas med i denne reguleringsplanen (område gammel‐skolen).  

2. Planlegge et «folkemøte» hvor vi legger frem våre tanker rundt en helhetlig plan for 

Løkåsheia – Hjerteløypa – Grupperom 1, skileikbakken og adkomst ny‐skolen.   

 

Anmerkning til referatet fra møte 20.02.2017: Hjerteløypa steg 1 hadde en kostnadsramme på 

900 000, ikke ca 130 000 som det står i referatet. 

Til sak 1: 

Tilkomst til marka inn i reguleringsplanen for den gamle skoletomta? 

Planavdelingen i Fauske kommune jobber med planer for omregulering av den gamle skoletomta og 

tilganger til diverse turveier. Et foreløpig plankart ble presentert. Påpeker at dette arbeidet er i 

startfasen. Representantene på møtet gav en del innspill til planlegging av turveiene rundt i området. 

Stifinnergruppa informerte om «de fire kammer» i Hjerteløypa. 

Evald Solbakken har vært i kontakt med grunneier (Odd Tore Solbakk) i forhold til tilgang til marka. 

Han er positiv til parkeringsplass, men ikke at den lokaliseres på «Løkåskulen». Det tenkes en 

parkeringsplass med plass til 4‐5 biler og snuplass til scooter, evt tråkkemaskin. 

Dersom det blir parkeringsplass, kan den ikke legges for nært kirkegården, da det er regulert for en 

utvidelse der. Planavdelingen ser på dette. 



Planavdelingen skal konsekvens‐regulere hele denne omreguleringen. Det satses på nærturløyper 

som har et stort nedslagsfelt og kan gi god folkehelse for mange. Kanskje kan det gjøres på samme 

måte som når Klungsetmarka ble omregulert (omreguleringa omfattet bare selve veien, ikke hele 

området). Planavdelingen ser på dette. 

Det oppleves en positivitet til en turløype langs Straumen. Planavdelingen ønsker å prioritere 

arbeidet med de løyper som «folk brenner for» (lysløyper, hjerteløyper)  

Det vurderes på hvilken måte planen skal reguleres. Reguleringsplan eller temaplan i kommuneplan. 

Må vurderes opp mot det å ha anledning til å søke spillemidler. Planavdeling jobber videre med 

dette.  

Det ble fremlagt en foreløpig plan for «skoletomta». Det vil snart komme et varsel om oppstart av 

planarbeidet. 

Planavdeling gir tilbakemelding etter hvert som arbeidet skrider frem. De skal se på matrikkelen i 

forhold til grunneiere i området.  

Det bes om at løype (markaveien) må GPS trackes. Ansvar: Stifinnergruppa og VIL.  

Grunneiere skal varsles/informeres før planoppstart. 

(Randi Myrbakk, referent sak 1) 
 

Til sak 2:  

Planlegge et «folkemøte» ‐ idé‐myldring hvor vi legger frem våre tanker rundt en helhetlig plan for 

Løkåsheia – Hjerteløypa – Grupperom 1, skileikbakken og adkomst ny‐skolen.   

(Til stede: Jann‐Hårek Lillevoll – skigruppa VIL, Asbjørn Hagen og Ståle Jensen – Stifinnergruppa 

(VNMU), Tove Bergkvist ‐VNMU) 

«Folkebegeistringsmøte» ønskes gjennomført! Det er et ønske om å skape et forpliktende 

engasjement hos folket! Vi får ny skole, mens brannstasjonen og bedehuset er solgt. Salget av 

brannstasjon og bedehus vanskeliggjør adkomsten til marka.  

Hva ser vi for oss: 

 VNMU kan presentere «visjoner» for området, med ønske om innspill til hva folket ønsker og ser 

for seg. 

 Presentasjonen kan skje i samarbeid med kommunen – kommunen er vår medspiller. 

Omreguleringen av området skal legges fram som en del av planen  

 Folkemøtet  

 VIL kan presentere sine behov, i et folkehelseperspektiv, helårsbruk 

 Foreløpig plan for dette møte:  

o status (hva finnes, hva er utfordringene (VIL?).  

o Hvordan ønsker vi som innbyggere i Valnesfjord å bruke marka?  

o Hva ønsker vi området skal inneholde 

o IDÉ‐myldring 

 Folkemøtet tidfestes når Jan‐Ivar Karlsen har gitt tilbakemelding på sak 1 (om omreguleringen 

kan gjennomføres nå – og det skal ut på høring).   

(Tove Bergkvist, referent sak 2) 
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Innspill ved oppstart - detaljregulering - Fauske kommune - Løkåsåsen   

Fauske kommune varsler oppstart av detaljreguleringsplan rundt eksisterende skole på Løkåsåsen, 

samt areal rundt RV 530 mot Valnesfjord kirke og nordover langs Straumen. Hensikten med 

planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, eksisterende barnehage, lekeplass, kjørevei, 

turvei, friområde, GS-vei, fortau, atkomst og parkering. Planen skal erstatte deler av reguleringsplan 

for Valnesfjord skole og flerbrukshall, reguleringsplan for Løkåsåsen, reguleringsplan for Løkås 

56/57, reguleringsplan for Solbakk gård, reguleringsplan GS-vei II, Rv. 80 – Strømsnes og 

reguleringsplan GS-veg, Ankjellsvingen – Valnesfjord kirke (Rv. 80).  

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill: 

 

Forholdet til regionale interesser 

Store deler av berørte områder i tilknytning til skolen og i strandlinjen i området er registrert som 

svært viktig i friluftslivskartleggingen. Dette gjelder områdene: 

 

Straumsnes «Særlige kvalitetsområder» 

Gapahuken «Nærturterreng» 

Bringebærskogen «Nærturterreng» 

Blåbærskogen «Nærturterreng» 

Idrettsbanen «Leke- og rekreasjonsområde» 

Tyttebærskogen «Nærturterreng» 

Skolegården Valnesfjord «Leke- og rekreasjonsområde» 

Bålplassen «Leke- og rekreasjonsområde» 

Naturlekepark «Leke- og rekreasjonsområde» 

  

Mulig strid med vesentlige regionale interesser knyttet til friluftsliv 

Nordland fylkeskommune gjør med dette oppmerksom på at planarbeidet kan være i strid med 

vesentlige regionale interesser knyttet til friluftsliv. Dette dersom det legges opp til en utbygging 

som medfører vesentlig reduksjon av gode, tilgjengelige friområder for lokalbefolkningen og elever 

i skole og barnehage. Videre er vi bekymret for om planarbeidet kan gi en betydelig reduksjon av 

kvaliteten på friluftslivs- og uteområdene. Vi viser her til arealpolitiske retningslinjer i gjeldende 

Fylkesplan for Nordland, kapittel 8.3. om Naturressurser, kulturminner og landskap: 

 

c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å ivareta 

de unike mulighetene Nordland har som aktivitets- og opplevelsesarena.  

 

http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00000361
http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00000285
http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00000376
http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00000267
http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00000367
http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00000266
http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00000271
http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00000341
http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00000396
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Videre vil vi gjøre oppmerksom på at allmennhetens tilgang og ferdsel må prioriteres ved utbygging 

i kystsonen.  

 

Planavgrensningen overlapper sørvest i planområdet delvis med detaljregulering for skole og 

flerbrukshall i Valnesfjord, som ble lagt til høring og offentlig ettersyn med frist mai 2015. Så langt 

vi kan se har vi ikke mottatt melding om at denne planen er vedtatt. Her er eksisterende idrettsbane 

og et større område rundt denne foreslått regulert til idrettsanlegg. Fylkeskommunen ga uttalelse til 

reguleringsplanforslaget 19. mai 2015 (vår ref. 15/27036 / deres ref. 15/5213/JIK). 

 

Det er viktig at de to planene sees i sammenheng med hverandre for å sikre at de ulike interessene i 

områdene ivaretas på best mulig måte. Elementer som kan bidra til å binde skole-, barnehage- og 

boligområder på en god måte og legger rammer for et godt sted er for eksempel: 

- Trygg og aktiv transport for alle gjennom GS-vei og en variert og sammenhengende 

grønnstruktur. 

- Grønne områder av god kvalitet for ikke-organisert lek og aktivitet. 

 

Vi viser her til fylkesplanens kapittel 8.2. om By- og tettstedsutvikling. Her heter det blant annet: 

 

c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming, 

attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig transport. 

n) Boliger, skoler og barnehager skal ha trygg ferdsel til lek og annen aktivitet i en variert og 

sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser til omkringliggende naturområder. 

 

Planfaglig 

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at: 

 Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er 

spesielt viktig i forhold til utbygginger, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. 

Det skal legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser. 

 Nasjonal politikk pålegger også kommunen å planlegge med tanke på en utforming som er 

tilrettelagt for alle grupper. Dette vil blant annet si at interessene til personer med 

funksjonsnedsettelser må ivaretas.  

 Alternative energikilder bør alltid vurderes. Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak 

oppføres med tanke på fremtidige klimaendringer, og med tanke på å redusere energibehov 

og utslipp av klimagasser.  

 Hensynet til barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til 

lekearealer og andre uteområder er viktige hensyn som bør være fokus i planleggingen. Vi 

ber også om at man i planleggingen har fokus på sikring av områder der barn og unges 

ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.  

 Eventuell ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske 

forhold, jfr. plan- og bygningsloven § 1-1. I sentrumsområder bør det legges særlig vekt på 

utforming av tilgjengelige og attraktive byrom.  

 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. 

 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 

skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

 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, jf. Regional plan for vannforvaltning i 

Nordland og på Jan Mayen 2016-2021 med forskrifter.  Forvaltningsplanen er 

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nordland_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2015012790&dokid=613423&versjon=1&variant=A&
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nordland_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2015012790&dokid=613423&versjon=1&variant=A&
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sektorovergripende og skal bidra til å styre og samordne både vannforvaltning og arealbruk 

på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Målsettingen er å sikre beskyttelse, nødvendig 

forbedring og bærekraftig bruk av alt vann. Vi ber kommunen legge opp til en 

arealforvaltning som sikrer god vannkvalitet i innsjøer, elver, grunnvann og kystvann. 

 

Kulturminnefaglig 

Arkeologiske kulturminner 

Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre arkiver og vært på stedet ved en tidligere anledning.  

Så langt vi kjenner til, er planene ikke i konflikt med verneverdige kulturminner.  Vi har foreløpig 

ingen merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger. 

 

Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen vurdering fra Sametinget. 

 

Kulturminnefaglig vurdering, arkeologiske kulturminner: Martinus Hauglid, tlf. 909 59 111. 

 

Nyere tids kulturminner 

Planområdet ligger tett inntil Valnesfjord kirke. Reguleringsplanen bør sikre at visuelle og estetiske 

hensyn i kirkens nærhet blir ivaretatt. 

 

Kulturminnefaglig vurdering, nyere tids kulturminner: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566. 

 

Samferdselsfaglig  

Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av 

all kollektivtrafikk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle 

reisende fra hjem til bestemmelsessted har stort fokus. Vi har foreløpig ingen merknader til 

planarbeidet, men ber kommunen ta hensyn til kollektivtrafikk og skoleskyss, inkl busslommer, i 

den videre planleggingen. 

 

Samferdselsfaglig vurdering: Siri Vasshaug, tlf. 95 79 68 99 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Mathea Nybakke 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 

Kopi til:    

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
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STATENS HUS Miljøvernavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no 
Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland 
Telefon: 75 53 15 00 Telefaks: 75 52 09 77  
Telefaks: 75 52 09 77   

 
 
 
 

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 

Saksb.: Ole Christian Skogstad 
e-post: fmnoosk@fylkesmannen.no  

Tlf:  
Vår ref: 2017/3284  
Deres ref: 17/4877 

Vår dato: 28.06.2017 
Deres dato: 16.05.2017 

Arkivkode: 421.4 
 

 
 
 
Innspill ved oppstart -Reguleringsplan for Løkåsåsen - 56/3 med 
flere - Fauske  
 
Fylkesmannen viser til varsel av 16.05.17 angående oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan rundt eksisterende skole på Løkåsåsen, samt areal rundt RV 530 mot 
Valnesfjord kirke og nordover langs Straumen. 
 
Hensikten med planarbeidet 
Det framgår av oversendelsen at hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 
boligbebyggelse, eksisterende barnehage, lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og 
sykkelvei, fortau, atkomst og parkering.  
 
Fylkesmannens innspi l l   
 
Natur- og friluftsliv 
Det aktuelle planområdet inkluderer strandsonen mot munningsområdet til 
Valnesfjordvassdraget. Dette vassdraget er laksefiskførende med bestander av laks og 
sjøørret. Den anadrome strekning opp til Langforsen utgjør 2,4 km. Elva har gode 
gyteområder og gode oppvekstsvilkår for laks og sjøørret. Utløpsområdet ved Straumsnes er 
en viktig hvile-, raste- og overvintringsplass for våtmarkfugler. Blant annet er den sterkt 
truede knekkand observert her, samt sårbare arter som makrellterne, brushane og bergand. 
Svarthalespove, som også er sterkt truet, er observert sør for planområdet. 
 
Både selve munningsområdet og terrenget rundt brukes mye til friluftslivsaktiviteter, herunder 
fiske og fotturer. Dette er svært viktig friluftsområde med særlige kvaliteter. 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 
friluftslivsformål. Ved eventuell tilrettelegging for etablering av tursti her bør det tas 
landskapsmessige hensyn, herunder at en ivaretar et vegetasjonsbelte langs utløpsområdet.  
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Plan- og bygningsloven § 4-3 oppstiller krav til gjennomføring av Risiko- og 
sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging. Dette er et generelt krav og 
gjelder uavhengig av om reguleringsplanen vurderes å være KU-pliktig eller ikke. 
Det minnes derfor om at slik analyse må utarbeides før planen behandles politisk. 
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Digitaliserte plankart 
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. omtale på våre hjemmesider). 
 
FOSIN – Forsøksordning om samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Vi minner om forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale arealplaner 
(FOSIN). Vi ber om at kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i 
den grad det her dreier seg om arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken 
sendes på offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
For nærmere opplysninger vises det til rutinebeskrivelse for effektive avklaringer i 
arealplanleggingen, tilgjengelig på:  
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Sveinung Bertnes Råheim (e.f.)  
fylkesmiljøvernsjef Ole Christian Skogstad 
 seniorrådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

 
 
 
 

mailto:plannordland@kartverket.no
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Trude Mørk / 40240321 17/69531-2 17/4877 26.06.2017 

     

      

Uttalelse - Planoppstart - detaljregulering for Løkåsåsen - Fauske kommune 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 18.05.2017.  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. Til 

denne saken uttaler vi oss som forvaltere av fylkesveg på vegne av Nordland fylkeskommune 

og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.  

 

Vårt anliggende i denne saken vil være tilknytning til fv. 530. Hastigheten på stedet er 60 

km/t, frisiktkrav er 70 meter i begge retninger med en årsdøgntrafikk på ca.  880 

personbilenheter. 

 

Saken gjelder  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, eksisterende 

barnehage, lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og sykkelvei, fortau, atkomst og 

parkering. Veg tilknytning vil være fra fv. 530. Det opplyses at det ikke skal utarbeides 

konsekvensutredning.  

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet  

Detaljplanen vil erstatte deler av reguleringsplanen for Valnesfjord skole og flerbrukshall, 

reguleringsplan for Løkåsåsen, reguleringsplan for Løkås 56/57, reguleringsplan for Solbakk 

gård (planid. 2010004), reguleringsplan Gang- og sykkelveg II, Rv. 80 – Strømsnes og 

reguleringsplan GS-veg, Ankjellsvingen - Valnesfjord kirke (Rv 80). 
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Vurdering 

Den delen av fylkesvegen som ønskes omregulert er i stor grad bygd etter vedtatte 

reguleringsplaner. Ny regulering må være i tråd med disse men planen må oppdateres i 

henhold til vegnormalen dersom det er behov for det. Vi viser til våre håndbøker N100 og 

N101, dimensjonerende kjøretøy velges ut fra vegens funksjon, trafikkmengde og 

muligheter for omkjøring. Geometriske krav, både horisontalt og vertikalt må oppfylles. 

 

Veglovens byggegrense er 50 meter fra midten av fylkesvegen i uregulerte områder. Som 

forvalter av fylkesvegen er det Statens vegvesen som gjennom reguleringsplan kan fastsette 

en byggegrense som er mindre enn veglovens byggegrense fra fylkesvegen. I planen må 

byggegrensen være 30 meter målt fra midten av fv. 530 dvs. samme byggegrense som 

vedtatte reguleringsplaner i området. Utenfor byggegrense dvs. mellom fylkesvegen og 

byggegrensen kan det ikke aksepteres bygninger, parkering eller interne veger, dette må 

fremkomme av planbestemmelsene. 

 

Medvirkning fra Statens vegvesen i videre planarbeid  

Vi har ingen flere innspill så langt og ser frem til å motta reguleringsplan for videre 

behandling. Vi gjør oppmerksom på at det kan fremkomme andre merknader i den videre 

prosess. 

 

Vi anbefaler at reguleringsplanen sendes til oss på forhåndshøring (dialog) før den vedtas 

lagt ut til offentlig ettersyn dette for å unngå forsinkelser i planprosessen. 

 

 

 

Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland  

Med hilsen 

 

 

 

Hanne Alvsing 

seksjonssjef Trude Mørk 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 FAUSKE 

 



 

Risiko- og sårbarhetsanalyse Løkåsåsen ny, 3-10-2017 
 
Forfatter: Renée Normann  
Forslagsstiller til planforslag: Fauske kommune 
 
Innledning 
ROS-analysen vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som er av betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformålet, og om utbyggingen kan medføre endringer i risiko- og sårbarhetsforhold (jf. PBL 
§ 4-3). 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er systematisk kartlegging av farer basert på en metode 
for innsamling av data. Denne ROS-analyse er i hovedsak basert på en kvalitativ risikovurdering som 
er bygget på flere undersøkelser og forskjellig kildemateriale. Styrken ved å benytte en slik kvalitativ 
metode er at den gir et helhetsbilde av risiko- og sårbarhetsvurderingen for planen. 
 
 
 
Sammendrag med anbefalinger 
 
Analysen viser at det er to hendelser som må tas hensyn til i planen gjennom forebyggende tiltak i 
planbestemmelser. 
 
Emnetall etter tabellen under er satt inn i matrisen, og emner med risikograd i rød farge er vurdert 
med forebyggende tiltak under matrisen. 

Virkning: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 
Sannsynlighet: 
Svært sannsynlig     
Sannsynlig 7  6  
Mindre sannsynlig    1 
Lite sannsynlig 4, 5, 10, 11, 12    

 
Det anbefales følgende tiltak:  
Tursti skal plasseres med god avstand fra vannkanten for å ivareta kantvegetasjonen, sårbar 
flora/fauna, naturvernområder og vassdragsområdet generelt. 
 
Usikkerhet rundt kvikkleirefare. Det tas inn i bestemmelser at det vurderes nærmere før det gis 
igangsettingstillatelse til nye tiltak. Hendelse nr. 1 blir dermed ivaretatt. 

Det skal tas inn i bestemmelser at det skal gjøres radonforbyggende tiltak før det gis brukstillatelse til 
boenheter. Hendelse nr. 6 blir dermed ivaretatt. 

Bakgrunn og nøkkelopplysninger 
Iht. plan- og bygningsloven kapittel 12 har Fauske kommune igangsatt arbeid med utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan rundt eksisterende skole på Løkåsåsen, samt areal rundt RV 530 mot 
Valnesfjord kirke og nordover langs Straumen.  
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Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, ca. 10 eneboliger og 12 
leiligheter, eksisterende barnehage, lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og sykkelvei, fortau, 
atkomst og parkering. Eksisterende bygninger innenfor planområdet skal rives, med unntak for 
eksisterende boliger lengst sør og bygget i B1 som skal bygges om til leiligheter. 
Kart/bilde 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 skal planmyndigheten påse at det blir gjennomført en 
risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som knyttes til planområdet og eventuelle 
endringer som følger av planen eller tiltak som er hjemlet i den. Formålet med § 4-3 er å gi et 
grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og andre 
materielle verdier mv. Således kan en ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede 
hendelser prioritere risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre dem eller redusere 
konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå. Bakgrunnen for kravet om risiko- og 
sårbarhetsanalyse retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapes 
særlig risiko. I utgangspunktet bør det unngås å bruke arealer som inneholder uønsket risiko og 
sårbarhet.  
 
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske 
verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og 
konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og 
oppnå sine mål når systemet utsettes for påkjenninger. For å etablere en felles systematikk som 
letter kommunikasjonen og forståelsen mellom de impliserte partene i planprosessen, har analysen 
tatt utgangspunkt i flere ulike sjekklister som er fremlagt som eksempler av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap. Sjekklisten er et supplement med hensyn til ny plan- og 
bygningslov og utvidet med flere aktuelle hendelser som kan medføre virkninger for miljø og 
samfunn. 
 
Metode 
I sjekklisten er det listet opp flere mulige hendelser som både isolert sett og helhetlig synliggjør 
risiko- og sårbarhet med hensyn til konsekvenser for og konsekvenser av planen. Forhold som er 
vurdert til ikke å være tilstede kvitteres ut i egen kolonne. Hendelser som kan påvirke planområdet 
kommenteres i egen kolonne. Sannsynlighet, konsekvenser og risiko vurderes etter følgende 
kriterier: 
 
Vurdering av sannsynlighet for hendelser er klassifisert i: 
1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det er en 

teoretisk sjanse 
2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje 
3. Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse 
4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 
 
Vurdering av hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som: 
1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd er uvesentlig 
2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader 
3. Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut av drift over 

lengre tid 
4. Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde, langvarige/uopprettelige 

miljøskader, system settes varig ut av drift 
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Sjekkliste med hendelser, virkninger og tiltak 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i sjekklisten under. Det 
vurderes om utbygging er mulig og det vurderes hvilke tiltak/endringer av planen som er nødvendig 
for å redusere risiko til akseptabelt nivå. Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært 
sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige virkninger, krever tiltak. 
 

Hendelse/situasjon Aktuelt 
ja/nei Sannsynlig Virkning Risiko 

ja/nei Kommentar 

Natur-, klima og miljøforhold – Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 
1. Masseras 
/skred/kvikkleire 

Ja 2 4 Ja Usikkerhet rundt 
kvikkleirefare. Det tas 
inn i bestemmelser at 
det vurderes nærmere 
før det gis 
igangsettingstillatelse til 
nye tiltak. 

2. Snø / isras Nei     
3. Flomras Nei     
4. Elveflom Ja 1 1 Nei Kun tursti berøres, ikke 

bebyggelse. 
5. Tidevannsflom Ja 1 1 Nei Bebyggelse plasseres på 

høyde og langt fra 
strandsonen. Kun tursti 
som har risiko. 

6. Radongass Ja 3 3 Ja Det skal tas inn i 
bestemmelser at det 
skal gjøres 
radonforbyggende tiltak 
før det gis 
brukstillatelse til  
boenheter. 

7. Vind Ja 3 1 Nei  
8. Nedbør Nei     
9. Sårbar flora Nei     
10. Sårbar fauna - fisk Ja 1 1 Nei Tursti skal plasseres 

med god avstand fra 
vannkanten for å ivareta 
kantvegetasjonen og 
vassdragets økologiske 
verdi. 

11. Naturvernområder Ja 1 1 Nei Tursti skal plasseres 
med god avstand fra 
vannkanten for å ivareta 
kantvegetasjonen. 

12. Vassdragsområder Ja 1 1 Nei Tursti skal plasseres 
med god avstand fra 
vannkanten for å ivareta 
kantvegetasjonen. 

13. Fornminner Nei     
14. Kulturminner Nei     
Infrastruktur – Kan tiltak i planen få virkninger for: 
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15. Veg, bru, 
kollektivtransport 

Nei     

16. Havn, kaianlegg Nei     
17. Sykehus, 
omsorgsinstitusjon 

Nei     

18. Skole barnehage Nei     
19. Tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy 

Nei     

20. Brannslukningsvann Nei     
21. Kraftforsyning Nei     
22. Vannforsyning Nei     
23. Forsvarsområde Nei     
24. Rekreasjonsområder Nei     
Forurensningskilder – Berøres planområdet av: 
25. Akutt forurensing Nei     
26. Permanent forurensing Nei     
27. Støv og støy; industri Nei     
28. Støv og støy; trafikk Nei     
29. Støy; andre kilder Nei     
30. Forurenset grunn Nei     
31. Høyspentlinje Nei     
32. Risikofylt industri Nei     
33. Avfallsbehandling Nei     
34. Oljekatastrofeområde Nei     

 

Forurensing – Medfører tiltak i planen: 
35. Fare for akutt 
forurensing 

Nei     

36. Støy og støv fra trafikk Nei     
37. Støy og støv fra andre 
kilder 

Nei     

38. Forurensing av sjø Nei     
39. Risikofylt industri Nei     
Transport - Er det risiko for: 
40. Ulykke med farlig gods Nei     
41. Vær/føreforhold 
begrenser tilgjengelighet 

Nei     

42. Ulykke i av- og 
påkjørsler 

Nei     

43. Ulykker med gående - 
syklende 

Nei     

44. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei     

Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 
45. Fare for 
terror/sabotasje 

Nei     

46. Regulerte vannmagasin 
med usikker is /varierende 
vannstand 

Nei     
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47. Fallfare ved naturlige 
terrengformasjoner samt 
gruver, sjakter og lignende 

Nei     

48. Andre forhold Nei     
 
Klassifikasjon med fargekoder 

Virkning: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 
Sannsynlighet: 
Svært sannsynlig     
Sannsynlig 3    
Mindre sannsynlig     
Lite sannsynlig 5, 10, 11, 12    

 
 
Litteratur: 

• Veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging DSB, 2017 
• Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, DSB 2014 
• Veileder – Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging, 
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2016 
• Veileder – Sikkerhet mot kvikkleireskred – Vurdering av områdestabilitet ved 

arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper, NVE, 7-2014 

• Skrednett.no 
• NGU, kart og data 
• NVE Atlas 
• Klimahjelperen – en veileder i hvordan ivareta samfunnssikkerhet og klimatilpasning i 

planlegging etter plan- og bygningsloven, DSB 2015 

http://www.skrednett.no/
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/Losmasser/
http://atlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=NVEAtlas
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Løkåsåsen reguleringsplanbestemmelser 
 

§ 1 GENERELT 
  

Det regulerte området er vist på plankart Detaljregulering for Løkåsåsen med plan-ID 
2017001, i skala 2000 (A3 format). For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er 
beskrevet nedenfor.  

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for:  

- Valnesfjord skole og flerbrukshall med plan ID 2014004 vedtatt 19.05.2016 
- Solbakk gård – 56/3 med plan ID 2010004 vedtatt 20.06.2013 
- Gang- og sykkelvei II, Rv 80 – Strømsnes med plan ID 1981004 vedtatt 03.06.1981 
- Løkåsåsen, Valnesfjord med plan ID 1987002 vedtatt 30.07.1987 
- Gang- og sykkelvei, Ankjellsvingen – Valnesfjord kirke (Rv. 80) med plan ID 2000003 

vedtatt 10.02.2000 
- Løkås – 56/57 med plan ID 2011005 vedtatt 09.06.2016 

 

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
2.1 Formålet med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av nye boliger og leiligheter med 
tilhørende uteareal, turområde, og tilhørende infrastruktur. 

2.2 Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål (PBL kap.12-5):   

Bebyggelse og anlegg, PBL kap.12-5, nr.1 
• Offentlig og privat tjenesteyting, eierform offentlig - Barnehage (BBH) 
• Boligbebyggelse eksisterende - frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
• Boligbebyggelse ny (B)  
• Lekeplass (BLK) 
• Renovasjonsanlegg (f_BRE) 
• Energianlegg (T) 
• Lekeplass/uteopphold (BLK1-BLK2) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL kap.12-5, nr.2 
• Kjørevei, eierform offentlig (o_KV) 
• Gang- og sykkelvei, eierform offentlig (SGS) 
• Fortau, eierform offentlig (SF) 
• Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVG)  
• Annen veigrunn – tekniske anlegg, eierform offentlig (o_AVG) 
• Parkering, eierform offentlig og felles (o_SPA) 

 
Grønnstruktur, PBL kap.12-5, nr.3  
• Naturområde (GN) 
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§ 3 FELLES BESTEMMELSER 
3.1 Situasjonsplan  

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i målestokk 200 eller 500 
for det enkelte byggesøknad. Det skal vises opparbeiding av omsøkte tomt med atkomst, 
parkering, terrengprofil med eksisterende og planlagt terreng, gjerder over 1 m, og utstyr for 
avfallshåndtering og overvannshåndtering. 

3.2 Bebyggelse 
Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god helhetsvirkning i forhold til 
omgivelsene. Dette med tanke på materialbruk, form og detaljering. Bygninger skal tilpasses 
terreng for å unngå større skjæringer, fyllinger, murer o.l.  

3.3 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 
Det må tas hensyn til evt. kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med 
den enkelte kabeleier. Trafo plasseres i område som angitt i plankart (T). 

3.4 Energi 
Minimum 40 % av energiforsyningen i alle boenheter skal dekkes av annen ressurs enn 
elektrisitet og/eller fossile brensler. Bebyggelse skal knyttes opp mot fornybare 
energiressurser som f.eks. bergvarme, vannbåren varme og/eller bruk av solceller. Valgte 
løsninger skal ikke være til sjenanse for naboer i forhold til støy, lukt og estetikk. 

3.5 Kulturminner 
Dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 
8, 2. ledd. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og 
det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter 
rundt kulturminnet, jf. KML § 3 og 6. 

§ 4 Bebyggelse og anlegg  
4.1 Byggegrenser 

Byggegrenser fremgår av plankartet og er satt til 10 m mot senterlinje på kommunal vei. 
Byggegrense mot Fv 530 er satt på 30 m fra midtlinje. 

Der byggegrensen ikke er vist på plankartet er den sammenfallende med formålsgrensen. 

4.2 Offentlig eller privat tjenesteyting    
Barnehage (BBH) 

Området omfatter eksisterende barnehageareal. Det skal ikke etableres bygninger til andre 
formål enn evt. lagring under 15 m2 til barnehageaktiviteter. 

4.3 Boligbebyggelse eksisterende (BFS) 
Området omfatter eksisterende bebyggelse.  

Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 25 %. Mønehøyde settes til 7 m over 
gjennomsnittlig planert terreng. 

Parkeringsbehovet (gjelder både bil- og sykkelparkering) skal primært løses på egen tomt. 

Det tillates maks 1 boenhet per tomt. 
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4.4 Boligbebyggelse ny (B1)  
Eksisterende bygning skal bygges om til leiligheter med maks %-BYA = 35%. Mønehøyde 
settes til maksimal +34 moh. Det skal etableres minimum 10 og maks 15 boenheter innenfor 
området. Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 35 %. 
 
Det tillates mindre oppbygg for heis, trapp, samt tekniske anlegg på inntil 1,5 meter over 
tillatt mønehøyde på inntil 15 % av takflaten. Slike tilbygg skal ha en god tilpasning og god 
visuell kvalitet. 

Det skal anlegges minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Arealkravet per 
biloppstillingsplass er minimum 18 m2 eksklusiv manøvreringsareal. Det skal tilrettelegges 
med ladepunkt til el-bil til hver boenhet. 

Fasader i første etasje skal utformes med tanke på at de danner vegg i gaterommet, og at de 
skal bidra positivt til uteoppholdsarealene. Avvisende, lukkede fasader tillates ikke. 
Fasademateriale på boliger skal domineres av tre og/eller vegetasjon. 

Bebyggelsen skal etableres i tråd med den norske standarden for passivhus NS3700.  

4.5 Boligbebyggelse ny (B2-B12)  
Innenfor disse tomter skal det etableres nye boenheter. I skrått terreng kan det innredes 
bolig i sokkeletasje. Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 30 %. 
 

Boligtomt (se plankart) Antall boenheter Maks mønehøyde (moh) 
B2 Min. 2, maks 4   31 
B3 Min. 1, maks 2 32 
B4 Min. 1, maks 2 32 
B5 Min. 1, maks 3 32 
B6 Min. 1, maks 2 33 
B7 Min. 1, maks 2 33 
B8 Min. 1, maks 2 34 
B9 Min. 1, maks 2 34 
B10 Min. 1, maks 2 32 
B11 Min. 1, maks 2 26 
B12 Min. 1, maks 2 24 

 

Frittliggende garasje kan ha en grunnflate på inntil 50 m2 BYA og skal tilpasses bolighuset 
mht. materialvalg, form og farge. Fasademateriale på boliger skal domineres av tre og/eller 
vegetasjon. Maksimal mønehøyde på garasje er 4,5 m målt fra gjennomsnittlig planert 
terreng. 

Utforming/avgrensning av tomter i plankart er kun retningsgivende og det kan bli mindre 
justeringer (maks 1 m) for tilpasning terreng. Det tillates fradeling av tomter på ca. 0,75 daa, 
samt sammenslåing av to tomter. Ved sammenslåing av to tomter skal minimum og 
maksimum antall boenheter som angitt for hver tomt oppsummeres. 

Det skal anlegges minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Arealkravet per 
biloppstillingsplass er minimum 18 m2 eksklusiv manøvreringsareal. Det skal tilrettelegges 
med ladepunkt til el-bil til hver boenhet. 

Bebyggelsen skal etableres i tråd med den norske standarden for passivhus NS3700.  
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4.6 Teknisk anlegg - Trafo (T) 
Trafo tillates plassert utenfor regulerte byggegrenser, men skal ikke plasseres nærmere 
boliger og/eller lekeplass enn 5 meter. Trafo skal være tilgjengelig fra kjøreveg. Endelig 
plassering skal avklares i samråd med netteier i forbindelse med byggesaken. 

4.7 Avfall/ renovasjon (f_BRE) 
Det skal avsettes nødvendig areal for håndtering av avfall. Felles afvallssystemer skal 
plasseres under bakken. Vedtatte retningslinjer vedrørende renovasjon skal følges, og 
avfallsløsning må tilpasses bilene som renovatørene disponerer. Området er avsatt med eget 
formål i plankart. 

4.8 Leke- og uteoppholdsareal (BLK1-BLK2) 
BLK1 er lekeplass/oppholdsareal for boliger i B1 og BFS. Lekeplass/uteoppholdsareal BLK2 er 
lekeplass/uteareal for boliger i områdene B2-B12. Leke- og oppholdsarealene skal betjene 
ulike aktiviteter og skal være en del av nærmiljøets aktivitetstilbud.  

Det skal ikke oppføres bygninger, men området kan opparbeides til lek med bl.a. huskestativ, 
sandkasse, benker og bord og evt. sikring mot vei/bratt terreng. 

Lekeplassene skal som minimum planeres og opparbeides med grus, slik at det blir enkelt å 
ferdigstille de etter behov. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
5.1 Veg (o_V)   

Området benevnt o_V utgjør en del av Fylkesvei 530 hvor eierform er offentlig. På plankartet 
er frisiktlinjer inntegnet. Arealet mellom frisiktlinje og tilstøtende veier er frisiktsone. I 
frisiktsone skal det til enhver tid være frisikt i en høyde 0,5 m over tilstøtende veiers plan. 
Utenfor byggegrense dvs. mellom fylkesvegen og byggegrensen kan det ikke aksepteres 
bygninger, parkering eller interne veger. 

5.2 Kjøreveg (o_KV1-o_KV2) 
Området benevnt o_KV reguleres til kjørevei med bredde ihht. plankartet. Fauske kommune 
har ansvar for brøyting av kjørevei. 

o_KV1 er offentlig adkomst og vedlikehold til boligområdene B1-B12. o_KV2 er offentlig 
adkomst til B8-B12.  

5.3 Gang- og sykkelveg (SGS1 – SGS4)   
Områder benevnt o_SGS1- o_SGS4 reguleres til gang- og sykkelvei med bredde iht. 
plankartet. Eierform er offentlig. Fauske kommune har ansvar for brøyting og vedlikehold av 
o_SGS1. 

5.4 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (AVG1-AVG6) 
Områdene AVG1 – AVG3 skal først og fremst ha funksjon som grøntareal men kan også 
benyttes til snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt.  

5.5 Annen veggrunn – teknisk, eierform offentlig (SVG1-SVG3) 
Områdene SVG1 – SVG3 skal først og fremst ha funksjon som veigrøft, men kan også 
benyttes til snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt. 
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5.6 Parkering (o_SPA1 - o_SPA2) 
Sykkelparkering og parkering for forflytningshemmede skal løses innenfor SPA-områdene.  

Enhver biloppstillingsplass skal tilrettelegges med ladepunkt til el-bil. 

Fauske kommune har ansvar for brøyting og vedlikehold av parkeringsplassene o_SPA1 og 
o_SPA2. 

Ved utforming av parkeringsplassene skal Statens Vegvesens håndbok N100 legges til grunn.  

Sykkelstativ må estetisk tilpasses den øvrige gatemøblering og tilgjengelig areal. 

Parkeringsplass benevnt o_SPA1 skal benyttes til parkering for besøkere av kirkegården, 
kirka/kapell og bårehuset og tilhørende tjenesteyting, samt midlertidig parkering for buss og 
biler i forbindelse med levering og henting av varer tilknyttet overnevnte tjenester. 
Parkeringsplassen skal utformes på en måte som muliggjør levering og henting av varer på en 
effektiv og trafikksikker måte. 

Parkeringsplass benevnt o_SPA2 skal være felles for område avsatt til barnehage. Det skal 
settes krav om min. 0,9 bilparkering og min. 1 sykkelparkering per 100 m2 bruksareal i 
bebyggelsen. 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
Området benevnt GN1 og GN2 kan brukes til allmenhetens rekreasjon og friluftsliv.  

Mindre tiltak som har som formål å fremme allment friluftsliv (turvei, gapahuk o.l.) tillates så 
fremt tiltaket ikke hindrer allmenn ferdsel og utøving av friluftsliv.  

Det skal tas natur- og landskapsmessige hensyn til vassdrag med en tilstrekkelig bredt 
vegetasjonsbelte. Planen legger opp til et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 15 meter 
langs vassdraget Straumen, som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr 
(vannressursloven § 11). Tilrettelegging av tursti skal kun gjøres med stedegen masse. 
Eksisterende stier skal mest mulig utbedres, fremfor at det etableres nye. Stien skal utformes 
slik at det er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. 

Eksisterende bekker innenfor planområdet skal ikke lukkes eller omlegges ved etablering av 
sti eller evt. andre tiltak. 

Det tillates ikke motorisert ferdsel, med unntak for landbruksrelaterte aktiviteter og adkomst 
til naust på eiendom 56/4. Det skal ikke settes opp stengsler eller lignende som fører til 
privatisering av noen deler av områdene. Områdene kan benyttes i henhold til 
bestemmelsene i friluftsloven og skogbruksloven. 

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
7.1 Teknisk infrastruktur og utendørs-/lekeareal 

Teknisk infrastruktur (vann og avløp, parkering med felt for levering og henting av 
barnehagebarn) og uteareal/lekeareal skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 
brukstillatelse for ny bebyggelse.  Vei og gang-sykkelvei fra Fv 850 opp til boligtomter skal 
også være opparbeidet før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse. 

For å unngå forurensning skal overvann fra bebyggelse ikke kobles på det kommunale 
avløpsnettet, men ledes gjennom infiltrasjon i grunnen, fordrøyning eller annen trygg 
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avledning. Overvann skal håndteres på egen tomt. Ved søknad om rammetillatelse skal det 
redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann.  

Trafo skal etableres før det gis igangsettingstillatelse til boligutbygging.  

Fiber skal tilrettelegges samtidig med vann og avløp og etableres frem til tomtegrense. 

7.2 Støy 
Støy i tilknytning til boliger og tilhørende felles leke-/oppholdsområder skal ikke overstige 
anbefalte støygrenser angitt i statlige retningslinjer i T-1442/2016 (eller nyere versjon). Minst 
halvparten av oppholdsrommene i hver ny boenhet og alle soverom skal ha vindu i fasade 
med støybelastning Lden = 55 dBA eller lavere. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i 
nattperioden (23-07) ikke overstige 70 dB. 

Støy fra anleggsvirksomhet skal ikke overstige anbefalte støygrenser angitt i statlige 
retningslinjer i T-1442/2016. Støyende drift og aktivitet skal kun foregå på dagtid mellom 
kl.07.00-17.00 på hverdager. Naboer skal varsles iht. T -1442/2016. 

7.3 Trafikkregulerende tiltak 
Det skal settes opp skilt ved kjørevei o_KV som skal hindre levering og henting av elever ved 
snuplassen. 

7.4 Kvikkleirefare  
Det er mulighet for kvikkleirefare i nærheten med mindre sannsynlighetsgrad, men alvorlig 
virkning. Føre-var-prinsippet gjelder under øvre marin grense. Det skal gjennomføres en 
vurdering av kvikkleirefare før det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak. 

7.5 Radon 
Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet 
tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. 
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 
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1. Sammendrag 
 
Iht. plan- og bygningsloven kapittel 12 har Fauske kommune igangsatt arbeid med utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan rundt eksisterende skole på Løkåsåsen, samt areal rundt RV 530 mot 
Valnesfjord kirke og nordover langs Straumen.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, eksisterende barnehage, 
lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og sykkelvei, fortau, atkomst og parkering. Det er et mål 
å tilrettelegge for folkehelse, byggeskikk og klima. Det har vært fokus på en utvikling som er i tråd 
med befolkningens behov når det gjelder antall boliger, hvilke type boliger som bygges og hvor nye 
boliger lokaliseres. Arbeid og familiehensyn er svært viktig både som flyttemotiv og bomotiv i Fauske 
og Nordland.   
 
Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil 
være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting 
av området og øke friluftsinteresseverdier i strandsonen. Planområdet er i tråd med Fauske 
kommunes mål i samfunnsdelen, hvor visjonen er å være en folkehelsekommune der alle trives. 
Planen vil bidra med utvikling av Valnesfjord hvor det, i tråd med overordnede mål, tilbys varierte og 
attraktive botilbud som inkluderer god folkehelse, klimatilpasning, vekst i folketall, samt gode 
tjenester i direkte nærhet av boligområdet. 
 

2. Bakgrunn 

2.1. Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, eksisterende barnehage, 
lekeplass, kjørevei, turvei, friområde, gang- og sykkelvei, fortau, atkomst og parkering.  
 
Kommunen kan ha mulighet for tilvisningsavtale for 40% av de leilighetene som skal bygges. En 
tilvisningsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til de boligene som er omfattet av 
avtalene, mens det enkelte leieforhold er regulert gjennom ordinær leieavtale etter husleielovens 
bestemmelser mellom utleier og den enkelte leietaker som er tilvist fra kommunen, dog slik at 
leietakerne tilbys leiekontrakter med minimum fem års leietid.  
 
Det er et mål å tilrettelegge for folkehelse, byggeskikk og klima. Det har vært fokus på en utvikling 
som er i tråd med befolkningens behov når det gjelder antall boliger, hvilke type boliger som bygges 
og hvor nye boliger lokaliseres. Arbeid og familiehensyn er svært viktig både som flyttemotiv og 
bomotiv i Fauske og Nordland.   

2.2. Nøkkelopplysninger 
Fauske kommune, avdeling plan og utvikling er forslagsstiller. Planområdet omfatter hele eller deler 
av eiendommene gnr. 56, bnr. 3, 4, 10, 11, 17, 21, 23, 24, 29, 38, 45, 46, 56, 57, 58, samt gnr/bnr 
125/1, 57/31, 54/1, 54/3 og 54/12. 
 
Planen er vurdert etter § 2, 3 og 4 i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 
plan- og bygningsloven av 19.12.2014. Forslaget medfører bl.a. formålsendring fra offentlig 
bygg/undervisning (gammel PBL.) til boligbebyggelse - bebyggelse og anlegg (ny PBL.). Fauske 
kommune vurderer at tiltaket ikke utløser behandling etter forskrift om konsekvensutredning.  
 



3. Planprosessen 

3.1. Varsel om oppstart 
Igangsatt planarbeid for området ble annonsert på kommunens hjemmeside den 16.05.2017, og i 
Saltenposten. 
Brev til berørte naboer og offentlig myndighet ble sendt den 18.05.2017 
Frist for innspill ble satt den 27.06.2017. 

3.2. Medvirkningsprosess 
De formelle kravene til medvirkning fremgår av Pbl § 5-1. Innspill med bakgrunn i varsel om oppstart 
og som mottas innen fristen som er gitt, blir behandlet i planbeskrivelsen. 

4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1. Overordnede planer 
Følgende overordnede planer legges til grunn i planarbeidet:  

- Fylkesplan for Nordland 
- Regional plan for vannforvaltning i Nordland og på jan Mayen 2016-2012 med forskrifter 
- Verneplan for vassdrag: 164/2 Valnesfjordvassdraget, St. prp. Nr 4, 1972-1973 
- Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, Fauske kommune 

Forhold i overordnede planer som er vurdert i planarbeidet: 

- Vesentlige lokale og regionale interesser knyttet til friluftsliv 
- Allmennhetens tilgang og ferdsel ved utbygging i kystsonen 
- By- og tettstedsutvikling 
- Klima og klimatilpasning i forhold til utbygging, samt plassering og dimensjonering av viktig 

infrastruktur (infrastruktur for miljøvennlig transport) 
- Universell utforming og tilgjengelighet 
- Alternative energikilder 
- Hensynet til barn og unge 
- Stedets karakter/estetikk 
- Naturressurser, grønnstruktur og kulturminner 
- Transport / trafikksikkerhet og parkering 

4.2. Gjeldende reguleringsplaner 
Den nye planen erstatter deler av reguleringsplanen for Valnesfjord skole og flerbrukshall (planid. 
2014004), reguleringsplan for Løkåsåsen (planid. 1987002), reguleringsplan for Løkås 56/57 (planid. 
2011005), reguleringsplan for Solbakk gård (planid. 2010004), reguleringsplan Gang- og sykkelveg II, 
Rv. 80 – Strømsnes (planid. 1981004) og reguleringsplan GS-veg, Ankjellsvingen - Valnesfjord kirke 
(Rv 80) (planid. 2000003). 

4.3.  Statlige retningslinjer 
Følgende Statlige retningslinjer er vurdert i planarbeidet: 

- SPR for Bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR/BATP) 
- RPR for å styrke Barn og unges interesser (RPR/BU) 
- SPR for Klima- og energiplanlegging (SPR/KE) 
- SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen   
- RPR for vernede vassdrag 



Planforslaget har vurdert overnevnte retningslinjer og mener å være i henhold til dette, slik 
planforslaget foreligger i dag. 
 

5. Planområdet 

5.1. Beliggenhet og størrelse 
Det aktuelle planområdet ligger på Løkåsåsen like sør fra Strømsnes på Valnesfjord, og omfatter, som 
tidligere nevnt, hele eller deler av eiendommene gnr. 56, bnr. 3, 4, 10, 11, 17, 21, 23, 24, 29, 38, 45, 
46, 56, 57, 58, samt gnr. 125, bnr. 1, gnr. 57, bnr. 31 og gnr. 54, bnr. 1, 3 og 12. 

Planområdet har tidligere vært i bruk til skolebygninger som nå er flyttet. Området inkluderer 
eksisterende bruksareal til barnehage og to boligtomter, samt Fylkesvei 530 (Trivselsveien), 
kommunale adkomstveier, gang- sykkelveier og eksisterende grønnstruktur/friluftsområde som 
strekker seg ut mot Valnesfjorden/Laukåsstraumen. Området har et areal på ca. 57 da. 

5.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
I det aktuelle området ligger to bebygde boligtomter lengst sør. Det ligger ca. 1 da i tilknytning til 
disse boligtomter, som brukes av eksisterende barnehage utenfor planområdet. De resterende 
bygninger innenfor planomriss tilhører eksisterende skole som er planlagt flyttet til ny lokasjon 
(ferdigstilles i 2018). Disse skolebygninger skal rives, med unntak av den nyere delen sørøst på åsen 
som skal videreføres til leiligheter. Friområdet, busslomme, veier og gang- sykkelveier videreføres 
med noen mindre endringer. 

Valnesfjord kirke med kirkegård, barnehage, samt nye skoletomter og idrettsbane grenser direkte 
mot planområdet. Videre ligger planområdet litt under 1 kilometer fra Strømsnes, som har butikk, 
kafeer, helsesenter og togstasjon, samt kryss med Fylkesvei 80 som leder mot Bodø og Fauske. Det er 
ca. 45 minutter kjøretid til Bodø sentrum og 20 minutter til Fauske sentrum. Planområdet inkluderer 
strandsonen mot munningsområdet til Valnesfjordvassdraget, som er et verna vassdrag med 
bestander av laks og sjøørret. Både selve munningsområdet og terrenget rundt brukes mye til 
friluftslivsaktiviteter, herunder fiske og fotturer. 

5.3. Stedets karakter, struktur og estetikk/byggeform 
Det aktuelle området i og rundt planområdet består i dag hovedsakelig av tradisjonell 
småhusbebyggeslse/eneboliger som ble bygd rundt 60-/70-tallet. Det er størst innslag av sal- og 
valmtaksform. 

På workshop med Valnesfjords innbyggere («vi former Strømsnes») den 19.9.2015, ble det innhentet 
innspill angående sentrumsutvikling av Strømsnes. Rapporten som ble laget av Asplan Viak ga innsikt 
i hva som er viktige tema for innbyggere: 

• Trafikk, infrastruktur og parkering  
• Møteplasser og offentlige rom 
• Strandpromenade/ stien langs Straumen 
• Barn, unge og lek 
• Forskjønning/ utsmykning 
• Næringsutvikling 
• Omdømme og identitet 
• Strategi for gjennomføring, vegen videre 



«Det settes stor pris på det som finnes av treffpunkter i bygda, både utendørs og innendørs. (…) Det 
knytter seg blant annet stolthet til både landskapskvaliteter og eksisterende næringsdrift. Strømsnes 
er et sted med mye å bygge videre på. Det har et lite sentrumsområde, med relativt få bygg, men 
med klare urbane kvaliteter. Rundt ligger landskapskvaliteter med stor verdi og som bidrar til å gi god 
livskvalitet for mange.» 

5.4. Landskap, topografi og vegetasjon, klimatiske forhold 
Området er i dag lett bebyggbart på forholdsvis flat terreng, ettersom området stort sett er bebygd 
og eksisterende bygninger skal rives. Det er allerede etablert adkomstvei og denne skal kun utbedres 
med hensyn til ny bebyggelse. Det er gode solforhold hele dagen. Område som er avsatt til 
friområde/grønnstruktur har vegetasjon av (kratt)skog og det går en tursti fra skolens parkeringsplass 
ned mot idrettsbanen. Grønnstrukturområdet i strandsonen er mer eller mindre åpen og preget av 
berg, skjellsand, tare og vegetasjon som er vanlig for saltvannsområder. Området er for øvrig 
vindutsatt, men ikke mer enn det som er vanlig for Valnesfjordområdet. 

 

Etter Miljødirektoratets NiN-kartlegging er området beskrevet som kystslette med by-, myr- og 
jordbrukspreg. Området beskrives videre som småkupert ås- og fjellandskap, sterkt myrpreg, 
omfattende bebyggelse og infrastruktur, og høyt jordbrukspreg. 

5.5. Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke kjent at det finnes verneverdige arkeologiske kulturminner i området. Planområdet ligger 
imidlertid tett inntil Valnesfjord kirke. 

5.6. Reindrift 
Området er i tettbebygd område, og dermed ikke egnet for reindrift. Hensyn til dette vil ikke bli 
vurdert i planen. 



5.7. Natur- og rekreasjonsverdier 
Planområdet ligger i et eksisterende område for bebyggelse. Det aktuelle planområdet inkluderer 
strandsonen mot munningsområdet til Valnesfjordvassdraget.  

Både selve munningsområdet og terrenget rundt brukes mye til friluftslivsaktiviteter, herunder fiske 
og fotturer. Dette er svært viktig friluftsområde med særlige kvaliteter. Strandsonen er videre 
spesielt interessant i undervisningssammenheng og som nærturterreng.  

Valnesfjordvassdraget er laksefiskførende med bestander av laks og sjøørret. Den anadrome 
strekningen opp til Langforsen utgjør 2,4 km. Elva har gode gyteområder og gode oppvekstsvilkår for 
laks og sjøørret.  

Miljødirektoratets naturbase viser at det ikke er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse 
innenfor planområdet. Det finnes heller ingen verneområder eller prioriterte naturtyper innenfor 
området. Artskart viser imidlertid at det er registrert en del fuglearter i eller i nærheten av 
planområdet, som er sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Utløpsområdet ved Strømsnes 
er en viktig hvile-, raste- og overvintringsplass for våtmarkfugler. Blant annet er den sterkt truede 
Knekkand observert her, samt sårbare arter som Makrellterne, Brushane og Bergand. 
Svarthalespove, som også er sterkt truet, er observert sør for planområdet. Det skal tas hensyn til de 
viktige naturtypene med strandeng og strandsump (se figur 1 og 2) og bløtbunnsområde i 
strandsonen som grenser mot planområdet. 

 

Figur 1: Utløpsområde ved Strømsnes 



 

Figur 2: Viktige naturtyper Strandeng og strandsump og bløtbunnsområde i strandsone (grønt skravert). 

5.8. Landbruk 
Området grenser mot landbruksområde i nord. Det skal ikke gjennomføres tiltak på landbruksareal. 
Opparbeiding av sti vil ikke påvirke landbruksinteresser. 

5.9. Trafikkforhold 
Området har i dag adkomst fra Trivselsveien (Fylkesveien 530). Veien inn til planområdet 
(Bjørkåsveien) vil være lavt trafikkert (ÅDT <300) og det er lav fartsgrense med 30-sone i hele veien. 
Med sykkel- og gåavstand til sentrum har man god tilgjengelighet på kjernefunksjoner.  
 
Kommunen har i dag et godt utbygget gang- sykkelveinett langs Trivselsveien fra Strømsnes opp til 
Valnesfjord kirke. Det foreligger en reguleringsplan for gang- sykkelvei som til i dag ikke er utbygd fra 
kirka frem mot krysset ved Stemlandveien. Det er en sykkelplan som kommunen skal revidere i 
sammenheng med kommuneplanens arealdel. Sykkelplanen vil imidlertid medføre endringer på 
eksisterende forhold innenfor planområdet. I Strømsnes er det togstasjon og busstilbud i retning 
Bodø og Fauske.  



 

5.10. Barnas interesser, sosial infrastruktur, skolekapasitet og barnehagedekning 
Planområdet har områder som er av interesse for barn og unge, som gangstien gjennom 
planområdet og inn til et område for idrett, lek og rekreasjon. Skoleområdet har ballbinge og annet 
lekeutstyr som brukes av barn i og utenom skoletidene.  

5.11. Universell utforming 
Per i dag er området tilrettelagt for skole og idrettsbane. Eksisterende tursti er ikke egnet for 
funksjonshemmede og mangler universell utforming. Skoleområde, gang- sykkelveier og 
parkeringsplasser er lett tilgjengelig, men trenger oppgradering. 

5.12. Teknisk infrastruktur, renovasjon, vann, avløp og EL- og teleanlegg 
Det er kommunal renovasjon, vann og avløp og trafo i området som er tilrettelagt for eksisterende 
bebyggelse. Bredbånd er tilgjengelig i området.  

5.13. Grunnforhold 
Ifølge løsmassekart fra NGU består grunnen for planområdet av løsmassetype Hav- og fjordavsetning, 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Adkomstveiene og Trivselsveien har 
løsmassetype Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet. 
Berggrunnskartet fra NGU viser at området består av Grus, sand, leire etc.  

Dette er områder under marin grense, som kan ha kvikkleire. Det må derfor vurderes kvikkleirefare 
før tiltak etter planen igangsettes. Det tas inn i rekkefølgebestemmelser. 

Det går en vann og avløpsledning opp til skolebygningene som har kapasitet til eksisterende 
bygninger. 



 

 

Figur 3: NGU's løsmassekart for Løkåsåsen 

5.14. Støyforhold 
Det finnes ikke eksisterende støykart for området. Med hensyn til en trafikkmengde av 880 i ÅDT, lav 
tungtrafikkandel og maks hastighet på 60 km/t på Trivselsveien, samt etablering av relativt få nye 
boenheter som knyttes til adkomstveiene (og dermed lite økning av trafikk), vurderes det som ikke 
nødvendig å gjennomføre støyberegninger eller stille krav til støybegrensende tiltak før utbygging 
kan igangsettes. 

5.15. Risiko og sårbarhet 
Det er ingen kjente kilder for luftforurensning, forurensning i grunnen, eller høyt støynivå. 
Løsmassekart viser at planområdet i utgangspunktet er et godt utgangspunkt for byggegrunn. ROS-
analysen som er vedlagt planen viser imidlertid at det er to hendelser som må tas hensyn til i planen 
gjennom forebyggende tiltak i planbestemmelser.  

Det anbefales følgende tiltak:  
Det er mulighet for kvikkleirefare i nærheten med mindre sannsynlighetsgrad, men alvorlig virkning. 
Føre-var-prinsippet gjelder under øvre marin grense. Det tas inn i bestemmelser at kvikkleirefare 
vurderes nærmere før det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak.  

Det er sannsynlig med radonfare i planområdet med alvorlig virkning. Gjennom byggforskrift TEK17 
stilles det krav om radonforbyggende tiltak. Dette hensyn ansees dermed ivaretatt.  



5.16. Klimatilpasning og overvann 
Boligområdene ligger ikke i flomsone og vil dermed ikke ha behov for klimatilpasning med hensyn til 
flom. For å unngå forurensning skal overvann fra bebyggelse ikke kobles på det kommunale 
avløpsnettet, men ledes gjennom infiltrasjon i grunnen, fordrøyning eller annen trygg avledning.  
 
Eksisterende bekker skal ikke legges i rør og tas hensyn til når det etableres sti og veier i tråd med 
plan. Kulverter skal ha god nok kapasitet til å ta unna store mengder vann i perioder med mye 
nedbør, slikt at overvannet hele tiden avledes på en trygg måte.  
 
Planen har bestemmelser som sier at det skal bygges med naturbaserte løsninger, som grønne tak og 
grønne vegger, som forebygger CO2-utslipp og forsinker avrenning gjennom fordrøyning/infiltrasjon 
på egen tomt. 
 

6. Beskrivelse bestemmelser 

6.1. Reguleringsformål 
 
Bebyggelse og anlegg, PBL kap.12-5, nr.1 
• Offentlig og privat tjenesteyting, eierform offentlig - Barnehage (BBH) 
• Boligbebyggelse eksisterende - frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
• Boligbebyggelse ny (B)  
• Lekeplass (BLK) 
• Renovasjonsanlegg (f_BRE) 
• Energianlegg (T) 
• Lekeplass/uteopphold (BLK1-BLK2) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL kap.12-5, nr.2 
• Kjørevei, eierform offentlig (o_KV) 
• Gang- og sykkelvei, eierform offentlig (SGS) 
• Fortau, eierform offentlig (SF) 
• Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (SVG)  
• Annen veggrunn – teknisk, eierform offentlig (AVG) 
• Parkering, eierform offentlig og felles (o_SPA) 

 
Grønnstruktur, PBL kap.12-5, nr.3  
• Naturområde (GN) 

6.2. Bebyggelsens plassering og utforming 
Bebyggelsens høyde er basert på landskapets karakter og tomteplassering. Det må tas hensyn til 
eksisterende bygninger, utsikten mot havet, fjell og andre severdigheter i området. 

Antall boenheter i område B1 er satt på minimum 10 og maks 15 leiligheter. B2-B12 er 11 tomter 
som vil ha et minimum på 1 eller 2, og maks 2, 3 eller 4 boliger per tomt. På B2 skal det bygges 
flermannsbolig. I område B2- B12 kan man dermed regne på minimum 12 og maks 25 boenheter. 
Totalt kan det regnes minimum 22 og maks 40 nye boenheter.  

Det satses på klimavennlig bygging og bruk av tre i bygningene.  



Overvannshåndtering på egen tomt er tatt inn som viktig tiltak mot klimaendringer. Fortetting av 
utbyggingsområder og sterk økning av tette flater kan endre avrenningsmønsteret for overvann 
dramatisk. 

6.3. Boligmiljø/bokvalitet 
For å utnytte arealet optimalt er det valgt å ta i bruk eksisterende skolebygg på B1 og bygge om til 
leiligheter. De øvrige boligtomter er avsatt til frittstående boliger, men her kan det også etableres 
flermannsboliger og ved å sammenslå tomtene vil utbygger kunne frigjøre areal til dette.  

Det er satt krav om passivhusstandard og klimavennlige/naturlige løsninger for alle nye boliger, som 
vil fremme bokvaliteten og bomiljø. Bruk av tre og grønne fasader vil gi et naturlig utseende. 

For å forebygge at leiligheten i B1 har et negativ påvirkning og stor skyggeeffekt på området hvor 
kommunalveien og eneboligtomtene ligger, tillates det ikke at leilighetene på B1 etableres med 
avvisende, lukkede fasader. 

6.4. Parkering 
Antall parkeringsplasser er avsatt til kirken, kirkegården, bårehuset og barnehage. Det settes krav om 
min. 1 bilparkering og min. 1 sykkelparkering per 100 m2 bruksareal i bebyggelsen for parkeringen 
ved barnehagen. Det er på Parkeringsplassen ved kirkegården avsatt areal for midlertidig parkering 
for buss og biler i forbindelse med levering og henting av varer, slik at det ikke vil oppstå farlige 
situasjoner på fylkesveien. 

6.5. Miljøoppfølging 
Det skal avsettes nødvendig areal for håndtering av avfall. Felles afvallssystemer skal plasseres under 
bakken, for å sikre estetikk og for å forebygge eventuelle ulemper med lukt fra kontainere. 

Brøyting er avklart for alle eiendommer og områdene AVG og SVG kan eventuelt benyttes til 
snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt. 

6.6. Universell utforming 
Universell utforming tas hensyn til gjennom TEK17 og eventuelle nyere forskrifter i fremtiden. Derfor 
er det valgt å ikke ta inn egne bestemmelser rundt dette. Imidlertid er det tatt inn i 
parkeringsbestemmelser at det settes av areal til forflytningshemmede, og i område B1 tillates det 
mindre oppbygg for heis, trapp, samt tekniske anlegg på inntil 1,5 meter over tillatt mønehøyde på 
inntil 15 % av takflaten. 

6.7. Uteoppholdsareal 
På boligtomtene kan en ha privat oppholdsareal på 75%, 70% eller 65%, avhengig av utnyttelsesgrad 
(%-BYA) og hvor mye som brukes til avkjørsel og evt. gjenstander. På lekeplassene vil det være mulig 
å etablere sitteplasser, slik at man kan bruke område både til opphold og lekeplass. BBH er et 
område som er avsatt til barnehageformål. Området er tenkt som lekeplass og vil være tilgjengelig 
for allmenheten utenom barnehagens åpningstider. Lekeplassene skal planeres og opparbeides med 
grus, slik at det blir enkelt å ferdigstille de etter behov. 

Eksisterende og evt. ny vegetasjon skal mest mulig tas vare på for å unngå at det blir silhuettforming 
av boligbygg og reduksjon av den naturlige omgivelsen. Turveien skal kobles opp mot de nye 
boligfeltene og eksisterende stier som er regulert gjennom andre planer, som f eks. reguleringsplan 
for den nye skolen. Stien skal utformes slik at det er til minst mulig skade og ulempe for naturverdier 



og allmenne og private interesser. Atkomst og tilgjengelighet ivaretas gjennom bestemmelser ved at 
det ikke er tillatt med stengsler eller lignende som fører til privatisering av områder.  

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 
beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 
vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 
avbøtende tiltak skal beskrives. 

7.1. Overordnede planer 
Området er i eksisterende plan avsatt til offentlig tjenesteyting (skolebygg), og vil nå bli endret til 
boligformål. Eksisterende skole er i utbygging i et område i nærheten. Endring fra bolig til skole vil 
mest sannsynlig ha konsekvenser for trafikk og teknisk anlegg som strømforbruk og vann/avløp. 
Dessuten vil landskapet endres, men bestemmelser ivaretar at det gjøres med hensyn. 

7.2. Landskap 
Eksisterende skolebygninger skal rives og erstattes med boliger. En nyere del skal bygges om til 
leiligheter. Det vil tas ut en mindre del av skogen rundt området, men utover dette vil landskapet 
beholdes som den er. Endringene for landskapet i området ansees som mindre vesentlig. 

7.3. Stedets karakter 
Stedets karakter / estetikk skal ivaretas i planforslaget, noe som er i henhold til både fylkesplan og 
kommunedelplan. Dette er i tråd med det som finnes i området fra før, med hensyn til byggeskikk, 
men det moderne uttrykket vil medføre at stedets karakter tas med inn i vår tid. 

7.4. Estetikk og byggeform 
Planforslaget legger opp til en estetikk som reflekterer klimahensyn og moderne byggeskikk. Stedets 
karakter videreføres med en modernisering og utvikling sett fra vår tid. Estetikken lagt til grunn i 
planforslaget, baserer seg derfor på videreføring av byggeskikk og arkitektur i området, men med et 
moderne uttrykk i dagens tid hvor naturbaserte løsninger har prioritet. 

7.5. Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Det er ikke registrert og ikke forventet å finne verneverdige kulturminner i planområdet. Man anser 
derfor at planforslaget ikke vil ha noen innvirkning på kulturminner og kulturmiljø i planområdet. 
Reguleringsplanen vil ikke medføre vesentlige endringer i direkte nærhet til kirken. Dessuten blir 
visuelle og estetiske hensyn i kirkens nærhet ivaretatt. 
 
Det tas opp i planbestemmelser at dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, 
gjelder varslingsplikten jf. KML § 8, 2. ledd. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk 
fredet jf. KML § 4, 2. ledd og det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. KML § 3 og 6. 

7.6. Miljørettslige prinsippene etter kap. II Naturmangfoldloven 
Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at det etableres en sti i vassdragets kantsone. 
Det legges imidlertid opp til et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 15 meter bevares og 
tilrettelegging av stien gjøres med stedegen masse, og det etableres ingen store gressflater. Det vil 
medføre minimale inngrep i naturen.  

I henhold til naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget er det innhentet opplysninger fra 
Naturbase og Artskart. Det er ikke er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse, verneområder 



eller prioriterte naturtyper innenfor planområdet. Artskart viser imidlertid at det er registrert en del 
fuglearter i eller i nærheten av planområdet, som er sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. 
Utløpsområdet ved Strømsnes er en viktig hvile-, raste- og overvintringsplass for våtmarkfugler. Selv 
om det her framgår at det ikke forekommer trua eller sårbare arter, særlig verdifulle naturtyper eller 
andre særlig verdifulle naturforekomster innenfor planområdet, må det vises hensyn til naturmiljøet 
ved planlegging og gjennomføring av tiltak. Det skal ikke gjennomføres tiltak som vil påvirke 
leveområdet til disse artene og de viktige naturtypene med strandeng og strandsump (se figur 1 og 2) 
og bløtbunnsområde i strandsonen som grenser mot planområdet. Kunnskapsgrunnlaget ansees som 
ivaretatt. Føre-var-prinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. NML § 9. 

Det aktuelle naturmangfoldet påvirkes ikke av andre tiltak/inngrep eller av andre 
påvirkningsfaktorer, jf. naturmangfoldloven § 10. Den samlede belastningen på naturmangfoldet 
anses dermed å være begrenset.  

Det er ikke lagt opp til tiltak som forebygger eller begrenser vesentlige skader på naturmangfoldet og 
dermed så kommer § 11 ikke til anvendelse. For å unngå eller begrense (uforutsette) skader på 
naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut 
fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater (§ 12). 

7.7. Vassdrag og vannressursloven 
Planområdet vil ikke berøre vassdrag direkte med nye tiltak. Imidlertid er det planlagt for en tursti 
som går fra boligområdet ned mot vassdraget og videre nordover, parallelt med strandlinjen. 

Det skal tas natur- og landskapsmessige hensyn til vassdraget med en tilstrekkelig bredt 
vegetasjonsbelte. Planen legger opp til et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 15 meter langs 
vassdraget, som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr (vannressursloven § 11). 
Tilrettelegging av tursti skal kun gjøres med stedegen masse. Eksisterende stier skal mest mulig 
utbedres, fremfor at det etableres nye. Stien skal utformes slik at det er til minst mulig skade og 
ulempe for allmenne og private interesser. Allmenne interesser omfatter fisk og fiskeinteresser, 
friluftsliv, plante- og dyreliv, og flomforhold. Eksisterende bekker innenfor planområdet skal ikke 
lukkes eller omlegges ved etablering av sti eller evt. andre tiltak.  

7.8. Rekreasjonsinteresser/-bruk og uteområde 
Planforslaget legger opp til utbedring og forlenging av stien. Det vil ha store positive konsekvenser 
for allmenheten. I tillegg vil det legges opp til lekeplasser og krav på uteområde i bestemmelser og 
plankart. 

7.9. Trafikkforhold 
Gang- sykkelvei forbi kirka planlegges videreført og utbedret mot en busslomme sør i planområdet. 
Det planlegges også en ny gang- sykkelvei langs Bjørkåsveien opp til boligområdet og videre til 
barnehagen. Dermed så vil risikoen for trafikkulykker reduseres betraktelig. Det planlegges også en 
ny busslomme som vil forbedre tilgangen til kollektivtilbudet. 

7.10. Barns interesser 
Skolen er flyttet og eksisterende lekeområde er flyttet med skolen til området i direkte nærhet til 
planområdet. Lekeområdet hos barnehagen vil ivaretas i planforslaget og er på gangavstand fra 
boligtomtene. Det skal tilrettelegges for to nye lekefelt i tilknytning til boligområdene. Dermed 
ansees barnas interesser ivaretatt. 



7.11. Sosial infrastruktur, skolekapasitet, barnehagekapasitet 
Like utafor planområdet ligger en ny skole, som ferdigstilles i 2018. Barnehagen grenser mot 
planområdet og har arealmessig god kapasitet til vekst i Valnesfjord. Utbygging av boliger i dette 
området vil medføre svært gode forhold for barnefamilier som ønsker å etablere seg i sentrum med 
skole og barnehage i nærheten. 

7.12. Universell utforming/tilgjengelighet 
Det skal gjennom tekniske forskrifter kreves universell utforming ved utbygging av boliger, uteareal, 
lekeplasser, og infrastruktur inkl. tursti. Det vil også bli etablert møteplasser langs Straumen som 
tilrettelegger for sosiale aktiviteter og økt friluftslivopplevelse for alle befolkningsgrupper. 

7.13. Energibehov - energiforbruk 
Ut ifra antall boliger som planlegges etablert i området, forventes det at energibehovet vil øke 
betydelig. Det bør gjennomføres undersøkelse om bebyggelse kan knyttes opp mot fornybare 
energiressurser som bergvarme, vannbåren varme og solceller på takene. Bebyggelsen forutsettes å 
etablert med passivhusstandard.  

7.14. Jordressurser/landbruk 
Planområdet består i hovedsak av bebygd areal og skog med lav bonitet. Tiltaket vil derfor ikke 
påvirke skogbruket i vesentlig grad. Området er heller ikke å anse som et landbruksareal. Planen er 
koblet opp mot landbruksområder og bestemmelser er lagt inn på sti/grønnstrukturformål, for å 
forebygge negativ virkning på landbruksinteresser.  

7.15. Teknisk infrastruktur 
For å unngå forurensning skal overvann fra bebyggelse ikke kobles på det kommunale avløpsnettet, 
men ledes gjennom infiltrasjon i grunnen, fordrøyning eller annen trygg avledning. Trafo skal 
etableres innenfor planområdet, se plankart. 

7.16. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Områdene som er lagt ut til byggeformål skal legges ut til offentlig anbud. 

7.17. Konsekvenser for næringsinteresser 
Ingen næringsinteresser vil bli negativt berørt. Økning i antall boliger innenfor dette område vil 
sannsynlig medføre positive konsekvenser for forretninger og tjenesteyting i området. Planen har i 
utgangspunktet ikke som hensikt å skape arbeidsplasser. 

7.18. Interessemotsetninger 
Innspill og merknader som er kommet inn i oppstartsfasen er forsøkt ivaretatt gjennom 
planforslaget. Etter det vi kan se er det ingen interessemotsetninger i planen. Beboere i området har 
gjennom nærmiljøutvalget gitt sin innspill og disse momentene er medtatt i planen og avveiningene 
av alle virkninger vurdert. 

7.19. Avveining av virkninger 
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i planforslaget, er summen av fordelene som følger av 
den planlagte utbyggingen og reguleringen klart større enn ulempene. 

8. Innkomne innspill 
Det er kommet innspill fra 4 interesser. Innspill vil bli sammenfattet og vurdert nederst. 



8.1. Fylkesmannen i Nordland 
Valnesfjordvassdraget er laksefiskførende med bestander av laks og sjøørret. Elva har gode 
gyteområder og gode oppvekstsvilkår for laks og sjøørret. Utløpsområdet ved Straumsnes er en viktig 
hvile-, raste- og overvintringsplass for våtmarkfugler. Blant annet er sterkt truede knekkand og 
svarthalespove observert her, samt sårbare arter som makrellterne, brushane og bergand. 

Både selve munningsområdet og terrenget rundt brukes mye til friluftslivsaktiviteter, herunder fiske 
og fotturer. Dette er svært viktig friluftsområde med særlige kvaliteter. Strandsonen er videre 
spesielt interessant i undervisningssammenheng og som nærturterreng. Fylkesmannen forventer at 
strandsonen og vegetasjonen her skånes for utbygging, og at det tas inn et tilstrekkelig bredt belte 
langs sjøen til friluftslivsformål. Ved eventuell tilrettelegging for etablering av tursti her bør det tas 
landskapsmessige hensyn, herunder at en ivaretar et vegetasjonsbelte langs utløpsområdet. 

Det minnes om at Risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeides for planen behandles politisk. Dette er et 
generelt krav og gjelder uavhengig av om reguleringsplanen vurderes å være KU-pliktig eller ikke.  

Vurdering 

Innspill er ivaretatt gjennom planbestemmelser og plankart. ROS-analyse er tatt inn i § 7.14. 
Eventuelle hensyn er løst gjennom plankart og planbestemmelser. 

8.2. Nordland Fylkeskommune 
Store deler av berørte områder i tilknytning til skolen og i strandlinjen i området er registrert som 
svært viktig i friluftslivskartleggingen. Det gjøres oppmerksom på at planarbeidet kan være i strid 
med vesentlige regionale interesser knyttet til friluftsliv. Dette dersom det legges opp til en utbygging 
som medfører vesentlig reduksjon av gode, tilgjengelige friområder for lokalbefolkningen og elever i 
skole og barnehage. Videre er vi bekymret for om planarbeidet kan gi en betydelig reduksjon av 
kvaliteten på friluftslivs- og uteområdene. Det vises til arealpolitiske retningslinjer i gjeldende 
Fylkesplan for Nordland, kapittel 8.3 om naturressurser, kulturminner og landskap: c) Viktige 
friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å ivareta de unike 
mulighetene Nordland har som aktivitets- og opplevelsesarena. Videre gjøres det oppmerksom på at 
allmennhetens tilgang og ferdsel må prioriteres ved utbygging i kystsonen. 

Planavgrensningen overlapper sørvest i planområdet delvis med detaljregulering for skole og 
flerbrukshall i Valnesfjord, som ble lagt til høring og offentlig ettersyn med frist mai 2015. 
Fylkeskommunen har ikke mottatt melding om at denne planen er vedtatt. Det er viktig at de to 
planene sees i sammenheng med hverandre. Elementer som kan bidra til å binde skole-, barnehage- 
og boligområder på en god måte og legger rammer for et godt sted er for eksempel: 
- Trygg og aktiv transport for alle gjennom GS-vei og en variert og sammenhengende grønnstruktur. 
- Grønne områder av god kvalitet for ikke-organisert lek og aktivitet. 
 
Det vises her til fylkesplanens kapittel 8.2. om By- og tettstedsutvikling: 
c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming, 
attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig transport. 
n) Boliger, skoler og barnehager skal ha trygg ferdsel til lek og annen aktivitet i en variert og 
sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser til omkringliggende naturområder. 
 
Planfaglige merknader: 

- Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging 
- Planlegging med tanke på universell utforming 
- Vurdering av alternative energikilder 



- Hensyn til barn og unge 
- Hensyn til estetiske forhold 
- Medvirkning berørte parter 
- Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper §§ 8-12 
- Regional plan for vannforvaltning i Nordland og på Jan Mayen 2016-2012 med forskrifter 

 
Kulturminnefaglig: 
«Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre arkiver og vært på stedet ved en tidligere anledning. 
Så langt vi kjenner til, er planene ikke i konflikt med verneverdige kulturminner. Vi har foreløpig ingen 
merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger.  
Planområdet ligger tett inntil Valnesfjord kirke. Reguleringsplanen bør sikre at visuelle og 
estetiske hensyn i kirkens nærhet blir ivaretatt.» 
 
Samferdselsfaglig: 
«Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av 
all kollektivtrafikk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle 
reisende fra hjem til bestemmelsessted har stort fokus. Vi har foreløpig ingen merknader til 
planarbeidet, men ber kommunen ta hensyn til kollektivtrafikk og skoleskyss, inkl busslommer, i den 
videre planleggingen.» 
 
Vurdering: 
Innspill er søkt ivaretatt gjennom planforslagets planbestemmelser og plankart. 
 

8.3. Statens Vegvesen 
Den delen av fylkesvegen som ønskes omregulert er i stor grad bygd etter vedtatte reguleringsplaner. 
Ny regulering må være i tråd med disse men planen må oppdateres i henhold til vegnormalen 
dersom det er behov for det. Vi viser til våre håndbøker N100 og N101, dimensjonerende kjøretøy 
velges ut fra vegens funksjon, trafikkmengde og muligheter for omkjøring. Geometriske krav, både 
horisontalt og vertikalt må oppfylles.  

Veglovens byggegrense er 50 meter fra midten av fylkesvegen i uregulerte områder. Som forvalter av 
fylkesvegen er det Statens vegvesen som gjennom reguleringsplan kan fastsette en byggegrense som 
er mindre enn veglovens byggegrense fra fylkesvegen. I planen må byggegrensen være 30 meter målt 
fra midten av fv. 530 dvs. samme byggegrense som vedtatte reguleringsplaner i området. Utenfor 
byggegrense dvs. mellom fylkesvegen og byggegrensen kan det ikke aksepteres bygninger, parkering 
eller interne veger, dette må fremkomme av planbestemmelsene. 

Vurdering: 

Innspill er søkt ivaretatt gjennom planforslagets planbestemmelser og plankart. 
 

8.4. Valnesfjord nærmiljøutvalg 
Gangveien fra ny-skolen langs Straumen og til Tjeldnes (Straumsnes): Denne gangveien er 
«Hjertekammer 3» av 4 i Hjerteløypa som er planlagt og delvis realisert. 19.09.2015 ble det 
gjennomført en workshop for bygdas befolkning, «Vi former nye Strømsnes». Her ble ideen om 
«strandpromenade» lansert og bifalt. 

- Gangveien bør gå fra ny-skolens uteområde og kobles på eksisterende kjerrevei/turvei vest 
forfotballbanen. Se markeringene på kartet som kommunen har lagt ut (vedlegg 1). 



- Langs Straumen er det ønskelig med universelt utformede møteplasser, både med tanke på 
det sosiale og aktivitet. 

Adkomst fra ny-skole (og barnehage) til Løkåsheia og Grupperom 1: Dette er «Hjertekammer 2» av 4 
i Hjerteløypa. Denne stien/området bes tatt med i denne planen.  

Vurdering: 

Innspill er søkt ivaretatt gjennom planforslagets planbestemmelser og plankart. Hjerteløypa vil bli 
regulert som egen reguleringsplan. Tursti ned mot Straumen og nordover er basert på forslaget til 
Hjerteløypa. 

9. Avsluttende kommentar 
Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil 
være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting 
av området og øke friluftsinteresseverdier i strandsonen. Dette området er i tråd med Fauske 
kommunes mål i samfunnsdelen, hvor visjonen er å være en folkehelsekommune der alle trives. 
Planen vil bidra med utvikling av Valnesfjord hvor det, i tråd med overordnede mål, tilbys varierte og 
attraktive botilbud som inkluderer god folkehelse, vekst i folketall og næringslivet, og gode tjenester. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
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Sammendrag: 
Trafikksikkerhetsplanen ble i K-sak 90/17 prolongert til også å gjelder for 2018. Det skal utarbeides ny 
plan for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen for perioden 2019-2023. 
 
Saksopplysninger: 
Planen skal utarbeides som en kommunedelplan forankret i kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Det er utarbeidet planprogram med forslag til organisering av arbeidet og plan for fremdrift.  
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1 Innledning 
Trafikksikkerhet og folkehelse er knyttet godt sammen i et lokalmiljø, og vil ofte handle om følelsen 
av å kunne ferdes trygt innenfor egen kommune. Enten man ferdes der selv, eller det handler om å 
sende barna sine til skole eller til ulike fritidsaktiviteter. Dette uavhengig om man går, sykler, bruker 
rullestol eller ferdes rundt i kommunen i et eller annet kjøretøy. 

For å lykkes med å skape denne følelsen til hver enkelt innbygger er det derfor viktig at 
trafikksikkerhetsarbeidet er tverrfaglig, og at det er forankret både i den politiske og den 
administrative ledelsen i kommunen. 

«Trafikksikker kommune-» konseptet legger opp til kriterier og sjekklister for et godt og systematisert 
trafikksikkerhetsarbeid innenfor kommunegrensen. 

2 Systemtenkingen 
For å oppnå målene kommunen har satt for perioden og for å bedre trafikksikkerhetsarbeidet 
ytterligere i hele kommunen, skal hver enhet utarbeide egne planer som bygger på følgende 3 
prinsipper: 
 

• Sjekklister: Planen legger opp til å utarbeide og etablere sjekklister for 
trafikksikkerhetsarbeidet, og jevnlige gjennomganger av disse spesielt i innledende periode, 
til systemet får satt seg innenfor alle enheter i kommunen, og at rutinene om registrering og 
rapportering fungerer tilfredsstillende. 

• HMS arbeidet: Rapportering av utført sjekklister skal etter hvert forsøkes  implementert i 
kommunens HMS- system og eventuelle avvik følges opp hvert år. 

• Ansvars- og oppgavefordeling: Planen har en gjennomgående ansvars- og oppgavefordeling. 
Det ligger et klart overordnet ansvar hos Rådmannen når det gjelder  gjennomføring og 
oppfølging av planens intensjon og arbeidsfordeling om trafikksikkerhetsarbeidet skal lykkes. 

3 Føringer 
3.1 Lovverk 
Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. 
Både som vegeier, eier av skoler og barnehager, men også som stor arbeidsgiver og kjøper 
av transporttjenester, har kommunen ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt. 
Kommunens ansvar er regulert gjennom følgende lover og forskrifter: Kommuneloven, 
Vegloven, Lov om helsetjeneste i kommunen, Folkehelseloven, Plan og bygningsloven, Lov 
om grunnskolen og den videregående opplæringa, Kunnskapløftet, Rammeplan for 
barnehager, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og HMS- lovgivningen.  

3.2 Nasjonale føringer 
Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 – 2017 er utarbeidet gjennom et 
samarbeid mellom Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet, 
Utdanningsdirektoratet og Trygg Trafikk. Målsettingen er en betydelig reduksjon av antall 
hardt skadde og drepte. Med tallfestet reduksjon av skadde og drepte fra 1150 i 2010 til 950 
innen 2014 og ned til maks 600 innen 2020, og delmålet for perioden er maks 500 hardt 
skadde og drepte innen 2024. 



Planen skal uttrykke de ambisjoner som gjelder for perioden, og prioriteringer gjennom tiltak 
som retter seg mot trafikanten, kjøretøyet og vegen og bygger på Nasjonal Transportplan 
(NTP) 2014–2023.  

Ambisjonsnivå og prioriteringer i tiltaksplanen skal være i samsvar med Statens Vegvesens 
handlingsprogram 2014–2017 (2023), Strategiplan for politiets trafikktjeneste 2012–2015, 
Trygg Trafikks strategiplan 2014–2017, Fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor 
trafikksikkerhetsarbeidet og de syv storbykommunenes trafikksikkerhetsplaner. 

 

 

3.3 Regionale føringer 
Et viktig satsingsområde for Nordland Fylkeskommune er å stimulere det kommunale 
trafikksikkerhetsarbeidet. 
 
 «Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er også, i økende grad, en innfallsport til å arbeide 
med trafikksikkerhet både innen skoler, barnehager og ulik kommunal tjenesteyting». 

3.4 Kommunale føringer 

3.4.1 Overordnet Kommunemål i kommuneplan (samfunnsdel) 8.09.2011: 

«Fram mot 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 
   - God folkehelse 
   - Vekst i næringsliv 
   - Vekst i folketall 
   - Gode tjenester 

4 Revideringsoppgaver og tema 
4.1 Målsettinger 

• Ulykkesreduksjon gjennom å påvirke fylkets prioriteringer på fylkes- og europaveger, til å 
bidra til å redusere ulykkestallene raskere i kommunen, i samsvar med målene i Nasjonal 
Transportplan (NTP). 



• Påvirke til og legge til rette for at flest mulig kan gå og sykle til arbeid, skole og 
fritidsaktiviteter slik at kommunen bidrar til at vi når de nasjonale mål satt i NTP om at 80% 
av barna skal gå eller sykle til skolen. 

• Sikre skoleveger og veger til aktivitetsområder, og da fortrinnsvis å vurdere muligheten for å 
anlegge fortau eller gang-og sykkelveger der fartsgrensen overstiger 30 km/t. 

• Styrke den kommunale organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet og tilrettelegge for 
funksjonshemmede innenfor kommunen. 

• Trafikksikkerhet skal bli en integrert og naturlig del av kommunens HMS- system, og få 
godkjenning som «Trafikksikker kommune» i løpet av 2018. 

• Ta del i fylkets ambisjoner i forhold til reduksjon i ulykkestallene. 
 
4.2 Planstruktur og oppbygging 
Det foreslås å dele planen opp i følgende kapitler. 

• Organisering og ansvarsfordeling 
• Trafikkulykker – omfang og statistikk 
• Trafikkulykkenes kostnader 
• Tiltaksdel 
• Handlingsdel 
• Finansiering, oppfølging og rapportering 

Det lages en handlingsplan som viser tiltakene som skal gjennomføres på kort sikt. Handlingsplanen 
kan rulleres hvert år, eller etter ønske. En slik inndeling vil legge til rette både for tydelige og 
langsiktige strategiske satsinger i plandelen, og en mer dynamisk rullering- og evalueringsprosess av 
tiltak i handlingsprogrammet. 

4.3 Fokusområder 
Trafikksikkerhetsplanen 2018 – 2022 er en videreutvikling av eksisterende plan som ble 
utarbeidet av en egen prosjektgruppe nedsatt av Plan- og utviklingsutvalget, med 
tverrfaglige representanter fra ulike områder i kommunen. 

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som kommunedelplan for trafikksikkerhet, og er 
forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Det er søkt etter å finne en plattform som er i 
samsvar med kommuneplanens overordnede mål, men også i samsvar med Regjeringens og 
Fylkeskommunens ambisjoner i forhold til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023.  

For å gjøre planen så bærekraftig som mulig, skal den representere en helhetlig tenking ved 
at trafikksikkerhetsarbeidet ses i sammenheng med kommunens planer innenfor HMS-
arbeid, folkehelse, skole, barnehage og andre kommunale delplaner. 

Nullvisjonen i NTP 2010 – 2019 representerer en visjon om ingen drepte eller hardt skadd i 
trafikken, og har skal være styrende i konstruksjonen i denne trafikksikkerhetsplan.  
 

 



 
Nullvisjonen representerer en tenking og et verdisyn (etikk, vitenskapelighet og ansvar) som 
i seg selv er skadebegrensende, men dette er avhengig av at vi som jobber med 
trafikksikkerhetsarbeid i kommunen åpner for, og kjenner på vårt ansvar til å la denne 
«Nullvisjonen» prege vårt arbeid på vegen mot en «Trafikksikker kommune». 

5 Organisering og medvirkning 
5.1 Generelt  
Det satses her på en bred og åpen revideringsprosess, med gode muligheter for medvirkning, 
deltakelse, informasjon og dialog underveis, både internt og eksternt. 

5.2 Organisering 
Politisk forankring: Styringsgruppe er plan- og utviklingsutvalget. 

Arbeidsgruppe: Barnas talsperson, folkehelserådgiver, representant for skolene, representant 
fra barnehagene, representant fra rådet for funksjonshemmede, representant fra 
FagligTrafikkforum Fauske og med sekretariat fra enhet Plan/utvikling. 

Referansegruppe og rådgivende fora: Representanter fra Fylkeskommunen, Fylkesmannen, frivillige 
organisasjoner med flere. Ressurspersoner inviteres til arbeidsgruppa ved behov. 

5.3 Medvirkning 
En bred og åpen medvirkningsprosess er en kritisk suksessfaktor for planlegging. Medvirkning i denne 
sammenheng er tenkt på flere plan. For det første er det de formelle høringsrundene som er pålagt 
av plan- og bygningsloven. Et annet bidrag vil komme fra de rådgivende fora nevnt ovenfor. For det 
tredje kan medvirkningsprosessen brukes til å etablere dialog med innbyggere i Fauske kommune om 
trafikksikkerhetsplanlegging. 
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Milepæler:  
27. februar 2018 – forslag til planprogrammet legges fram for plan- og utviklingsutvalget  
29. februar 2018 – planprogrammet annonseres og legges ut på høring 
15. april 2018 – frist høringsuttalelser planprogrammet  
22. mai 2018 – planprogram legges fram for planutvalget 
21. juni 2018 – planprogram legges fram for kommunestyret  
4. september 2018 – planforslaget behandles i plan- og utviklingsutvalget 
5. september 2018 – planforslaget legges ut på høring 
20. november 2018 – sluttbehandling i planutvalget  
13. desember 2018 – sluttbehandling i kommunestyret 
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Forskrift - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Plan- og utviklingsutvalget legger forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og 
tilsynstjenester ut til høring i perioden 6. mars til 17. april 2018. 
 

 
Vedlegg: 
03.01.2018 Forslag til forskrift om gebyr for feie- og tilsynstjenester 1369172 
 
Saksopplysninger: 
Salten Brann oppfordrer kommunene å lage en lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og 
tilsynstjenester.  Ifølge Salten Brann IKS feiertjenesten har det har blitt vedtatt en ny forebyggende 
forskrift, gjeldende fra 1. januar 2016, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging.  
Pliktene til feiing og tilsyn er videreført i den nye forskriften, men kriterier knyttet til behov og hyppighet 
er endret. I tillegg har fritidseiendommer blitt innlemmet i arbeidet.  
 
Bakgrunn  
Bakgrunnen i forskriften er at oppvarmingsbehov og fyringsmønster er endret over tid, sett i 
sammenheng med nye krav til tetthet og varme i bolig. Statistisk sett er derfor fyring mindre aktuelt og 
ildstedene er tryggere. Nye rentbrennende ovner har kommet på markedet. Utviklingen har medført at 
det er langt færre branner som oppstår i tilknytning til piper og ildsteder enn tidligere.  
 
Kommunenes plikter til feiing og tilsyn  
Salten Brann IKS skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Forebyggende forskrift § 17 beskriver 
nærmere om når feiing og tilsyn skal gjennomføres.  
 
“Ved behov” – risikovurdering  
Hyppigheten og gjennomføringen av feiing og boligtilsyn skal være basert på en risikovurdering. Kriterier 
for behov er under utarbeidelse i Salten brann feiertjenesten. Eksempler på vurderingskriterier for risiko 
er byggverket og bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster.  
Det er feieren som tar en beslutning om behovet for feiing og boligtilsyn for det aktuelle byggverket. 
Hyppigheten vurderes opp til hvert 6. år for de fyringsanlegg som har normalt fyringsmønster.  
 
Eiers plikter  
Ved feiing og tilsyn skal feieren vurdere om eier har overholdt sine plikter etter forebyggende forskrift § 
6. Den sier at eier skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. I tillegg skal eier sørge for 
tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.  
Ved feiing og tilsyn vil feieren også gi informasjon om brannsikkerhet og brannforebyggende tiltak.  
 



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIE- OG 
TILSYNSTJENESTER, FAUSKE KOMMUNE. 
 

Hjemmel 

Fastsatt av Fauske kommunestyre **.**.18 med hjemmel i, jf. Lov 14. juni 2002 nr 20 
om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 andre ledd, jf. Forskrift     
17. desember nr 1710 om brannforebygging §§ 6, 17. 

 

§ 1. Formål 

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved 
gjennomføring av lovbestemte feie- og tilsynstjenester. 

 

§ 2. Virkeområde 

Denne forskriften gjelder for Fauske kommune. 

Forskriften fastsetter gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg som gjennomføres 
av eller i regi av Salten Brann IKS i Fauske kommune i henhold til forskrift om 
brannforebygging § 17. 

 

§ 3. Gebyr for feie- og tilsynstjenester 

Gebyret for feie- og tilsynstjenester fastsettes årlig av kommunestyret og innkreves 
med samme intervall som øvrige kommunale avgifter og gebyrer.  Gebyret vil kunne 
deles i flere gebyrer i forhold til hvilke tjenester som tilbys (for eksempel tilsyn, 
feiing). 

Det skal innkreves gebyr fra samtlige som mottar feie- og tilsynstjenester.  Dette 
gjelder uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder 
også fritidsboliger. Bolig med gass som oppvarming betaler ½ feiegebyr, da det kun er 
tilsyn som utføres på boligen. 

Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men 
gjelder uansett om, hvordan og når tjenesten finner sted.  Gebyr innkreves selv om 
feie- og tilsynstjenester ikke er utført i følgende tilfeller: 

- Feieren ved inspeksjon av fyringsanlegget har avdekket at det ikke er behov for 
feiing. 

- Feieren ikke har fått tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget etter 
varsel/avtale om tjenesten. 



 

§ 4. Gebyrene dekker 

Gebyrene skal dekke kommunens utgifter til lovpålagte oppgaver med fyringsanlegg 
etter det til enhver tid gjeldende regelverk. 

 

§ 5. Gebyrfritak 

 Fritak innvilges når eier/bruker dokumenterer et av følgende: 

- Det finnes ikke skorstein og/eller ildsted i boenheten. 
- Fyringsanlegget er plombert/frakoblet. 

 

§ 6. Andre tjenester 

Eier/bruker av fyringsanlegg som ønsker feie- og tilsynstjenester utenom det 
lovpålagte intervallet må selv avtale og koste dette. 

 

§ 7. Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft 01.07.2018. 
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Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, privet, tette tanker, 
minirenseanlegg mv. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar å legge ut ny forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, 
privet, tette tanker, minirenseanlegg mv. til høring i perioden 28. februar til 28. mars 2018. 
 

 
Vedlegg: 
04.01.2018 Slamforskrift for Fauske kommune 1369247 

09.01.2018 Renovasjonsforskrift Iris Salten IKS 1369703 
 
Sammendrag: 
Iris Salten IKS har utarbeidet nye felles renovasjonsforskrifter for Saltenkommunene. Disse nye 
renovasjonsforskrifter ble vedtatt i Fauske kommunestyre i sak 114/17. 
 
Til orientering vedlegges Iris Salten IKS’s tidligere renovasjonsforskrifter hvor slamdelen er medtatt i 
punktene 11 og 12.  
 
I Iris Salten IKS’s nye felles renovasjonsforskrifter er slamdelen ikke inkludert. Iris Salten IKS har anmodet 
kommunene om å utarbeide en egen forskrift for slam.  
 
Enhet VVA har i samarbeid med saksbehandler økonomi utarbeidet et forslag til ny slamforskrift for 
Fauske kommune, vedlagt.   
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Delegasjon av fullmakt for å legge ut planforslag til  kommunedelplan for 
kulturminner i Sulitjelma til  høring 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget delegerer fullmakt for å  sende planforslag  til kommunedelplan for 
kulturminner i Sulitjelma på høring og legge det ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 

 
Sammendrag: 
 
Det er igangsatt et arbeid med utarbeidelse  av kulturminneplan for Sulitjelma. Det foreligger et 
planforslag, men vi trenger litt mer tid for  å kvalitetssikre forankringen hos de berørte, slik at offentlige 
myndigheter og befolkning føler eierskap til planen. Dette er viktig for sikre engasjement og  ressurser til 
handlingsdelen. 
I den forbindelse ber Rådmannen om delegering av fullmakt for å  sende planforslaget  på høring og 
legge det ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/16439     
 Arkiv sakID.: 17/2643 Saksbehandler: Kristine Rønning Fjellbakk 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
017/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
93/29 - Ketil Jensen - Svar på søknad om tilatelse til tiltak oppføring av 
fritidsbolig, samt dispensasjon fra reguleringsbestemmelser Kommuneplanens 
arealdel.  Lakså 27, Valnesfjord 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om tillatelse til tiltak avslås med hjemmel i Plan og bygningslovens §8-3, §11-6, §28-1 og 
§29-5.  
 
Dispensasjonssøknaden avslås med hjemmel i Plan og bygningslovens §19-2.  
 

 
Vedlegg: 
01.02.2018 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - gesimshøyde og 2 etasjer på 

hytta 
1372003 

06.11.2017 93/29 - Ketil Jensen - Ettersending av dokumentasjon 1364097 

06.11.2017 Ordrebekreftelse Byggmakker 1364098 

06.11.2017 Ketil 1 1364099 

06.11.2017 Ketil 2 1364100 

12.10.2017 Vedlegg til søknad om dispensasjon 1362017 

09.10.2017 Oppdatert dispensasjonssøknad 1361680 

09.10.2017 E-post 1361681 

09.10.2017 Bilde 1361682 

05.10.2017 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens arealdel 1361495 

05.10.2017 E-post 1361496 

06.09.2017 93/29 - Ketil Jensen - Endringer i forhold til høyde - søknad om tillatelse til 
oppføring av hytte i Lakså 27, Valnesfjord 

1359146 

25.07.2017 93/29 - Ketil Jensen - Søknad om tillatelse til tiltak, fritidsbolig 1356626 

25.07.2017 Nabovarsel 1356627 

25.07.2017 Kart 1356628 

25.07.2017 Personlig ansvarsrett 1356630 

25.07.2017 Tegninger 1356629 

25.07.2017 Vurdering av skredfare 1356631 
 
Sammendrag: 
Søknad er mottatt 25.07.2017. Nabovarsel er utstedt 20.07.2017 og samtlige har samtykket tiltaket. Det 
foreligger nabosamtykke fra eier av gnr. 93 bnr. 5, samtykker at Ketil Jensen oppfører et fritidsbolig på 
hans eiendom iht. byggesøknad datert 16.07.2017. Søknaden omfatter en fritidsbolig med dispensasjon 
fra Kommuneplanens arealdel i hyttefeltet Lakså, Sulitjelma.  
Ettersending av dokumentasjon frem til 14.09.17. Dispensasjonssøknad mottatt 12.10.17 og 07.11.17.  
 
Ketil Jensen søker om selvbyggeransvar på tiltaket.  
 
Kommunen er kjent med at tiltaket allerede er oppført.  



 
Saksopplysninger: 
Ketil Jensen søker om selvbyggeransvar samt oppføring av fritidsbolig med dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser fra Kommuneplanens arealdel, Lakså, Sulitjelma.  
 
Det foreligger nabosamtykke fra eier av gnr. 93 bnr. 5, samtykker at Ketil Jensen oppfører et fritidsbolig 
på hans eiendom iht. byggesøknad datert 16.07.2017. Vilkår til tillatelsen er at bygget skal prosjekteres 
slik at det ikke senere blir begrensninger for hans egen utnyttelse av eiendommen, utover det som 
direkte følger av begrensninger i bygningsloven. 
 
I opprinnelig søknad var det samme tegningsgrunnlag som fremvist ved dispensasjonssøknad. 
Kommunen finner det ikke nødvendig med nytt nabovarsel da berørte parter allerede er kjent med 
tiltakets rammer samt i liten grad berører interessene til naboer og gjenboere, jf. plan og bygningsloven 
§21-3. nabovarsel.  
 
Talus AS har foretatt en vurdering av faren for skred i området, i rapporten datert 03.07.17, heter det 
blant annet:  
«Området der hyttene er planlagt bygget innehar derfor etter vår vurdering, tilstrekkelig sikkerhet mot 
skredfare ut fra sikkerhetsklasse S2 i byggteknisk forskrift. Dette forutsetter at vegetasjonen i det 
potensielle akkumulasjons og løsneområdet blir bevart og det ikke tillates snauhogst i dette området.»  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Dispensasjon:  
Ketil Jensen søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser fra Kommuneplanens arealdel §3.3 
LNF-C bokstav b) Hyttene skal oppføres i 1etasje med maks gesimshøyde 3,0m og maks mønehøyde 
5,5m.  
Ketil Jensen begrunner søknad for dispensasjon med at det er store snømengder i området, det vil 
kunne komme 2,5m snø og det vil skape problemer på lave hytter da snøen ofte blir stablet oppover 
veggen helt opp til taket. Etter dette vil den bli liggende på taket uten mulighet for å komme seg ned. 
Dette skaper press på både vinduer, vegger og tak. Når isen legger seg på vinteren og tiner på våren har 
vi ikke mulighet for å kommer oss til Lakså for å fjerne denne snøen. Denne perioden kan ofte vare 
opptil 2 måneder. Spesielt ved store snømengder i tillegg til mildvær, som har vært mere av de senere 
årene vil dette kunne skape ødeleggelser på hytta. 
 
I Lakså er det flere gamle hus. Samtlige har høy gesimshøyde. Dette mener lokalbefolkningen er pga. 
snømengden i området.  
 
Taket blir 10cm lavere enn på tegningen. Det blir 230cm takhøyde i stedet for 240cm som byggesøkt.  
Det vil også være mulighet for å forhøye terrenget med 25cm hvis ønskelig på den siden uten veranda. 
Noe som vil få gesimshøyden til å bli 385cm instedet for 420cm på den respektive veggen.  
 
Større takhøyde over vinduene vil gi mere lys inn i hytta. Noe som trengs i en trang dal. Denne siden vil i 
tillegg være vendt mot en bratt fjellside i skyggesiden.  
 
Vurdering:  
 
Tiltaket har 2etasjer iht. TEK10 §6.1 etasjeantall. Tiltaket har en gesimshøyde på 4,2m. Begge er i strid 
med gjeldende planbestemmelser.  
 
Da fradelingsaken ble vurdert ble det opplyst og kartlagt skredforhold, det ble altså gitt signaler på at 
tiltak på nevnt tomt, muligens ikke kan bebygges. At det nå fremkommer informasjon om snømengder 
må anes å ha tilknytning til forhold som var like aktuelle ved fradelilig. I vurderingen av skredfare 



fremkommer det ikke informasjon om at økt gesimshøyde vil være med på å minske snømengder eller 
ha noe avbøtende virkning. 
 
Viser til sak fra Plan-og utviklingsutvalget 23.05.2017 sak 052/17 hvor det lyder som følgende: «At areal 
innenfor aktsomhetssonen ikke kan bebygges uten at sikker byggegrunn er dokumentert, bestemmelse 
§9.1 c) til kommuneplanens arealdel.»  
Videre har NVE uttalt i samme sak: «Skal det arealet kunne bebygges må nødvendig ekspertise kontaktes 
for lokal utredning av stedlige forhold og sikker byggegrunn dokumenters.» 
 
At det i Lakså er flere gamle hus med høyere gesimshøyde, disse er ikke oppført i samme planperiode. 
Dette er eventuelle forhold som skulle kommet som innspill i høringsperioden før gjeldene plan ble 
vedtatt. Videre nevnes det at snøen blir liggende uten mulighet for å komme ned, dette kan løses med 
brattere takvinkel, noe som oppnås ved lavere gesimshøyde jf. planbestemmelser.  
 
Mengden sne, kan derfor ikke vurderes som tilstrekkelig dokumentert, og dermed ikke benyttes som 
fordel for tiltakets høyde (og påfølgende etasjeantall) og derav strid med reguleringsbestemmelsene.  
Ved oppfylling av terreng for å få mindre gjennomsnittlig terrenghøyde ødelegges det biologiske 
mangfoldet, og kan ikke aksepteres.  
 
Etasjeantallet er som nevnt iht. TEK10, men krav til rom og annet oppholdsareal ikke anses tilstrekkelig 
med krav til rom og annet oppholdsareal jf. TEK10 §12-7.  
Rom som anvist på tegninger datert 04.11.2016 er stue, og to soverom. Vilkårene er ikke tilstede for 
rom for varig opphold.  
 
Viser til at gjeldene planen har blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av 
kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å dispensere 
får gjeldene plan.  
 
Fordelen ved å dispensere fra etasjeantall og gesimshøyde vil være at hytten kan bli stående slik den 
allerede er (ulovlig) oppført. Dette anses kun som en økonomisk årsak og kan ikke legges til grunn i en 
dispensasjonssøknad jf.  
Ulempene ved en dispensasjonssøknad er at rom som ikke er iht. dagens gjeldene forskrifter vil bli 
benyttet som varig opphold. Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det 
minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Forskriften og 
reguleringsbestemmelser skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til 
blant annet god visuell kvalitet og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø og helse. 
Noe som ikke kan anses ivaretatt.  
 
Takvinkel og utseendet på bygget vil ikke være i tråd med reguleringsbestemmelsene. Dette påvirker 
både utformingen i landskapet samt det avviker fra tradisjonell bygging i området.   
 
Ingen av vilkårene i Plan og bygningslovens §19-2 annet ledd er oppfylt, dispensasjon ikke kan gis.  
Tiltalelse til tiltak kan ikke gis når tiltaket ikke er i tråd med planbestemmelsene for området jf. plan- og 
bygningslovens §11-6.  
 
Hytten vil, med en etasje, møne og gesimshøyde iht. planbestemmelser, samt dokumentert av 
ekspertise av lokal utredning av stedlige forhold, vil kunne aksepteres.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



DISPENSASJONSSØKNAD 

Det søkes herved om dispansasjon fra reguleringsplanen for området. Jf.kommuneplanens arealdel 2009 

2021. § 3.3 lnf – c bokstav b.  

Søknaden gjelder gesimshøyde og 2 etasjer på hytta. 

Gesimshøyden på hytten vi vil bygge er ifølge reguleringsplanen for  høy for området. Den skal være 

maks 3 meter. Etter tegningene på hytta vil vår gesimshøyde være 4.2 meter.   

I følge reguleringsplanen skal det være 1 etasje på hyttene i Lakså. Jeg søker dispensasjon for en ekstra 

etasje med takhøyde på 190 cm på det høyeste.  

GRUNNER FOR Å FÅ SØKNADEN GODKJENT 
 

Hytten vil være plassert i et område som ikke vil være til sjenanse for noen. Det eneste hyttenaboene vil 

se av hytta vil være litt av møneveggen og taket.  

Gesimshøyden vil kun vises fra den siden det er et stupbratt fjell. Eventuelle folk som skal ha mulighet for 

å se denne veggen må komme ned en bratt fjellside og bare se et tak. Veggen vil de ikke ha mulighet til å 

se før de er helt inntil hytta.  

Taket blir 10 cm lavere enn på tegningen. Det blir 230cm takhøyde istedenfor 240cm nede. Det vil også 

være mulighet for å forhøye terrenget med 25 cm hvis ønskelig på den siden uten veranda. Noe som vil 

få gesimshøyden til å bli ca 385cm istenfor 420 cm på den respektive veggen. 

Større takhøyde over vinduene vil gi mere lys inn i hytta. Noe som trenges i en trang dal. Denne siden vil i 

tillegg være vendt mot en bratt fjellside på skyggesiden. 

I Lakså er det ikke uvanlig med store snømengder. På en god snøvinter kan det komme oppimot 2.5 

meter snø. Dette skaper ofte problemer for de lavere hyttene. Snøen blir ofte stablet oppover veggen 

helt opp til taket. Etter dette vil den bli liggende på taket uten mulighet for å komme seg ned. Dette 

skaper stort press på både vinduer, vegger og tak. Når isen legger seg på vinteren og tiner på våren har vi 

ikke mulighet til å komme oss til Lakså for å fjerne denne snøen. Denne perioden kan ofte vare i opptil 2 

måneder. Spesielt ved store snømengder i tillegg til mildvær, som har vært mere av de senere årene vil 

dette kunne skape ødeleggelser på hytta.  

I Lakså er det flere gamle hus. Samtlige av disse husene har høy gesimshøyde og 2 etsjasjer. Dette mener 

lokalbefolkningen er pga snømengden i området. Det vil derfor følge lokal byggeskikk å ha høy 

gesimshøyde og 2 etasjer.  

Både hyttenaboene og de andre hyttene  i området er varslet om dette og det var ingen negative 

innvendinger. Det var tvert imot bare positive tilbakemeldinger.   

ADRESSE 
Lakså 27, GÅRDSNR. 93/29 

REF NR. 17/14174 

Mvh 



Ketil Jensen 

 

 



Fra: Ketil Jensen <ketileta@yahoo.com> 
Sendt: 14. september 2017 13:09 
Til: Kristine Rønning Fjellbakk 
Emne: Vs: Ettersending av dokumentasjon ref sak: 17/2643 
Vedlegg: archive.zip 
 
 

Den Torsdag, 14. september 2017 13.07 skrev Ketil Jensen <ketileta@yahoo.com>: 
 

Hei du. 
 
Her er dokumentasjonen jeg har for taket. Beregnet av en snekker jeg har til kompis, Byggmakker og 
Hunton.  
Håper dette er tilstrekkelig. 
 
Mvh 
Ketil 
 

Den Mandag, 11. september 2017 9.50 skrev Ketil Jensen <ketileta@yahoo.com>: 
 

 

Sendt fra Yahoo Mail på Android 
 

Den man. 11. sep.. 2017 kl. 9.27 skrev Kristine Rønning Fjellbakk 
<kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no>: 

Hei, Ketil 
  
I forbindelse med Deres søknad om personlig ansvarsrett for selvbygger bes Dem 
sende inn dokumentasjon vedr. beregning og levering av takkonstruksjon.   
Byggesaken står i bero til innsendt dokumentasjon er mottatt.  
  
  
// Vennlig hilsen Kristine Rønning Fjellbakk 
Byggesaksbehandler Plan/Utvikling, FAUSKE KOMMUNE 
  
+47 75 60 40 66 
kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
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mailto:kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no
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http://www.fauske.kommune.no/


ORDREBEKREFTELSE

Kundenm 12307

MORTEN OLUFSEN
SANKTHANSHÅGEN  27

8215 VALNESFJORD

    
SYGGMÅKKER

Gunvald Jahnsen

Gunvald Johansen  E
Postboks 209

Bum Bodø

Tlf:  75600090
Fax: 75600091

Inlemett: _
E—post: posf@gj_nu
Bankkonln:  1503337505“
Orgnr.: NO 9930343

Ordre-nr: 100128I00

ngsadre  e:H

KETIL JENSEN

SJØNSTÅ

Varenr.  Vamfeksl

Leveringsdato:  2511417 Vår æi:

Eemlingsrnàta: Bli!m D
NETl'O PR 20  DAGER .  _  .
Leveringsmàte: Rekvlslsjon:

Best  Ants”  Enhel  LT  Mva%

00000003  HUNTON l—BJELKE  SJ45X200

16  STKA  3500 MM  I  16 STK  A  6900 MM

00000003 SF 1 an 15  STEGFORSTERKNING

00102040  LEVERANDØRFRAKT

Kundenr.:  1230?

MORTEN OLUFSEN
SANKTHANSHÅGEN  18

8215 VALNESFJORD

everingsdmsse: Deres  ref.: Rekvisislon:
KETIL JENSEN Marten

BelalingsbeL:
NETTO FR. 20  DAGER

Leveringsmàha:
Mob:  97518726

Vamnr. Vareækst Antall Enhet  LT

LlMTRE/SEYLBI ALTAN:

00000003  LlMTRE GRAN  BHX225X8500 MM

«50000003  LIMTRE  IMP BOXSOXBODO MM

MØNEBJELKE:

00000003  UMTRE GRAN  115X315X8500 MM

BJELKE  l  STUEIKJZKKEN:

momma  LlM1RE GRAN  11 5X315X4500 MM

Mva  % Pris

Denis ref.:
Morten

Mob:  97518726
Dam: 031

Pn's  Rabat:

 

EVEN—M“
Sumlald  Jahannn .

Gunvald  Johansen  Fauske AS
Postboks 209

8001 Bodø
Tlf:  75600090
Fax: 75600091

intemeü:
E—post: pustim
Bankkuntn:  15033375058
Grgnr.:  NO 993034363 MVA

Tilbud-nr: 607249I00

Side 1  av  4
Vår  ref.:
Bjøm D

Dato: 20.01.17

Gyldig til:  OLD1.01

NERO sum
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SJ 45  /  200 4,15 375 3,54 3,99 3,150 3,40 3,84 3,48 3,29 3,71 3,36 3,19 3,59 3,27 3,10 3,49 3,18 3,02 3,39 3,10

45  /  220 4,53 4,06 3,83 4,33 3,90 3,65' 4,16 3,77 3,57 4,01 3,65 3,46 3,119 3,54 3,36 3,78 3,45 3,20 3,68 3,36

SJ 45  /  240 4,86 4,37 4,12 4,65 4,19 3,96 4,417 4,05 3,53 4,31 3,92 3,72 4, I  E  3,00 3,61 11,06 3,70 3,52 3,95 3,41

5145 /  100 5,05 5,23 4,91 5,57 5,03 4,75 5,50 4,05 4 ,59 5,17 4,09 4,45 5,01 4,50 4,31 4,04 4,44 4,22 4,05 4,31
5145/550 0,50 5,91 557 0,30 5,50 5,37 0,05 540 5,19 5,04 5,10 501 5,51 5,15 4,09 5,22 5,01 4,77 4,90 4,00

     
5160/200 4,60 4,13 3,59 4,40 3,96 3,75 4,23 3,133 3,62 4,05 3,70 3,51 3,95 3,60 3,42 3,84 3,50 3,33 3,73 3,41

sun/220 4,90 4,47 4,21 4,70 4,29 4,00 4,50 4,14 1,92 4,42 4,01 1,01 4,20 5,09 1,70 4,14 5,79 3,01 4,05 1,70
51001240 5,35 4.80 4,51 5,11 4,01 4,10 4,92 4,45 4,22 4,75 4,11 4,09 4,00 4,10 5,90 4,44 4,07 3,07 4,35 1,97
sue/300 0,40 5,75 5,42 0,12 5,52 5,22 5,00 5,33 5,04 5,05 5,10 4,09 5,50 5,01 4,70 5,14 4,07 4.01 5,20 4,75
5160/350 7,23 6,49 6,12 6,91 5,23 5,89 6,64 6,01 5,67 6.41 5,32 5,52 6,21 5,65 5,37 6,03 5,50 5,23 5,76 5,37

SMB/400 8,01 7,19 6,73 7,00 4,91 0,53 7,37 0,57 0,32 7,11 0,40 .5,12 4,79 0,44 0,10 5,80 4,14 5,95

 

5) 90 /200  5,25  4,72 4,45 5,02 4,53 4,28 4,53 41,37 41,174 A,“ 4,23 4,02 4,51 4,38 4,00  3,30  4,27 3,90

5] 9D  /  220 5,69 5,11 4,82 5,44 4,91 4,64 5,23 4,73 ÅAB 5,05 4,58 4,35 4,89 4,45 4,23 4,75 4,33 4,12 4,62 4,23

5190 / 240 6,11 5,49 5,17  5,84  5,27 4,98 5,62 5,09 4,82 5,42 4,92 4,67 5,25 4,7B 4,54 5,10 41,55 41/13 4,97 4,54

51 90 / 500 7,11 6,56 5,19 0,99 0,10 5,95 0,72 0,00 5,70 6,45 5,09 5,59 0,20 5,72 5,40 0,10 5,50 5,29 5,94 5,41
SJ 9:) /  150 0,24 no 0,90 7,50 7,11 0,72 7,50 0,00 0,50 7,51 5,04 0,50 7,00 0,45 0,12 0,00 0,25 5,97 0,70 0,12
SJ 70  /  400 9,13 3,20 7,73 5,73  7,38  7,44 13,39 7,60 7,20 8,10 7,36 6,93  7,85  7,14 6,79 7,62 6,95 6,61 7,42 5,78
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160468HytteIren Andreassen og Ketil Jensen
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1. ETASJE2. ETASJE

A

BRA

Beskrivelse: Areal:

1. etasje 49.2 m²

2. etasje 19.8 m²

68.9 m²

BYA

81 m²
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DISPENSASJONSSØKNAD 

Det søkes herved om dispansasjon fra reguleringsplanen for området. Jf.kommuneplanens arealdel 

2009 2021. § 3.3 lnf – c bokstav b.  

 

Gesimshøyden på hytten vi vil bygge er ifølge reguleringsplanen for  høy for området. Den skal være 

maks 3 meter. Etter tegningene på hytta vil vår gesimshøyde være 4.2 meter.  

 

GRUNNER FOR Å FÅ SØKNADEN GODKJENT 
 

Hytten vil være plassert i et område som ikke vil være til sjenanse for noen. Det eneste hyttenaboene 

vil se av hytta vil være litt av møneveggen og taket.  

Gesimshøyden vil kun vises fra den siden det er et stupbratt fjell. Eventuelle folk som skal ha 

mulighet for å se denne veggen må komme ned en bratt fjellside og bare se et tak. Veggen vil de ikke 

ha mulighet til å se før de er helt inntil hytta.  

Taket blir 10 cm lavere enn på tegningen. Det blir 230cm takhøyde istedenfor 240cm nede. Det vil 

også være mulighet for å forhøye terrenget med 25 cm hvis ønskelig på den siden uten veranda. Noe 

som vil få gesimshøyden til å bli ca 385cm istenfor 420 cm på den respektive veggen. 

Større takhøyde over vinduene vil gi mere lys inn i hytta. Noe som trenges i en trang dal. Denne siden 

vil i tillegg være vendt mot en bratt fjellside på skyggesiden. 

I Lakså er det ikke uvanlig med store snømengder. På en god snøvinter kan det komme oppimot 2.5 

meter snø. Dette skaper ofte problemer for de lavere hyttene. Snøen blir ofte stablet oppover 

veggen helt opp til taket. Etter dette vil den bli liggende på taket uten mulighet for å komme seg ned. 

Dette skaper stort press på både vinduer, vegger og tak. Når isen legger seg på vinteren og tiner på 

våren har vi ikke mulighet til å komme oss til Lakså for å fjerne denne snøen. Denne perioden kan 

ofte vare i opptil 2 måneder. Spesielt ved store snømengder i tillegg til mildvær, som har vært mere 

av de senere årene vil dette kunne skape ødeleggelser på hytta.  

I Lakså er det flere gamle hus. Samtlige av disse husene har høy gesimshøyde. Dette mener 

lokalbefolkningen er pga snømengden i området.  

Både hyttenaboene og de andre hyttene  i området er varslet om dette og det var ingen negative 

innvendinger. Det var tvert imot bare positive tilbakemeldinger.   

ADRESSE 
Lakså 27, GÅRDSNR. 93/29 

REF NR. 17/14174 

Mvh 

Ketil Jensen 

 

 



Fra: Ketil Jensen <ketileta@yahoo.com> 
Sendt: søndag 8. oktober 2017 21.40 
Til: Postmottak 
Emne: Vs: dispansasjonssøknad id 17/14174 plan/utvikling 
Vedlegg: DISPENSASJONSSØKNAD.docx; 20171008_141506.jpg 
 
Oppdatert dispensasjonssøknad med nytt nabovarsel og bilder av øvrig bebyggelse i Lakså. Disse bildene 
vil vise hva som har vært byggeskikken i bygda. Hus med høy gesimshøyde.  
 
 
 



 



 
 
Vedlagt sender jeg også bilde av en hytte som har fått søknaden innvilget med gesimshøyde over 3 
meter. Jeg målte 295 fra bakken og opp til raftekassen under taket. Gesimshøyden er som kjent over tak, 
og vil i dette tilfellet som dere har godkjent være godt over 3 meter. Nærmere 3,5 meter.  Dette er en hytte 
som er synlig for alle som kommer til Lakså. Min hytte er bare synlig for de som kommer på besøk. 
 



 



 
 Jeg legger ved Nytt nabovarsel for gesimshøyde på 4,1 meter.  
 
 
 



 



 
 
 
Den Onsdag, 4. oktober 2017 21.20 skrev Ketil Jensen <ketileta@yahoo.com>: 
 

Hei legger ved dispansasjonssøknad for hytte i Lakså. 
Nytt nabovarsel kan leveres hvis ønskelig. 
 
 
Mvh 
Ketil Jensen 

 

mailto:ketileta@yahoo.com
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DISPENSASJONSSØKNAD 

Det søkes herved om dispansasjon fra reguleringsplanen for området. Jf.kommuneplanens arealdel 

2009 2021. § 3.3 lnf – c bokstav b.  

 

Gesimshøyden på hytten vi vil bygge er ifølge reguleringsplanen for  høy for området. Den skal være 

maks 3 meter. Etter tegningene på hytta vil vår gesimshøyde være 4.2 meter.  

 

GRUNNER FOR Å FÅ SØKNADEN GODKJENT 
 

Hytten vil være plassert i et område som ikke vil være til sjenanse for noen. Det eneste hyttenaboene 

vil se av hytta vil være litt av møneveggen og taket.  

Gesimshøyden vil kun vises fra den siden det er et stupbratt fjell. Eventuelle folk som skal ha 

mulighet for å se denne veggen må komme ned en bratt fjellside og bare se et tak. Veggen vil de ikke 

ha mulighet til å se før de er helt inntil hytta.  

Taket blir 10 cm lavere enn på tegningen. Det blir 230cm takhøyde istedenfor 240cm nede. Det vil 

også være mulighet for å forhøye terrenget med 25 cm hvis ønskelig på den siden uten veranda. Noe 

som vil få gesimshøyden til å bli ca 385cm istenfor 420 cm på den respektive veggen. 

Større takhøyde over vinduene vil gi mere lys inn i hytta. Noe som trenges i en trang dal. Denne siden 

vil i tillegg være vendt mot en bratt fjellside på skyggesiden. 

I Lakså er det ikke uvanlig med store snømengder. På en god snøvinter kan det komme oppimot 2.5 

meter snø. Dette skaper ofte problemer for de lavere hyttene. Snøen blir ofte stablet oppover 

veggen helt opp til taket. Etter dette vil den bli liggende på taket uten mulighet for å komme seg ned. 

Dette skaper stort press på både vinduer, vegger og tak. Når isen legger seg på vinteren og tiner på 

våren har vi ikke mulighet til å komme oss til Lakså for å fjerne denne snøen. Denne perioden kan 

ofte vare i opptil 2 måneder. Spesielt ved store snømengder i tillegg til mildvær, som har vært mere 

av de senere årene vil dette kunne skape ødeleggelser på hytta.  

I Lakså er det flere gamle hus. Samtlige av disse husene har høy gesimshøyde. Dette mener 

lokalbefolkningen er pga snømengden i området.  

Både hyttenaboene og de andre hyttene  i området er varslet om dette og det var ingen negative 

innvendinger. Det var tvert imot bare positive tilbakemeldinger.   

ADRESSE 
Lakså 27, GÅRDSNR. 93/29 

REF NR. 17/14174 

Mvh 

Ketil Jensen 

 

 



Fra: Ketil Jensen <ketileta@yahoo.com> 
Sendt: 4. oktober 2017 21:21 
Til: Postmottak 
Emne: dispansasjonssøknad id 17/14174 plan/utvikling 
Vedlegg: DISPENSASJONSSØKNAD.docx 
 
Hei legger ved dispansasjonssøknad for hytte i Lakså. 
Nytt nabovarsel kan leveres hvis ønskelig. 
 
 
Mvh 
Ketil Jensen 



Fra: Ketil Jensen <ketileta@yahoo.com> 
Sendt: 4. september 2017 12:24 
Til: Kristine Rønning Fjellbakk 
Emne: Lakså 9327 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 

 

Hei  

Viser til byggesøknaden i lakså. Det blir en liten endring i forhold til tegningene.  Taket i første 

etasje blir senket ned til 230cm. Dette fører også til at hytta blir 10cm lavere. 

 

Mvh 

Ketil Jensen  

97724321 

Sendt fra Yahoo Mail på Android 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dooc2-0005Jv-4z&i=57e1b682&c=FgeRNmGg2P9k0Z3MZudKUOo_HEVgDNSr8mSP7rTGDVLzxrq1g74n9KKSeKRhY1CyLwD6JD1DksHziT3eG7ov6HXyISkXvHXy7dn3paOKc0cwx3wjIOfQp3gNdRdNHqU4cq_bdARTYdWXz7T6H7nLKdeB-Sf__R4AsDLTrzDs3mkltEe7xAG8Qp0-50BLntIX8ueJLNZAd2s0ClHO_F60jOg8aR0KkPbyvOLivWM0PwN8mVxUf8SrnvTSbfcp91Sx










































 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/1416     
 Arkiv sakID.: 17/1147 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
018/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
117/2 Merete Almo - Klage - søknad om fradeling etter  jordloven 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Tidligere vedtak opprettholdes. 
 
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i jordloven §12 innvilges ikke 
søknad om fradeling av ca 1700 m2  fra eiendomm g.nr. 117 b. nr. 2, Klungset i Fauske kommune. 
 
Formålet i jordloven synes ikke å bli ivaretatt på en tilstrekkelig god måte sett i et langsiktig 
perspektiv. Behovet for ivaretakelse av landbruksmessige hensyn til vern av arealressurser og 
driftsmessige gode løsninger er vurdert klart større enn fordelene ved å innvilge fradeling. 
 

 
Vedlegg: 
05.01.2018 Anke på vedtak sak 337/17 - 117/2 - Søknad om deling/justering av 

grunneiendom til bolighus 
1369433 

03.01.2018 Ber om møte vedrørende avslag på søknad om deling / justering av eiendom 1369107 

20.12.2017 117/2 - Merete Almo - Søknad om deling/justering av grunneiendom til 
bolighus 

1368126 

27.11.2017 Uttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt i LNRF sone 1366122 

27.11.2017 Kart 1366123 

07.11.2017 Sametinget - Uttalelse - Fradeling av boligtomt - gbnr 117/2 i Fauske 
kommune 

1364310 

19.05.2017 Kart 1349891 

19.05.2017 Vedlegg 1349892 

20.03.2017 117/2 - Merete Almo - Søknad om deling/justering av grunneiendom 1343419 

20.03.2017 Brev 1343420 
 
Sammendrag: 
 
Det er søkt fradelt bolighus nr. 2 på eiendom 117/2 som selvstendig bruksenhet beliggende på Klungset. 
I delegert vedtak  sak 337/17 er det gitt avslag på søknad. Avslaget er gitt med henvisning til 
bestemmelse i Jordloven.  
 
Søknaden omfattet også deling etter Plan- og bygningsloven, men søknaden er ikke behandlet etter 
denne lov da det først må gis tillatelse til deling etter Jordloven. 
 
Saksopplysninger: 
 
Avslaget på søknaden er begrunnet med; Formålet i jordloven synes ikke å bli ivaretatt på en 
tilstrekkelig god måte i et langsiktig perspektiv. Behovet for ivaretakelse av landbruksmessige hensyn til 
vern av arealressurser og driftsmessige gode løsninger er vurdert klart større enn fordelene ved å 
innvilge fradeling. 



 
I forkant av innsendt klage ble det avholdt møte med søker, kommunens landbruksansvarlige og 
saksbehandler. I møte fremla søker momenter som er gjentatt i klagen. 
 
Momentene som tas inn til klagebehandling er at datter av søker har ønske om å starte egen drift på 
gården. De har bebodd eiendommen i to år og har i den perioden drevet vedlikehold av bygningsmassen 
som oppgis å ha forfalt mye. Nåværende eiere oppgir at de ikke vil fradele bygningsmasse og la 
nærliggende bruk overta jord- og skogressurser. Eier oppgir å ikke ha interesse for gårdsdrift og har et 
nærliggende bruk til å slå gress på markene. Klagen viser ikke til hvilken type drift som er tenkt startet 
og det er heller ikke oppgitt et tidsaspekt for oppstart. Driveplikten vil videreføres ved at markene slås 
som tidligere. 
 
I klagen anføres også at de er uenig i saksbehandlers vurdering av at en fradeling ikke vil styrke bosetting 
i området. En ny opplysning til saken fremkommer i klagen da det fremsettes at datter med familie vil 
fraflytte stedet om de ikke får overta gården med fradelt bolighus. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
I møte med eier Merete Almo og Jan Harald Nicholaisen opplyste kommunens landbruksansvarlige at 
driveplikt ved bortleie av jord kun oppfylles med en minimum 10 års skriftlig avtale som må godkjennes 
av kommunen. I særlige tilfeller kan kommunen akseptere kortere leietid. Kommunens 
jordbruksansvarlige ba om å få ettersendt en skriftlig avtale. Den er ikke mottatt. 
 
De anførte momenter vedrørende familieforhold og planer for egen drift med et omfattende 
vedlikehold av driftsbygninger før egen drift kan påregnes oppstartet fremstår noe vagt med hensyn til 
fradeling og hva som er formålet med Jordloven.  
 
Arealer utenom eiendom 117/2 i området som det i dag søkes produksjonstilskudd for vises med farger i 
bilde. 
  

 
 
Foretaket som i dag slår markene til Merete Almo, benytter majoriteten av tilgjengelige arealer. Et 
foretak fra Saltdal kommune har drift på 118/ 3 og 11 med til sammen 159 daa fulldyrket mark. 
Oppstillingen viser at det er lite areal utenfor 117/2 som ledig for oppstart av nytt bruk. 



 
Hensynet til bosetting er et nytt moment og om datter med familie vil fraflytte bruket om fradeling ikke 
innvilges svekker det bosettingen på bruket.  
Jordloven § 12 Deling fjerde lydd lyder; Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke 
til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjing i området. 
Det er ikke det enkelte bruk, men området som kommer inn under bestemmelsen. Innvilget fradeling 
etter denne bestemmelsen har i kommunen vanligvis blitt gitt med vilkår om at jord- og skogressurser 
avhendes til nærliggende bruk i drift samtidig med tinglysing av fradelt boligeiendom. Søker har opplyst 
at en slik løsning ikke er aktuelt i deres tilfelle. 
 
Avslaget på søknaden er gitt med hjemmel i jordloven. Saksbehandler viser også til at kommuneplanens 
arealdel nylig har vært på revisjon og området er avsatt til landbruksformål. Det kom ingen innspill i 
prosessen med ønske om tillatt spredt boligbebyggelse for dette området. Det er de landbruksmessige 
hensyn som skal veie tyngst i vurderingen om fradeling i et slikt område. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 







Fra: Jan Harald Nicholaisen 
Sendt: 29. desember 2017 14:58 
Til: Rune Reisænen; Georg de Besche dy 
Emne: Sak.nr. 337/17 
 

Hei. 

 

 

Vi har mottatt et avslag på søknad om deling/justering av grunneiendom 117/2 til bolighus. 

Vi ønsker et møte med dere for å få fram noen punkter som vi mener ikke er vektlagt riktig i 

avgjørelsen. 

Vi ønsker et møte så snart som mulig etter nyttår. 

 

 

Mvh 

 

Merete Almo 

Jan Harald Nicholaisen 



 
 
 
 

Dato:  18.12.2017 
Vår ref.: 17/19054 

Deres ref.:  
Saksb.: Georg de Besche d.y. 

Enhet Plan/Utvikling 
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Merete Almo 
Klungsetlia 14 
8214 FAUSKE 
 

 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  

337/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 

117/2 - Merete Almo - Søknad om deling/justering av 
grunneiendom til bolighus 
 
 
Saksutredning: 
 

Det er søkt fradeling på eiendom G.nr.117 B.nr. 2 av bolighus nr. 2. 
 
Området fradelingen ligger i er innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR på 
Klungset. 
 
 

 



 

 

 
 
 
Høringsuttalelser 
 
Søknaden har vært sendt på høring til Nordland fylkeskommune, Sametinget, Fylkesmannen 
i Nordland og Doutka Reinbeitedistrikt. 
 
Det er innkommet uttalelse fra Nordland fylkeskommune og Sametinget og det er ikke 
opplyst om kulturverdier som er til hinder for fradeling.  
Nordland fylkeskommune gjør oppmerksom på at det er registrert en gårdhaug i skillet 
mellom gnr. 117/2 og gnr. 117/3. Gårdshaugen ligger således like øst av teigen som søkes 
fradelt. 



 

 

 
  
Behandling etter Jordloven.  

Kap. I. Føremålet med lova 

§ 1.Føremål 

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog 
og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest 
gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut 
frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 
driftsmessig gode løysingar. 

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut 
frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera 
miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og 
ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og 
planter. 
 
 
 
 

Kap. V. Deling av landbrukseigedom 

§ 12 Deling første ledd lyder; Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk 
eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpaktning, tomtefeste og 
liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller 



 

 

ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein  og rettar som ligg til 
eigedomen og partar i sameige. 
Søker oppgir at driveplikten opprettholdes med bortleie av de dyrkbare arealer. Det er ikke 
vedlagt noe som dokumenterer varigheten av leieforholdet eller når leieforholdet ble 
påbegynt. 
§ 12 andre ledd. Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller 
skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan 
samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 
Arealer rundt omsøkt fradeling er dyrket og arealet som huset står på er ifølge NIBIO 
gårdskart ikke dyrkbart land. Et vedtak om omdisponering etter § 9 vil derfor ikke komme til 
anvendelse. 
§12 tredje ledd første punktum lyder: Ved avgjerd om samtykk til deling skal givast, skal det 
leggjast vekt på om deling legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. 
Det er oppgitt at det er et generasjonsskifte som ligger til grunn for søknaden om fradeling. 
Til bruksenhetens arealressurser inngår også bygningsmassen. Hvis det er, eller kan bli 
behov i fremtiden for kårbolig, kan den ikke fradeles. Det foreligger ikke opplysninger om hva 
som er fremtidsplanene for bruket så det kan ikke utelukkes at det kan bli behov for kårbolig 
også i et langsiktig perspektiv.  
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruksformål. I disse områder er det et 
mål å styrke driften med aktive bruk og legge til rette for rasjonell drift. Andre nærliggende og 
nedlagte bruk i området har vært fradelt bygningsmasse og jord- og skogbruksland har vært 
overdratt til nabobruk i drift. På den måten har bruksstrukturen i området blitt styrket. I denne 
søknaden hvor bruket oppgis å opprettholdes, forringes ressursgrunnlaget med en fradeling 
av bolighus nr. 2. Ressursgrunnlaget er fra før begrenset og det styrker ikke bruksstrukturen 
for landbruket i området. 
En oppsplitting med selvstendige spredte boeheter vil over tid kunne føre til drifts- og 
miljømessige ulemper. Området har en spredt bygningsmasse med små jordstykker imellom. 
§12 tredje ledd andre og tredje punktum lyder; I vurderinga inngår mellom anna omsynet til 
vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan 
føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på 
andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. 
Omsøkt fradeling ligger nært inntil jordbruksarealer og ved en fradeling vil bolighuset bli 
liggende mellom jordbruksarealer og gårdstun.Ved en fradeling vil adkomsten til boligen 
måtte benytte en felles gårdsvei som også er adkomst til jordressursene. Husets beliggenhet 
mot jordarealer og fellesbruk av adkomstvei vurderes ikke å være en god driftsmessig 
løsning.  
 
 
 



 

 

 
 
§12 fjerde ledd tredje lyder;  Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke 
til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området 
 
En fradeling av boligen vurderes ikke å styrke bosettingen i området. 
 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i jordloven § 12 innvilges 
ikke søknad om fradeling av eiendommen g.nr. 117 b.nr. 2,  Klungset i Fauske kommune. 
 
Formålet i jordloven synes ikke å bli ivaretatt på en tilstrekkelig god måte sett i et langsiktig 
perspektiv. Behovet for ivaretakelse av landbruksmessige hensyn til vern av arealressurser 
og driftsmessige gode løsninger er vurdert klart større enn fordelene ved å innvilge fradeling. 

 

 
 
 



 

 

Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes, stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes 
Fauske kommune, Plan/utvikling, Pb. 93, 8201 Fauske. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Georg de Besche d.y. 
Enhetsleder Plan/Utvikling Ingeniør 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 























 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/2878     
 Arkiv sakID.: 17/3608 Saksbehandler: Trond Heimtun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
019/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
76/66 Renee Susanne Normann søknad om fradeling - Ny behandling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordloven § 12 innvilges søknad om fradeling 
fra eiendommen g.nr. 76 b.nr. 66 med ca 14,3 daa. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 innvilges 
søknad om fradeling fra eiendommen g.nr. 76 b.nr. 66 med ca 14,3 daa. 
 
Tillatelse til fradeling gis på følgende vilkår: 
 

· Fradeling skogteig avhendes som tilleggsareal til og sammenføyes med 76/121. 
 

 
Vedlegg: 
14.12.2017 76/66 Renee Susanne Normann søknad om fradeling 1364530 
 
Sammendrag: 
Det vises til vedlagte plan- og utviklingsutvalgssak 129/17. 
 
Saken har vært oversendt Sørfold kommune, men de hadde ikke kapaistet til å behandle saken. Deretter 
ble saken oversendt Beiarn kommune. Beiarn kommune sendte saken i retur, hvor de vurderte at 
Fauske kommune kunne behandle saken selv. 
 
Rådmannen fremmer derfor samme forslag til vedtak. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/16740     
 Arkiv sakID.: 17/3608 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
129/17 Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017 

 
 
76/66 Renee Susanne Normann søknad om fradeling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordloven § 12 innvilges søknad om fradeling fra 
eiendommen g.nr. 76 b.nr. 66 med ca 14,3 daa. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 innvilges søknad om 
fradeling fra eiendommen g.nr. 76 b.nr. 66 med ca 14,3 daa. 
 
Tillatelse til fradeling gis på følgende vilkår: 
 

· Fradeling skogteig avhendes som tilleggsareal til og sammenføyes med 76/121. 

 



 
 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017: 
 
Behandling: 
Janne Hatlebrekke (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. Det bes om at saken utredes av annen kommunen. 

AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 129/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. Det bes om at saken utredes av annen 
kommunen. 

 
Sammendrag: 
 



Det er søkt fradeling av eiendom G.nr.76 B.nr. 66 med et areal på 14,3 daa som selvstendig bruksenhet 
til landbruk/fiske. 
 
Foranledning til denne søknad er at tidligere eier hadde søkt fradeling av tomt med eksisterende 
bolighus. Slektning med nær relasjon til eier skulle overta resterende areal. Mens søknaden var under 
behandling i påvente av uttalelse fra Statens vegvesen om søknad tillatelse om ny avkjørsel, 
gjennomførte eiendomsmegleren salg av hele eiendommen. Behandling av fradelingssøknaden ble 
stoppet da hjemmelshaver ikke lenger var søker om fradeling. Kjøperen av eiendommen er Renee 
Susanne Normann som er tilsatt som arealplanlegger ved enhet Plan og utvikling.  
 
Saksbehandler og enhetsleder er således arbeidskollega og nærmeste overordnede til søker. Enheten 
finner det derfor ikke riktig å behandle søknaden med et delegert vedtak. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Området omsøkt fradelingen ligger i er innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til spredt 
boligbebyggelse.  
 
Til søknaden er det vedlagt kvittering for utsendt nabovarsel til fradeling boligtomt som var for tidligere 
søknad og innkommet vedtak fra Statens vegvesen om tillatelse til etablering avkjørsel. Det er ikke 
innkommet merknader på utsendt nabovarsel. Saksbehandler vurderer nabovarsel til å være dekkende 
for denne søknad. 
 
Arealet som søkes fradelt er i NIBIO gårdskart avmerket som jordekt fastmark og skog høy bonitet.  
 

 
 

 
 
Jordlovens § 9 om omdisponering av areal kommer ikke til anvendelse da omsøkt areal ikke er dyrket 



eller dyrkbart.  
 
Jordlovens § 12 om deling er avgjørende om søknaden kan innvilges.  
 
Tredje ledd §12 Deling lyder - Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på 
om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom 
anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga 
kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre 
omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. 
 
Kravet om vern av arealressurser med å opprette en selvstendig bruksenhet på 14,3 daa med påstående 
løvskog kan ikke sies å være forenlig med en driftsmessig god løsning for landbruket. Vanligvis i saker 
om fradeling av bolig på landbrukseiendom stilles vilkår om at produktive arealressurser, som skog, 
selges til nabobruk.  
 
En deling anses ikke å føre til endrede drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
 
Fjerde ledd §12 Deling lyder - Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, 
kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. 
 
Fauske kommune har gjennom vedtak om bygging av ny skole i Valnesfjord satset store ressurser på å 
fremme bosetting i Valnesfjord. Det er her ikke snakk om nyetablering, men opprettholdelse av 
bosetting. 
 
Jordloven § 1 Føremål andre ledd lyder - Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, 
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, 
arbeid og driftsmessig gode løysingar. 
 
Ordlyden - arealressursene bør disponerast – gir rom for en skjønnsmessig vurdering i hvert tilfelle. 

Jordloven § 1 tredje ledd siste setning lyder - Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og 
mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 

Oppgitt kjøper i søknaden har i samtale på saksbehandlers kontor opplyst at han driver vedproduksjon 
til eget bruk på eiendommen. Tatt i betraktning eiendommens størrelse og belioggenhet i bratt lende, er 
det ikke sannsynlig at arealressursen kan gi annen avkastning enn ved til eget bruk. I så måte forvaltes 
arealressursen i dag som synes å ivareta formålet med jordloven. 

Omsøkt fradelt areal er over 2 daa og ubebygd. Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere 
omsetning av fast eiendom. Søknadens opplysninger om eier og kjøper gir ikke grunnlag til å anta at 
unntaksreglene i kapittel 3 kommer til anvendelse. Kjøper må følgelig søke konsesjon om erverv av 
eiendommen om fradeling etter jordloven og plan- og bygningdsloven blir innvilget. 

Kjøper eier og bebor i dag boligeiendom på motsatt side av Bringsliveien for omsøkt areal. En tilnærmet 
opprettholdelse av dagens situasjon vil være å sammenføye fradelt skogeiendom med kjøpers 
boligeiendom76/121. Kjøper har i telefonsamtale sagt seg villig til sammenføyning av skogsteig og 
boligeiendom. 
 



 
 
 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 er med å danne grunnlag for saksbehandlers vurdering. De miljømessige 
påvirkninger anses ikke å endres vesentlig som følge av delingen.  
 
Det er ikke registrert fredede kulturminner eller rødlistede arter i nærheten.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
  
Denne saken er spesiell da nåværende hjemmelshaver har fått overdratt en langt større eiendom enn 
hva som opprinnelig var tiltenkt. Dagens kjøper må søke konsesjon på en eiendom som tidligere kunne 
vært overdratt uten konsesjon om tidligere søknad om fradeling hadde vært invilget. 
 
Fauske kommune har ikke hatt som rettesnor å opprette små landbrukseiendommer, og slettes ikke 
uten påstående bygninger. Forslaget til vedtak er et forsøk på å imøtekomme en vanskelig situasjon for 
de involverte, tidligere hjemmelshaver, nåværende hjemmelshaver og den part som skulle ha fått 
overdratt skogteigen. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 



 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/2742     
 Arkiv sakID.: 17/4070 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
020/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 
 Formannskap  

 
 
Kjøp av kommunal grunn - gnr. 103, bnr. 503 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune selger gnr. 103, bnr. 503 til Bjørn Tore Zahl gjennom adv. Kvarsnes.  
 
Pris for ervervet settes til kr. 290,- pr. kvm, dette iht tidligere avtalt mellom Fauske kommune og 
adv Kvarsnes.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser fremkommer jfr. vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Vedlegg: 
04.12.2017 103/269 - Søknad om kjøp av tilleggsareal 1366781 

04.12.2017 Kjøp av tilleggsareal 1366782 

15.02.2018 Ad kjøp av gnr. 103 bnr 1373567 

15.02.2018 Kart 1373618 
 
Sammendrag: 
Bjørn Tore Zahl er eier av gnr 103, bnr 269 søker gjennom advokat Kvarsnes om erverv av gnr 103, bnr. 
503 som er kommunal grunn. Arealet er 110,2 kvm. Dette arealet grenser opp mot Zahls eiendom gnr 
103, bnr. 269 og på motstående side mot gnr. 103, bnr. 804  
 
Saksopplysninger: 
Saken går tilbake til mai 2016 hvor adv. Kvarsnes fremmer søknad på vegne av Bjørn Tore Zahl om 
erverv av gnr. 103, bnr. 503. Arealet skal på sikt sammenføyes med eiendommen gnr.103, bnr. 269. I 
august 2016 purrer adv. Kvarsnes på svar. I svaret fra tidligere leder er at saken skal behandles i planutv 
6 september 2016. Saken ble ikke fremlagt til behandling til oppgitt dato.  
Neste kontakt er 12 juli 2017 hvor da adv Kvarsnes tar kontakt og etterlyser svar på saken. Det 
orienteres da at saken av en eller annen grunn ikke har vært til behandling som avtalt, det ble da blir 
enighet om at saken tas til behandling straks saksbehandler får oversikt over hva saken omhandler. Etter 
div. mailutvekslinger og oppklaringer legges saken frem til behandling til første møte i 2018. 
Saksbehandlers vurdering: 
Omsøkte areal skal tillegges søkers eiendom gnr. 103, bnr. 269. Omsøkte areal benyttes i dag som 
innkjøring til søkers eiendom i og med at søker ikke har innkjøring fra Kirkeveien, dette ifølge adv. 
Kvarsnes. Som det fremgår av situasjonskartet er arealet en smal stripe mellom søkers eiendom og gnr 
103, bnr 804. Bredden på parsellen er ca 3,3 meter og en lengde på ca 40 lm.  I og med at eiendommen 
gnr. 103, bnr 804 har innkjøring fra Kirkeveien vil det ikke være til ulempe for eier av 103/804 at 
kommunene avhender eiendommen som beskrevet.   



Det er gjort søk om det ligger heftelser eller andre rettigheter på eiendom gnr 103, bnr. 503, men av de 
opplysninger som fremkommer i søket er det ingen heftelser eller andre rettigheter.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 











Fra: Terje Kvarsnes <terje@advokatinord.no> 
Sendt: 30. november 2017 15:12 
Til: Postmottak 
Emne: Kjøp av tilleggsareal  
Vedlegg: Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Terje Kvarsnes 
advokat 
Kontorfelleskapet ADVOKATiNORD 
Advokatene Husmo, Torrissen, Wiik Johansen, Kvarsnes, Berntsen og Kvalvik PB 43, 8001 Bodø / Kongens 
gate 18, 8006 Bodø Telefon kontor: 75 56 51 50 
Telefaks: 75 56 51 55 
Denne henvendelsen med eventuelle vedlegg er kun for adressaten. Sendingen kan inneholde 
taushetsbelagte opplysninger. Dersom De ikke er adressat, gjøres De oppmerksom på at enhver 
kopiering, videreformidling eller annen bruk av opplysningene er forbudt. Har De mottatt sendingen ved 
en feil bes De ta kontakt med undertegnede så raskt som mulig, og slette nærværende sending. 
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: post@advokatinord.no [mailto:post@advokatinord.no]  
Sendt: 30. november 2017 15:01 
Til: Terje Kvarsnes 
Emne: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox 
 
 
 
Åpne det vedlagte dokumentet. Det ble skannet og sendt til deg ved hjelp av en flerfunksjonsmaskin fra 
Xerox. 
 
Filtype til vedlegg: pdf, Flersiders 
 
Plassering av flerfunksjonsskriveren:   
Enhetsnavn: xerox7845  
 
 
Hvis du vil ha mer informasjon om Xerox-produkter og -løsninger, går du til http://www.xerox.com. 

mailto:post@advokatinord.no
mailto:post@advokatinord.no
http://www.xerox.com/


Fra: Terje Kvarsnes <terje@advokatinord.no> 
Sendt: tirsdag 13. februar 2018 15.31 
Til: Rune Reisænen 
Emne: SV: Ad kjøp av gnr. 103 bnr. 269 i Fauske kommune  
 
Hei igjen 
 
Jeg måtte repetere dette litt.  
 
Det som ønskes kjøpt, ref. oversendte kartskisse og  telefonsamtale med deg før jul i fjor, er den stripen 
som på kart har matrikkelnummer gnr. 103 bnr. 503. Jeg har ikke slått opp i matrikkelen, men det er vel 
Fauske kommune som har hjemmel til bnr. 503. Bjørn Tore Zahl har hjemmel til gbnr. 103/269.  
 
Det man ønsker og har søkt om er grunnerverv av gbnr. 103/503 slik dette er avmerket med gul markør 
på tidligere oversendte kart, og deretter tillagt bnr. 269.  
 
Ved spørsmål, vennligst ring meg på 911 54497.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Terje Kvarsnes 
advokat 
Kontorfelleskapet ADVOKATiNORD 
Advokatene Husmo, Torrissen, Wiik Johansen, Kvarsnes, Berntsen og Kvalvik PB 43, 8001 Bodø / Kongens 
gate 18, 8006 Bodø Telefon kontor: 75 56 51 50 
Telefaks: 75 56 51 55 
Denne henvendelsen med eventuelle vedlegg er kun for adressaten. Sendingen kan inneholde 
taushetsbelagte opplysninger. Dersom De ikke er adressat, gjøres De oppmerksom på at enhver 
kopiering, videreformidling eller annen bruk av opplysningene er forbudt. Har De mottatt sendingen ved 
en feil bes De ta kontakt med undertegnede så raskt som mulig, og slette nærværende sending. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Rune Reisænen [mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no]  
Sendt: 13. februar 2018 08:19 
Til: Terje Kvarsnes 
Emne: SV: Ad kjøp av gnr. 103 bnr. 269 i Fauske kommune  
 

mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no


Hei! 
Jeg har nå startet saksbehandlingen av ovennevnte sak. Hadde tenkt å legge den til planutv 27.02.18, 
men så dukker det opp et par spørsmål som jeg må ha avklart. 
 
- I mailutvekslingen så står det følgende ''kjøp av tilleggsareal fra gnr. 103, bnr. 269'', men ifølge skisse 
som ligger ved så er det en liten parsell med gnr. 103, bnr. 503 som er avmerket, er det den det 
avmerkede arealet som søkes kjøpt og lagt til gnr 103, bnr. 269?. 
- Eier av gnr. 103, bnr. 503 er ifølge matrikkelen Bjørn Tore Zahl og ikke som nevnt i mail Kjell Tore Zahl, 
kan det være en forveksling?? 
 
Kan du gi meg en tilbakemelding på dette i løpet av dagen i dag. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Fauske kommune 
 
Rune Reisænen 
Enhetsleder plan og utvikling  
 
+47 75 60 40 59 / 951 74666 
 
rune.reisanen@fauske.kommune.no 
 
  
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Terje Kvarsnes [mailto:terje@advokatinord.no]  
Sendt: tirsdag 2. januar 2018 17.26 
Til: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no> 
Emne: Ad kjøp av gnr. 103 bnr. 269 i Fauske kommune  
 
Hei, og godt nytt år ! 
 
Jeg viser til samtale før jul. Vedlagt oversendes kartskisse og enkelte av brevene sendt til Fauske 
kommune v/Hagalinsdottir.  
 
Jeg ber om at søknaden om grunnervervet behandles internt i Fauske kommune så snart som mulig. På 
forhånd takk.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Terje Kvarsnes 
advokat 

mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:terje@advokatinord.no
mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no


Kontorfelleskapet ADVOKATiNORD 
Advokatene Husmo, Torrissen, Wiik Johansen, Kvarsnes, Berntsen og Kvalvik PB 43, 8001 Bodø / Kongens 
gate 18, 8006 Bodø Telefon kontor: 75 56 51 50 
Telefaks: 75 56 51 55 
Denne henvendelsen med eventuelle vedlegg er kun for adressaten. Sendingen kan inneholde 
taushetsbelagte opplysninger. Dersom De ikke er adressat, gjøres De oppmerksom på at enhver 
kopiering, videreformidling eller annen bruk av opplysningene er forbudt. Har De mottatt sendingen ved 
en feil bes De ta kontakt med undertegnede så raskt som mulig, og slette nærværende sending. 
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: post@advokatinord.no [mailto:post@advokatinord.no]  
Sendt: 2. januar 2018 17:45 
Til: Terje Kvarsnes 
Emne: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox 
 
 
 
Åpne det vedlagte dokumentet. Det ble skannet og sendt til deg ved hjelp av en flerfunksjonsmaskin fra 
Xerox. 
 
Filtype til vedlegg: pdf, Flersiders 
 
Plassering av flerfunksjonsskriveren:   
Enhetsnavn: xerox7845  
 
 
Hvis du vil ha mer informasjon om Xerox-produkter og -løsninger, går du til http://www.xerox.com. 

mailto:post@advokatinord.no
mailto:post@advokatinord.no
http://www.xerox.com/




 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/2841     
 Arkiv sakID.: 18/614 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
021/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 
 Formannskap  

 
 
3N Eiendom Bodø AS - Søknad om kjøp av kommunal tomt gnr. 103, bnr. 11 - 
Søbbesva Industriområde. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Omsøkte areal selges ikke før selvkostpris er utredet og vedtatt politisk. 
3N Eiendom Bodø AS vil ha førsteretten til kjøp av omsøkte areal.  

 
 
 
Vedlegg: 
15.02.2018 Kart 1373698 

15.02.2018 Angående areal i Søbbesva 1373699 
 
Sammendrag: 
3N Eiendom Bodø AS søker med dette om erverv av kommunalt areal på Søbbesva industriområde stort  
ca 1297 kvm. Arealet skilles ut fra Fauske kommunes eiendom gnr. 103, bnr.11. Første henvendelse fra 
Bodø Kran og Transport kom i 2016, men først nå er det avklart med kjøp av tomt gnr. 103, bnr. 1276 fra 
Fauske Glass og Ramme.  
 
 
Saksopplysninger: 
3N Eiendom Bodø AS søker med dette erverv av kommunalt areal på Søbbesva industriområde stort  ca 
1297 kvm. Arealet skilles ut fra Fauske kommunes eiendom gnr. 103, bnr.11. 
3N Eiendom Bodø AS er et datterselskap av Bodø Kran & Transport. I følge Bodø Kran og Transport så 
har de ervervet  gnr 103, bnr. 1276 fra Fauske Glass og Ramme som da vil bli i tilknytning til dette 
arealet.  
Formålet med ervervelsen er å få et større areal for etablering av sin virksomhet i Fauske kommune.   
 
Arealet er regulert til industri/forretning/kontor. Planlagt bruk av omsøkte areal er i tråd med gjeldende 
plan for Søbbesva Industriområde.. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Omsøkte areal ligger øst av Glassmesterveien som pr. dato ikke er etablert. Adkomst til omsøkte areal 
må gå gjennom  gnr 103, bnr.1084 som Industriveien 3 Fauske AS eier og gnr 103, bnr. 1276 som Fauske 
Glass og Ramme eier, men som er avtalt solgt til Bodø Kran og Transport. (Bodø Kran og Transport, 
Industriveien 3 Fauske AS og 3N eiendom Bodø AS er en og samme eier til) 
 
Pris på arealet som skal selges er I følge mailkorspodanse fra september 2016 satt til kr. 90,- pr. Kvm, 
prisen er senere bekreftet fra planavd pr. Mail samme år. 



 
I kommunestyret 22.06.17, sak 047/17 vedtok Fauske kommune nye retningslinjer for salg av 
industritomter. Industritomtene skal selge til kostpris.  
Det jobbes nå I planavdelingen med å fastsatt selvkostpris for Søbbesva industriområde. Arbeidet med 
dette er omfattende i og med at alt må dokumenteres.  
 
For å unngå presendens og konflikter bør man vente med salget til ny pris er utredet og fastsatt. Det kan 
virke støtende på andre intresenter at man plutselig selger unna et areal til en lavere pris en det som 
tidligere har vært fastsatt ved takst eller med særskilte avtaler. Søbbesva industriområde ble taksert 
2009, I forbindelse med sak ‘’retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer’’. Kvm prisen ble 
taksert til  kr. 160,- Denne prisen er benyttet frem til vedtak I Kommunestyret 22.06.17, men 
indeksregulert hvert år iht SSB sin priskalkulator (KPI).   
 
Omsøkte areal ikke bør selges før ny pris er utredet og vedtatt politisk.  
Det avtales med 3N Eiendom Bodø AS at de vil få førsteretten til kjøp av omsøkte areal når ny pris pr. 
kvm er fastsatt.  
Planavdelingen vil om alt går etter plan fremlegge sak for formannskapet om nye priser til møtet 24 april 
og sluttbehandles i Kommunestyret 3 mai.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





Fra: Jan Ivar Karlsen 
Sendt: torsdag 15. februar 2018 16.00 
Til: Rune Reisænen 
Emne: VS: Angående areal i Søbbesva 
 
 
 
Fra: Jan Ivar Karlsen  
Sendt: 15. september 2016 10:19 
Til: Bodø Kran & Transport <post@bkt.as> 
Emne: SV: Angående areal i Søbbesva 
 
Hei 
 
Ved nøyaktig måling ser det ut som denne delen er 1297 m2. Se vedlegg. Vær oppmerksom på 
byggegrense mot framtidig vei. 
 
Jeg bekrefter at dere får kjøpe dette arealet for 90 kr pr m2. Det vil i tillegg bli en fradelingskostnad samt 
tinglysningsgebyr av målebrev og skjøte. 
 
 
Mvh 
Jan Ivar Karlsen 
 
Fra: Bodø Kran & Transport [mailto:post@bkt.as]  
Sendt: 15. september 2016 08:44 
Til: Jan Ivar Karlsen <jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no> 
Emne: Re: Angående areal i Søbbesva 
 
Hei 
  
Vi ønsker å kjøpe del av tomt 103/11 som er på 1,27 daa, og som grenser til tomt 103/1276 
Fauske Glass og Ramme. 
Vi tar et forbehold om at vi blir enige med Fauske Glass og Ramme om deres tomt. 
Regner med at vi har en avklaring i løpet av 2-3 dager. 
  
Kan du bekrefte at vi får kjøpe denne tomten for kr 90,- pr m2, hvis handelen med Fauske Glass 
og Ramme går i orden? 
  
Mvh 
  
Øystein Kristensen 
Bodø Kran & Transport 
Tlf 90870251 
  
From: Jan Ivar Karlsen  

mailto:post@bkt.as
mailto:post@bkt.as
mailto:jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no
mailto:jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no


Sent: Friday, September 9, 2016 12:41 PM 
To: post@bkt.as  
Subject: Angående areal i Søbbesva 
  
Hei 
  
Har nå sjekket opp angående ledig areal i Søbbesva. Fauske kommune kan selge areal på 103/11 som vist 
i vedlegg. 
Adkomst til disse blir via regulert vei, men denne er ikke etablert. 
En annen mulighet er evt. å kjøpe areal fra Fauske glass og ramme for å få adkomst til 103/11 fra 
103/1084. 
  
Råtomtepris i dette området er 90 kr pr. kvadrat. Anslått myrtykkelse er 1 – 2 m. 
  
Se vedlegg. 
  
  
// Vennlig hilsen Jan Ivar Karlsen 
Sivilingeniør, plan/utvikling, Fauske kommune 
+ 47 75 60 40 69 
jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
  

mailto:post@bkt.as
mailto:jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/
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SAKSPAPIR 
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 Arkiv sakID.: 17/2014 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
022/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 
 Formannskap  

 
 
Isabell Olsen - Søknad om kjøp av tilleggstomt fra Fauske kommunes eiendom 
gnr 83, bnr 8 til 11 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 83, bnr. 8 til 11 som tilleggsareal til etablering 
av garasje. 
 

 
Vedlegg: 
15.02.2018 Kart 1373704 

15.02.2018 Kjøp av kommunal tomt 1373705 

15.02.2018 Kart 1373706 
 
Sammendrag: 
Isabell Olsen søker erverv av ca 200 kvm stor parsell av kommunal eiendom gnr 83, bnr. 8 til 11. 
 
Saksopplysninger: 
Omsøkte areal skal tillegges søkers eiendom gnr 83, bnr. 47. parsellen skal inngå som en del av dagens 
boligtomten og tilleggsarealet er tenkt benyttet til etablering av ny og større garasje. Søker opplyser at 
dagens garasje ikke egner seg til oppbevaring av bil.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Området som er søkt ervervet er i arealplan avsatt til boligformål med krav om regulering. Øvrig kring 
liggende arealer er LNFR. Avsatt areal til boligformålet er på ca 4600 kvm. 
I og med at området er satt av til boligformål vil et evt salg være uheldig for fremtidig regulering til 
boligformål.  
Ved en fremtidig regulering vil man kunne få plass med 4 til 5 eneboliger, evt  4 stk 2 mannsboliger. 
Arealet slik det er i dag vil være ideelt for en mindre regulering og etablering av de som ønsker å bo i 
utkanten av sentrum.  
Det er viktig at kommunen tar vare på slike små arealer i utkanten for fremtidig etablering og utvikling.  
 
Rådmannen vurdering er at omsøkte areal ikke selges, men planavdelingen på sikt igangsetter regulering 
av området. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





Fra: Isabell Olsen <isabell_3@hotmail.com> 
Sendt: onsdag 14. februar 2018 19.34 
Til: Rune Reisænen 
Emne: Re: Kjøp av kommunal tomt 
Vedlegg: Scan_20180214.jpg 
 
Søknad 
Til Fauske Kommune 
 
Fra  
Isabell Olsen 
Vaskermoen 3 
8211 Fauske  
95769372 
 
Søker om fradeling av ca 200m2 tomt fra 83/8,9,10,11. se vedlagt kart med inntegnet ønske.  
denne tomten skal brukes til oppføring av ny å større garasje tilknyttet tomt 83 / 47.  
Da den garasjen vi har i dag ikke kan brukes til oppbevaring av bil.  
 
Mvh. Isabell Olsen  
 

 
From: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no> 
Sent: Wednesday, February 14, 2018 6:56 PM 
To: isabell_3@hotmail.com 
Subject: Kjøp av kommunal tomt  
  
Viser til dagens tlf. samtale ang. kjøp av tilleggs tomt til gnr. 83, bnr. 72. Som nevnt i tlf.samtalen 
ser vi at du ikke er eier av denne tomta, det betyr at saken ikke kan behandles. Saken stilles i 
bero til eierforholdene er avklart.  
Saker som skal behandles i planutv 27 februar må være ferdig fra saksbehandler innen 
morgendagen.  
Neste møte i planutvalget er 22 mai 2018. 
  
  
Med vennlig hilsen  
Fauske kommune 
  
Rune Reisænen 
Enhetsleder plan og utvikling  
  
+47 75 60 40 59 / 951 74666 
  
rune.reisanen@fauske.kommune.no 
  

mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:isabell_3@hotmail.com
mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
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Sak nr.   Dato 
023/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Forslag til merking i sneskuterløyper og skilting av Dajaveien 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i lov av 10. juni 1997 nr. 82 (motorferdselloven) § 4a merkes Turistløypa og 
Kjellvassløypa med skilt av type opplysningsskilt i henhold til forslag skiltplan. Det bevilges kr. 
40 000,- til innkjøp av skilt og montasjemateriell. 
 
Vedlagt kart merking Turistløype og Kjellvassløypa 
 
Med hjemmel i Forskrift om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger 
(skiltforskriften) § 29 skiltes Dajaveien med fareskilt nr. 156 -Annen fare- med underskilt tekst 
«Kryssende sneskuterløype» ved krysningspunkter. Høyeste tillatte hastighet langs kommunal vei 
fra avkjøring fylkesvei 583 og til Sulitjelma fjellandsby  settes til 40 km/t  Det bevilges kr. 30 000,- 
til innkjøp av skilt og montasjematertiell.  
 
Vedlagt skiltplan for fareskilt og tillat hastighet for Dajaveien  
 
Til oppsetting av skilt og utbedring av krysningspunkter bevilges kr. 300 000,-. 

 
Vedlegg: 
22.01.2018 Turistløype forslag hastighetsmerking 1371007 

22.01.2018 Snøscooter-skilt-01 1371008 

22.01.2018 Dajaveien skilt Annen fare 1371009 

22.01.2018 Kjelvassløypa forslag hastighetsskilt 1371010 

23.01.2018 SNØSCOOTERLØYPE OG VEG 1371070 

24.01.2018 Dajaveien skiltplan fartsgrense 40 1371230 
 
Sammendrag: 
 
Forskrift for kommunalt løypenett for sneskuter Fauske kommune fastsatt av Fauske kommunestyre den 
23.3.2017, under sak 14/17 endret i sak 115/17 den 14.12.2017 
 
Saksopplysninger: 
 
Kommunen skal i henhold til forskriftens § 4a andre ledd «sørge for merking av og informasjon om 
løypene». Dette omfatter imidlertid bare merking av selve løypa. Det er i kommentarene til forskriften 
ikke sagt noe om skilting av fartsgrenser. Men kommunen har ansvar for å få ut informasjon om slike 
begrensninger slik at de er kjent blant de som kjører. Statens vegvesen i Finnmark har utarbeidet et 
utkast til veileder og forslag til utforming av skilt for bruk i sneskuterløyper. Men hverken veileder eller 
forslag til skilt har fått en endelig godkjenning som en forskrift.  
 



I saksbehandlingen har et forslag på skilting vært sendt til uttalelse til Statskog, Sulitjelma Fjellandsby, 
Sulitjelma Turistsenter og Sulitjelma sneskuterforening.  
 
Saksbehandler har hatt kontakt med Grane kommune om hvordan sneskuterløyper skiltes i den 
kommunen. Kommunene på Helgeland benytter egenutformede skilt med egne symboler. Enkelte 
kommuner i Finnmark benytter skilt tilsvarende hva som er benyttet i Finland og Sverige. Langs 
sneskuterløyper i Finnmark er det nesten bare kryssing av veg som blir merket. Kommunene på 
Helgeland har lagt seg på en langt mer omfattende merking – mer likt hva som gjøres langs veinettet, 
bare med den forskjell at det benyttes egenutviklede skilt. 
 
Forslaget til skilt utarbeidet av Statens vegvesen har skiltforskriften som utgangspunkt. Både størrelse, 
form og farge er likevel annerledes enn i skiltforskriften, men en gjenkjennelse fra skilting langs veg er 
tydelig. Saksbehandler hos Statens vegvesen i Finnmark har på telefon opplyst at det i direktoratet ikke 
er en prioritert oppgave å få vedtatt en forskrift for merking av sneskuterløyper. I dag er det opp til hver 
enkelt kommune å velge hvordan merking skal utføres, men det kan ikke benyttes ordinære veiskilt.  
 
Skilting av fartsgrense og fareskilt for kryssende sneskuterløype har vært på høring hos Salten 
Politidistrikt. Politiet har ingen innvendinger til skiltplan på nedsatt fartsgrense eller skiltplan for 
kryssende sneskuterløype. 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det overordnede mål med merking av sneskuterløyper er at fører er kjent med hvilke regler som gjelder 
for den løype man befinner seg i og at endringer underveis i løypene er synlig merket. I valget mellom 
hvilken type skilt som foreslås benyttet mener saksbehandler at type opplysningsskilt, firkantede blå 
skilt med hvit skrift, bør benyttes. Det har med respekten for skiltets betydning å gjøre.  
 
De som ferdes utenfor vei til fots, på ski eller med sneskuter er selv ansvarlig for å gjennomføre turen på 
en trygg måte. Nødvendig merking begrenses derfor til start/slutt punkter og ved kryssing av vei.  
 
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland har uttalt at i tillegg til merking ved start så må det 
også merkes ute i løypene. Fauske kommune sine vedtekter har hastighetsbegrensning i løypenett som 
er lavere enn de generelle fartsgrenser for sneskuter. Da blir det en vurderingssak hos kommunen om 
hvor tett denne merking skal være for å sikre at fører er kjent med hvilken hastighet som gjelder der 
man befinner seg.  
 
Tilbakemelding fra Sulitjelma Turistsenter om permanent fast merking langs løypetraseene  anbefales 
ikke. Det er begrunnet med at snemengdene varierer svært mye fra år til år og da vil egnet plassering for 
merking variere med opptredende snemengder.  
 
Sulitjelma Turistsenter har også bemerket at høyeste tillat hastighet for Turistløype bør være 20 km/t fra 
av/på lastningsplass i Daja og frem til passert skytebane. Begrunnelsen for denne reduserte hastighet er 
støyreduksjon for nærliggende hytter langs traseen. I tidligere kommunal vedtekt var det 20 km/t for 
denne strekning. Forslaget er inntatt i merking for Turistløype. 
 
Langs vei som brøytes vil derimot merking kunne gjøres permanent da krysningspunktet for veien er 
fast. Her må imidlertid brøyteskavlen tas ned slik at kryssing med sneskuter skjer i samme plan som 
veibanen. I tillegg må påregnes brøyting av en frisiktsone langs veibane mot sneskutertraseen. Statens 
vegvesen har en veileder «snøskuterløype og veg». I den er det beskrevet kriterier ved behandling av 
arealplaner, reguleringsplaner og byggeplaner for etablering av sneskuterløyper som berører veganlegg. 



Det blir en årlig kostnad som må innarbeides i brøytekontrakt for angjeldende strekning.  
 
Arealene med frisiktsonene må opparbeides ved krysningspunktene slik at de tåler belastning av 
maskinelt utstyr til brøyting. 
 
Med å redusere tillat hastighet på Dajaveien vil frisiktsonen langs veien til kryssende sneskuterløype og i 
avstand ut fra veien langs sneskuterløypen bli adskillig mindre. Med redusert tillat hastighet reduseres 
driftskostnadene med brøyting i krysningspunkt.  
 
Skilting langs vei med opplysning om kryssende sneskutertrafikk og tillat fartsgrense må utføres med 
vegskilt i henhold til skiltforskriften. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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REGULERINGSPLAN

Kjelvassløypa
MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Kartblad:

Kartprodusent:

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Revisjon

Kommunestyrets vedtak:
3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................
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Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN UTARBEIDET AV
FAUSKE KOMMUNE

SAKS-
NR.

PLANNR.

DATO SIGN.

TEGNNR. SAKSBEH.

kommune

N

Fauske

2016003

1

Veg

VEG

Høydekurve 5m

Forsenkningkurve 5m

Terrengpunkt tekst

Høydeinformasjon

Innsjøkant

InnsjøkantRegulert

Sjøflate

Elv, bekk og elvekant

Elveflate

Elv/bekk

Arealbrukgrense

Skog

Myr

Markslag

Regel_temakode_6319
Restriksjonsområder

Bygning, Boligbygg

Bygning, Andre bygg

Bygning, uten Bygningspunkt

Matrikkel Bygning

Støysonegrense
Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008

Linjetyper

Skuterløype - Kjelvassløypa

Skuterløype - Rørgata

Skuterløype - avgrening til Sulitjelma fjellandsby

georg.de.besche
Ellipse

georg.de.besche
Ellipse

georg.de.besche
Ellipse

georg.de.besche
Ellipse

georg.de.besche
Ellipse

georg.de.besche
Ellipse

georg.de.besche
Strek

georg.de.besche
Tekstboks


georg.de.besche
Ellipse

georg.de.besche
Ellipse

georg.de.besche
Strek

georg.de.besche
Tekstboks
Symbol angir skilt begge sidert av løype

georg.de.besche
Tekstboks
Symbol angir stolpe med skilt på begge sider

georg.de.besche
Ellipse

georg.de.besche
Bildeforklaring
Punkt 1 Skilt ved kryssing bilvei.Merkes begge sider av løype med følgende skilt: 007 StoppHøyre side etter krysset vei 006 Annen fare Parkeringsplass002 Løype slutt

georg.de.besche
Bildeforklaring
Punkt 2 Skilt ved kryssing bilvei.Merkes begge sider av løype med følgende skilt: 007 StoppMotsatt side av stolpe med stoppskilt004 Fartsgrense 20001 Skuterløype

georg.de.besche
Bildeforklaring
Punkt 4 Skilt ved kryssing bilvei.Merkes begge sider av løype med følgende skilt: 007 StoppMerkes høyre side i fartsretning etter krysset vei:001 Skuterløype004 Fartsgrense 20

georg.de.besche
Ellipse

georg.de.besche
Bildeforklaring
Punkt 3 Skilt ved kryssing bilvei.Merkes begge sider av løype med følgende skilt: 007 StoppMotsatt side av stolpe med stoppskilt001 Skuterløype004 Fartsgrense 20

georg.de.besche
Strek

georg.de.besche
Strek

georg.de.besche
Bildeforklaring
Punkt 5.Merkes begge sider av stolpe med følgende skilt: 001 Skuterløype004 Fartsgrense 20

georg.de.besche
Bildeforklaring
Punkt 6 og 7 Skilt ved parkeringsplassMerkes høyre side i fartsretning inn til parkeringsplass med følgende skilt: 0xx Annen fare ParkeringsplassMerkes høyre side i fartsretning ut fra parkeringsplass:001 Skuterløype004 Fartsgrense 20

georg.de.besche
Bildeforklaring
Punkt 8 Skilt ved parkeringsplassMerkes høyre side i fartsretning til parkeringsplass med følgende skilt: 006 Annen fare Parkeringsplass005 Løype sluttMerkes høyre sider i fartsretning ut fra parkeringsplass:001 Skuterløype004 Fartsgrense 20



 

SNØSCOOTERLØYPE OG VEG 

 

 

 

• Krysningspunkter mellom veg og snøscooterløyper  

• Parkeringsplasser i tilknytning til snøscooterløyper 

• Løyper som går parallelt med veg 

• Løyper på veg 

 

 

 

 

 

Kriterier ved behandling av arealplaner, reguleringsplaner og byggeplaner for 

etablering av snøscooterløyper som berører veganlegg. 

  



1. Kryssing av veg 

Snøscooterløyper bør i utgangspunktet anlegges slik at man unngår å krysse 

veg og gang- og sykkelveg. Om dette ikke er mulig eller hensiktsmessig, kan man etter 

tillatelse fra vegeier, anlegge krysningen på ett sted med god sikt. Det forutsettes at 

krysningspunktet utformes på en sikker måte.  

 

Krav til sikt i krysningspunktet 

Siktkrav i krysningspunktet mellom snøscooterløype og veg(L1) defineres med siktrekanter. 

Disse bestemmes ut fra stoppsikt(Ls) multiplisert med en faktor (f) i forhold til Vinter Døgn 

Trafikk1 ( VDT). for snøscooterløyper gjelder følgende variabler: 

L1, VDT < 1000  = Ls x 1,2 

L1, VDT 1000-3000 = Ls x 1,4 

L1, VDT > 3000 = Ls x 1,6 

 

1 På veger hvor VDT ikke er oppgitt brukes ÅDT 
                                                



Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over vegens 

kjørebanenivå. I tillegg kontrolleres det at planet mellom øyepunkt i snøscooterløype og 

kjørebanen på vegen er fritt for sikthindringer. Dette gjelder også brøytekanter.   

Enkeltstående trær, stolper og lignende, som ikke er sikthindrende, kan stå i sikttrekanten. 

 

L2 vil i alle tilfeller settes til 3 meter da det er krav om full stans for snøscootere som skal 

krysse veg.  

 

Følgende siktkrav gjelder i krysningspunkt mellom snøscooterløype og veg: 

Fartsgrense 30 km/t 
 

40 km/t 
 

50 km/t 60 km/t 
 

70 km/t 
 

80 km/t 
 

80 km/t 
 

90 km/t 
 
 

Vegklasse A1 1) Sa1 
Sa2 
A2 
A3 
 

H1 2) H2  
 

Hø1 
Hø2 
Sa3 

H3 

VDT < 1000 24 m 36 m 54 m 84 m 108 m 138 m  120 m 210 m 

VDT 1000 – 3000 28 m 42 m 63 m 98 m 126 m 161 m 140 m 245 m 

VDT 3000 – 5000 32 m 48 m 72 m 112 m PF PF PF PF 

VDT > 5000 Planfri kryssing (PF) 
PF= Planfri kryssing 

1) stoppsikt = 30 meter 

2) stoppsikt = 90 meter 

 

I vegklassene H4 til H9 tillates ikke kryssende snøscooterløyper da enten fartsgrense eller 

VDT vil være for høyt. 
 

Planfri krysning 

På veger med VDT over 5000 skal det alltid anlegges planfrie krysningspunkter 

mellom veg og snøscooterløype. På veger med VDT mellom 3000 og 5000 tillates 

kryssende snøscooterløyper i plan kun når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere. 

Når fartsgrensen er over 90 km/t skal det alltid anlegges planfrie kryssing uavhengig av VDT. 

 

Utforming av krysningspunkt 

Snøscooterløyper skal krysse vegen vinkelrett. Nærmest vegen skal det anlegges en rampe 

snøscooterløypen kan plasseres på. Fall på rampen skal ikke være mer enn + - 5 %. 

Minimumslengde på rampen skal være 6 meter. Innkjøringsramper må vedlikeholdes gjennom 



vinteren. Dette innebærer at løypeeier må fjerne brøytekanter slik at veg og snøscooterløype 

ligger i tilnærmet plan i forhold til hverandre og snøscootere kan krysse vegen uten å bli 

«fanget» mellom brøytekantene. Løypeeier må også sørge for at siktkrav i krysningspunktet 

opprettholdes. Fyllingsskråning opp mot rampen skal være 1:6 når fartsgrensen er 70 km/t 

eller lavere.  Fra 80 km/t og høyere skal fyllingsskråning være 1:8.  

 
 

Markering av krysningspunktet 

For å varsle snøscooterførere om at de kommer til en veg skal krysningspunktet markeres med 

forsterket løypemerking siste 20 meter inn mot vegen. Maksimal avstand mellom stikkene er 

her 5 meter. Hvis det er mulig bør løypemerkingen stikkes helt fram til vegskulder.  

 

Hvis kryssing av veg kommer brått på snøscooterføreren skal dette forvarsles 

i snøscooterløypa. 

 

2. Parkeringsareal / oppstillingsplasser ved løypens start 

For å bidra til at snøscooterbrukerne på en sikker måte skal kunne ta seg ut i 

snøscooterløypene skal det tilrettelegges for av- og pålasting av tilhengere samt 

parkeringsareal for biler og tilhengere ved løypenes start. Parkeringsarealet skal 

være så stort at alle brukerne får parkert bil og tilhenger på en sikker måte. Det skal 



ikke legges opp til at dette skjer på- eller langs veg.  

 
Oppstillingsplass for bil og tilhenger mellom veg og snøscooterløype 

 

 

3. Løyper som går parallelt med veg. 

Noen steder kan det være hensiktsmessig å anlegge snøscooterløyper parallelt med 

veg. Det er spesielt tre forhold som gjør at man ønsker en slik plassering: 

• Konsentrere trafikk langs en bestemt korridor gjennom sårbare områder for å 

redusere støy og annen påvirkning av miljøet 

• Det er korteste veg mellom to steder 

• Det er eneste mulighet for å få anlagt en snøscooterløype 

 

Under dårlige værforhold og i mørke kan de to systemene, hvis de ligger for nært hverandre, 

gå i ett. Dette vil kunne forvirre førere både på vegen og i snøscooterløypen. Lysene på 

kjøretøyene og refleksene på løypemerkingen kan føre til misforståelse, som igjen kan føre til 

utforkjøringer eller påkjørsler. For myke trafikanter vil det kunne oppleves som farefullt å 

bevege seg mellom to ulike systemer for motorisert ferdsel. I tillegg kan parallelle systemer 

føre til problemer for effektiv vinterdrift på vegen.  



I utgangspunktet bør løyper som ligger parallelt med veg stikkes minst 50 meter fra vegens 

kantlinje. For å unngå konflikt mellom snøscooter i løype og trafikk på veg, og for å skille 

mellom merking i snøscooterløype og vegmerking, skal merking i snøscooterløype aldri stå 

nærmere vegen enn 15 meter pluss bredde på vegens sikkerhetssone. Dette fordi man i en 

snøscooterløype kan kjøre 15 meter på hver side av løypemerkingen. 

Noen steder gjør terreng- og eiendomsforhold likevel at løypene må 

ligge nærmere vegen. Da må løypeeier gjøre avbøtende tiltak i snøscooterløypen: 

• Fartsgrensen i de deler av løypa som ligger innenfor vegens sikkerhetssone 

skal reduseres til 30 km/t. Det må skiltes om dette i snøscooterløypene på en 

tilfredsstillende måte 

• Løypene må merkes på en måte som ikke gir rom for misforståelser om hva 

som er vegens og hva som er snøscooterløypas visuelle linjeføring 

• Ved behov kan forholdet skiltes for trafikanter på veg med skilt nr 156, annen fare, 

med underskilt snøscooterløype 

 

Løyper skal tegnes inn i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype. 

Traséen skal vises på plankartet som linjesymbol med sosikode 1164, der senterlinjen 

markerer senter av traséen. Vegeier er i de aller fleste tilfeller også grunneier. Det skal 

innhentes tillatelse fra grunneier før løyper legges over dennes grunn.  

4. Løyper på veg 

Snøscooterløyper skal ikke legges på veg, bru, i tunell eller på jernbaneoverganger. Det er to 

hovedgrunner til dette; 

 

1. En snøscooter har svært dårlige kjøreegenskaper på veg, noe som gir høy risiko for 

ulykker. På is- og hardt snødekke vil det være utfordrende og både styre, bremse og 

oppnå framdrift på en snøscooter. På bar asfalt vil styring og igangsetting kunne være 

vanskelig. 

 

2. Det er ikke lov å kjøre snøscooter med sorte kjennemerker på offentlig veg. 

For å kunne kjøre på offentlig veg kreves det at snøscooteren er registrert med 

kjennemerker med sorte tegn på hvit reflekterende bunn, jf. forskrift om bruk av 



kjøretøy § 2-5 nr. 2. Tillatelse til slik bruk av offentlig veg gis i forskriftsform av 

Statens vegvesen.  

Snøscootere registrert på kjennemerke med lysegule tegn på sort bunn kan kun krysse 

offentlig veg på kortest mulig strekning. 

De aller fleste snøscootere er registrert med skilt som har lysegule tegn på sort bunn. 

Det er ikke ønskelig å etablere løyper hvor kun ett fåtall av de registrerte snøscootere 

kan kjøre. 

Løyper på Gang- og sykkelveg 

Det er ikke tillatt å anlegge snøscooterløype på gang- og sykkelveg. 

 

Krav til godkjenning av vegeier  

Når en snøscooterløype planlegges og det er behov for å krysse en veg, eller legge 

snøscooterløypen parallelt med vegen slik at snøscootere teoretisk kan kjøre innenfor 

sikkerhetssonen, skal vegeieren alltid kontaktes. Vegeier skal endelig godkjenne planene før 

snøscooterløypa kan etableres. 
 

Ansvar og plikter 

Vegeier har ansvaret for å vurdere risiko og evt. godkjenne krysningspunkt og løyper som går 

parallelt med vegen innenfor sikkerhetssonen før disse etableres. 

 

Løypeeier har ansvaret for å søke veieier om tillatelse til å bygge og drifte krysningspunktet 

jf. overnevnte. Vegeier kan stenge krysningspunktet hvis dette ikke gjøres.  
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Sak nr.   Dato 
024/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Cato Jensen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 
Gravemaskin 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra Cato Jensen, Fauske, om tillatelse til kjøring med gravemaskin med 
gummibelter t/r fra Balvassveien til hyttetomt, gnr 119/1/146, beliggende nord for Gamvatn. 
Det settes følgende vilkår: 
 
· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur hyttetomta, trase i hht vedlagte 
· kartutsnitt. 
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen utføres i juli 2018. 
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe. 
· Søker må inngå avtale med grunneier hvor det bl a fremgår at eventuelle terrengskader skal 

utbedres på tiltakhavers regning. 

 
 
Vedlegg: 
01.02.2018 Cato Jensen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 

Gravemaskin 
1372144 

01.02.2018 Trase gravemaskin 1372146 

09.02.2018 Jensen, gnr 119-1-146 1372985 
 
Sammendrag: 
 
Cato Jensen, Fauske, søker om å kjøre en gravemaskin fra Balvassveien til hyttetomt beliggende i 
overkant av 400 m fra veien, alt i terrenget, delvis i lysløypetrasen til IL Malm.  
Søknaden må behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Saksopplysninger: 
Jensens hyttetomt ligger nord for Gamvatn, ca 450 m fra Balvassveien. Han søker om å kjøre en 
gravemaskin med gummibelter på 5 tonn fra Balvassveien til hyttetomta. Det vil benyttes plater/gummi 
langs tilkjøringstrase slik at maskinen ikke etterlater noe spor. Arbeidet skal utføres av entreprenør. 
 
Saken må behandles etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
Dersom en skal innvilge dispensasjon etter denne paragraf, må søker påvise et særlig behov for 
transport som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
Det er selve tilkjøringen som det må søkes dispensasjon for.  For graving på egen tomt, trenger en ikke 
dispensasjon. 



 
Jensen skal bygge ny hytte ila sommeren 2018.  Det er søkt byggetillatelse. 
 
Søknaden er sendt til forhåndsuttalelse til Statskog, som er grunneier i området.  I en e-post sier 
Statskog følgende: 
«I området er det en del våtmarksområder som er sårbare.  Transport av graver må skje på en  meget 
skånsom måte for å unngå skader i terrenget. 
Etter endt gravearbeide skal Statskog kontaktes for en  felles befaring med tiltakshaver Cato Jensen. 
Eventuelle skader må utbedres for tiltakshavers regning. 
  
Grunneiers tillatelse gis med disse betingelser.» 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder kjøring på bar mark. 
 
Planutvalget har tidligere innvilget bruk av minigraver til bl a graving av brønn og graving av strømgrøft, 
mens det f eks er gitt avslag for transport av byggematerialer med motorkjøretøy på bar mark. 
 
Søker oppgir at det kan legges plater/gummimatte foran beltene slik at det ikke skader terrenget. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte ferdsel skal skje i ei opparbeidet lysløype, 
men også i sårbare våtområder. Søker skal benytte plater/gummimatte slik at sporene blir 
minimale.Transporten må foregå meget varsomt. Traseen er i overkant av 400 m.  Dette er en lang trase 
i forhold til det som tidligere er innvilget av Planutvalget.  
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget. 
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Det er her søkt om ferdsel på bar mark.  Ferdselen skal foregå etter en trase hvor lysløypa går, samt at 
det skal legges plate/gummimatte der det skal kjøres i terrenget. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved opprydding. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
 
Vurdering i hht § 6 i forskriften: 
Søker påviser et særskilt behov for transport.  Tiltaket er ikke å betrakte som turkjøring. Tiltaket kan 
løses på annen måte, f eks kan arbeidet på tomten gjøres manuelt. 
 
Rådmannen innstiller på at dispensasjon innvilges.  Det settes vilkår i dispensasjonen som søker må 
oppfylle. 



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske Kommune 
PLAN OG UTVIKLING  
Postboks 93, 8201 Fauske 

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK 

Navn og adresse

Tlf.

Tidsrom for dispensasjon
Hel sesong Særskilt tidsrom (dato start/slutt) Flerårig (maks 5 år)

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader
Løyvekjøring § 5a Oppgi område 

Funksjonshemmede § 5b Krav til legeerklæring 

Bagasje og utstyr til egen hytte § 5c Gjelder egen hytte + nær familie 

Utmarksnæring for fastboende § 5d Utleiehytter og lignende 

Transport av ved § 5e Hoggs tillatelse av grunneier 

Særskilt behov (unntaksparagrafen) § 6 Spes. Oppdrag og barmarkskjøring 

Beskriv formålet for bruk i henhold til anførte §

Navn på hytteeier, gnr/bnr evt. fnr

Beskrivelse av trasé, eller legg ved kart, for å kjøre til hytte

Sted/dato Underskrift

postmottak@fauske.kommune.no

E-post



Søknaden sendes til: 

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske

postmottak@fauske.kommune.no

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert. 

postmottak@fauske.kommune.no
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Sak nr.   Dato 
025/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Cato Jensen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 
Helikopter 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Cato Jensen, Fauske, tillatelse til transport 
av byggematerialer/byggesett til hytte med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta i Sulitjelma 
til hyttetomt, gnr 119/1/146, beliggende nord for Gamvatn, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
· Det kan benyttes inntil 45 turer t/r tilsammen 
· Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
· Flygingen må skje i tidsrommet 13. august til 28. september 2018. 

 
 
Vedlegg: 
01.02.2018 Cato Jensen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 

Helikopter 
1372137 

01.02.2018 Kartutsnitt 1372139 

09.02.2018 Flyrute-Jensen, gnr 119-1-146 1373002 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Cato Jensen, Fauske, om tillatelse til frakting av 
hyttematerialer med helikopter fra parkeringsplassen ved Skihytta til hyttetomt, gnr 119/1/146, 
beliggende nord for Gamvatn. 
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om inntil 45 turer helikoptertransport av byggesett i forbindelse med oppføring av ny hytte. 
Søknaden gjelder for en flyvning på 35 stk. tur/retur i uke 33-2018, og en flyvning på 10 stk. tur/retur i 
løpet av September-2018. 
 
Startpunkt er på parkeringsplassen ved Skihytta og hytteelementene skal fraktes til hyttetomt på gnr. 
119/1/146, jfr. kartutsnitt. 
 
Bruk av helikopter er ikke hjemlet direkte i motorferdselloven. Saken må behandles etter § 6 i samme 
lov. § 6 gir kommunen mulighet for å gi tillatelse til bruk av luftfartøy. Kommunen kan sette vilkår for 
tillatelsen. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 
 
Det er søkt byggetillatelse. Frakt av byggematerialer kan skje med hjemmel direkte i forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 3 på vinterføre med snøskuter i inntil 3 år fra 
byggetillatelse blir gitt. 
 



Saksbehandlers vurdering: 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens§ 
8 til 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse og 
støy. Samtidig vet vi at transport med helikopter ikke vil ha innvirkning på vegetasjon med hensyn til 
slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall turer som kan flys og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil helikoptertransport i 
dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Helikoptertransporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre 
for stor belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Helikoptertransport er det mest skånsomme for terrenget og rådmannen innstiller på at tillatelse 
innvilges. Det foreslås at det settes krav om at transporten skal skje på hverdager, slik at støyen fra 
helikopteret ikke forstyrrer hytteeiere i området i helgene. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske Kommune 
PLAN OG UTVIKLING  
Postboks 93, 8201 Fauske 

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK 

Navn og adresse

Tlf.

Tidsrom for dispensasjon
Hel sesong Særskilt tidsrom (dato start/slutt) Flerårig (maks 5 år)

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader
Løyvekjøring § 5a Oppgi område 

Funksjonshemmede § 5b Krav til legeerklæring 

Bagasje og utstyr til egen hytte § 5c Gjelder egen hytte + nær familie 

Utmarksnæring for fastboende § 5d Utleiehytter og lignende 

Transport av ved § 5e Hoggs tillatelse av grunneier 

Særskilt behov (unntaksparagrafen) § 6 Spes. Oppdrag og barmarkskjøring 

Beskriv formålet for bruk i henhold til anførte §

Navn på hytteeier, gnr/bnr evt. fnr

Beskrivelse av trasé, eller legg ved kart, for å kjøre til hytte

Sted/dato Underskrift

postmottak@fauske.kommune.no

E-post



Søknaden sendes til: 

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske

postmottak@fauske.kommune.no

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert. 

postmottak@fauske.kommune.no


1. Skihytta 
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"skihytta sulitjelma"
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Sak nr.   Dato 
026/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Grytvikmoen/Langvannet Hytteforening - Søknad om å kjøre opp skispor med 
snøskuter 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Grytvikmoen/Langvannet Hytteforening  gis tillatelse til å benytte snøskuter med redskap til 
oppkjøring av skispor fra Langvannet v/Kvenfloget frem til Veten, over Mefjellet og tilbake i 
samme spor fra Storhaugen, se vedlagte kartutsnitt.  Det settes følgende vilkår: 
 

1. Det kan benyttes 1 stk snøskuter m/ hengerredskap 
2. Ferdselen må skje i tidsrommet fra og med fredag i palmehelga til og med onsdag før 

skjærtorsdag mellom kl 08:00 til 20:00 i 2018, 2019 og 2020. 
3. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier 

 

 
Vedlegg: 
29.03.2017 Bent Braseth - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 1344802 
 
Sammendrag: 
Grytvikmoen/Langvannet Hytteforening v/Bent Braseth, søker om dispensasjon for å kjøre opp skispor 
med snøskuter med henger fra Langvannet v/Kvenfloget fram til Veten. 
 
Saksopplysninger: 
Hytteforeningen v/Bent Braseth søker om dispensasjon til å kjøre opp skispor med maskin som henger 
etter snøskuter fra Langvannet v/Kvenfloget frem til Veten, over Mefjellet og tilbake i samme spor fra 
Stohaugen, se vedlagte kartutsnitt.   
 
Det søkes om et spesifikt tidspunkt i april 2017, men da søknaden kom så sent, ble den ikke behandlet i 
fjor før påske. Hytteforeningen ønsker å fremme samme søknad i år, og at en eventuell dispensasjon 
skal gjelder i noen år framover. 
 
I hht motorferdselloven § 3 e kan det benyttes motorkjøretøy på vinterføre til: 
«opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det 
foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter» uten å søke dispensasjon.  
Hytteforeninger er ikke nevnt i denne sammenheng, så en må dermed behandle søknaden etter § 6 
(unntaksparagrafen) i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
 



Søker opplyser at løypa skal være åpen for allmennheten. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er viktig at noen påtar seg arbeidet med å kjøre opp skispor slik at alle kan komme seg ut på ski.  
Søker opplyser at alle kan benytte skisporet og det er primært ved påsketider det er behov for at  løypa 
er åpen. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring 
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
I hht § 6 skal en vurdere hvorvidt omsøkte ferdsel er fornøyelseskjøring og det eventuelt kan  utføres på 
annen måte.  For å få til gode og trygge skispor i området, er det viktig at en kan bruke snøskuter og 
Rådmannen innstiller på at tilatelse blir gitt. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 









 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/2096     
 Arkiv sakID.: 17/3101 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
027/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Kirsti Langaard - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Kirsti Langaard, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til familiehytte i Skoffedalen, gnr 119/1/166 og familiegård, gnr 90/16.  Kjøringa skal 
foregå fra parkeringsplass på Tveråmoen, jfr. kartutsnitt.  
 
Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 
 
Vilkår for tillatelsen: 
· Tillatelsen gjelder fom 27. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) til 8. mai 2022. 
· Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter. 
· All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
· Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
· Dersom det skal kjøres på privat  grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 
· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
· naturmiljøet og mennesker. 

 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 
 
Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 
 

 
Vedlegg: 
21.11.2017 Søknad med kart 1365750 

06.02.2018 Bekreftelser fra festere 1372533 

06.02.2018 Gnr 119-1-166 - Skoffedalsvatnet 1372534 

06.02.2018 mailisgnr90-16 1372542 
 
Sammendrag: 
 
Kirsti Langaard,  Fauske, søker om tillatelse til transport til familiehytte i Skoffedalen, gnr 119/1/166, og 
til familiegård på Øvre Fjell, gnr 90/16,  etter § 6. Det er hennes søstre som står som festere/eiere av 



familiehytta og familiegården. Denne søknaden må dermed behandles etter § 6 i forskriften, i og med at 
det kun er hytteeier (inkl ektefelle og barn) som kan gis dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c.  
 
Saksopplysninger: 
I rundskriv T-1/96 heter det når det bl a når det gjelder transport til private hytter: «Det kan kun gis 
dispensasjon til hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie,som 
ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etterforskriftens § 
6» 
 
Det foreligger brukstillatelse fra festere (søstre). 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Dette er en familiehytte som ligger langt (ca 10 km) fra nærmeste brøyta vei. Familiegården på Øvre Fjell 
ligger ca 5 km fra nærmeste brøyta vei. Søker har brukstillatelse, men kan ikke benytte søstrenes 
snøskutertillatelse for kjøring til hytta/gården, dvs at søsterne må transportere 
bagasje og utstyr til hytta/gården dersom søker skal bruke den. Det er kun tillatt med en stk snøskuter til 
hver hytte. 
 
Dersom en innvilger en slik søknad, vil dette skape presedens for andre lignende saker. Hver enkelt sak 
må vurderes ut fra hvem som i tillegg til eier/fester eventuelt skal gis tillatelse til kjøring til familiehytter 
og hvor hytta ligger. 
 
I dette området er det ikke tilgang til leiekjøring. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring 
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til transport av bagasje og utstyr i dette området å være 
i strid med formålet, og tillatelse kan gis. 
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Familiehytte v/Skoffedalsvatnet, gnr

06.02.2018
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Mai Lis Mikalsen, gnr 90/16

11.12.2017
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Sak nr.   Dato 
028/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Kjell Egil Mattson - Søknad om landing og parkering av mikrosjøfly på Langvatnet 
og Kjelvatnet i Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 innvilges søknaden delvis slik: 
 

1. Kjell Egil Mattson, Mo i Rana, innvilges inntil 15 landinger på Langvatnet i Sulitjelma i 
perioden 1. mai til 1. november pr sesong i 3 år, dvs til 1. november 2020. 

Landingene må skje på dagtid, dvs i tidsrommet mellom kl 07:00 og kl 22:00 
Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier til landingen. 
Det skal føres kjørebok. 
   
2. Søknad om landing på Kjelvatn i Sulitjelma avslås. Begrunnelse er at dette kan skape 

presedens for liknende saker. Transportbehovet i søknaden oppgis å være vedlikehold og 
tilsyn. I denne sak vurderes det slik at det ikke er hjemmel til å gi dispensasjon til dette 
formål. Det gir ulemper for naturmangfoldet og friluftslivet i området. 

 
Vedlegg: 
16.10.2017 Kjell Egil Mattson - søknad om landings og parkringstillatelse for mikrosjøfly 1362289 
 
Sammendrag: 
 
Kjell Egil Mattson, Mo i Rana, søker om landings- og parkeringstillatelse for mikrosjøfly på Langvatnet i 
Sulitjelma, samt landing på Kjelvatnet. 
 
Saksopplysninger: 
Kjelvatnet ligger i utmark,  Langvatnet er en del av et vassdrag, 
og det må derfor søkes dispensasjon for landing på begge disse vatnene etter § 6 i  Lov om motorferdsel 
i utmark og vassdrag. 
  
Det søkes om 10 landinger på Kjelvatnet og15 landinger på Langvatnet. 
 
Bakgrunnen for søknaden er at søker har hytte i Saakiåsen og leilighet i Charlotta og sin faste bopel på 
Mo i Rana.  En dispensasjon for landing på disse vatnene vil kutte ned reisetiden med 2 timer hver vei. 
Formålet er tilsyn og vedlikehold av hytte og leilighet. 
  
Det  søkes om tillatelse til landing i tidsrommet 1. mai til 1. november. 
 



Langvatnet var under forsøksperioden fra  2001 til 2014 et vatn som det ble gitt landingstillatelse på. I 
vilkårene for motorisert ferdsel i utmark het det: 
«Landing/letting med fly tillates kun på Langvatnet i Sulitjelma.» 
 
Statskog som grunneier har gitt tillatelse til at flyet parkeres på Langvatnet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kjelvatnet ligger i et område med mange fritidsboliger.  Fylkesveien går opp til Kjelvasskrysset/Skihytta. 
Om sommeren er det åpen vei innover mot Balvatnet, slik at det er gode muligheter å komme seg til 
hytta langs vei. 
 
Bruk av sjøfly vil endre støysonen fra bil på vei til innflygingskorridor over vatnet. Kjelvatnet er et vatn 
som i sommerhalvåret har mye ferdsel med båt. Man har begrensinger på motorstørrelse.  Transport av 
bagasje og utstyr med båt er allmenn akseptert.  Endring til å akseptere bruk av sjøfly til transport av 
bagasje og utstyr vil være en endring og utvidelse av motorisert ferdsel i utmark. Det er ikke nødvendig 
med utvidelse av dagens praksis for å ivareta transport til fritidseiendommene i området. 
 
Rådmannen foreslår at landing på Kjelvatnet avslås.  
 
Når det gjelder Langvatnet, er situasjonen en annen. Langvatnet ligger i «tettbygd» strøk og landing her 
ansees ikke like belastende. Langvatnet var også under forsøksordningen en vatn hvor det kunne gis 
landingstillatelser for sjøfly på. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse og 
støy. Samtidig vet vi at landing med mikrosjøfly ikke vil ha innvirkning på vegetasjon med hensyn til 
slitasje. Bruk av fly vil gi andre og endrede støysoner enn med bil langs vei og motorbåt på vannet. 
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall turer som kan flys og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil landing med 
mikrosjøfly i dette omfanget forventes ikke å skade naturmangfoldet.  En dispensasjon vil imidlertid 
skape presedens for liknende saker. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Landingstillatelse på Langvatnet som det er søkt om i dette tilfellet er så begrenset i omfang at det ikke 
forventes å medføre for stor belastning på området.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken.  
 
Rådmannen foreslår at  landing på Langvatnet innvilges. 
 
 



Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
029/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Mads Hjørnevik - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Mads Hjørnevik, Bodø, gis tillatelse til inntil 3 turer til transport av møbler/inventar med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Tokdalsveien, gnr 62/100.  Det skal føres kjørebok. Kjøringa 
skal foregå fra parkeringsplass på Medliveien, jfr. kartutsnitt.  
 
Det settes følgende vilkår: 

 
· Tillatelsen gjelder fom 27. februar 2018 tom 18. mars 2018.  
· Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter. 
· All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
· Dersom det skal kjøres på privat  grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 
· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
· naturmiljøet og mennesker. 

 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 
 

 
Vedlegg: 
08.02.2018 Mads Hjørnevik - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 

utmark 
1372870 

12.02.2018 Hjørnevik, gnr 62-100 - kartutsnitt 1373132 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Mads Hjørnevik, Bodø, om dispensasjon for transport av 
senger til egen hytte, beliggende i Tokdalen. 
 
Saksopplysninger: 
Hjørnevik søker om inntil 3 turer til frakting av senger med snøskuter fra parkeringsplass ved bom i 
Medliveien til egen hytte i Tokdalsveien 4 i Valnesfjord.  Avstanden fra parkeringsplass til hytte er 2,35 
km, dvs. for kort avstand mellom hytte og nærmeste brøyta vei for å innvilge transport etter § 5 1. ledd 
bokstav c i forskriften. Saken må derfor behandles etter § 6 i forskriften.  
 
Kjøringen skal foregå langs opparbeidet skogsvei. Det er ikke tilgang på leiekjøring i området. 



 
Saksbehandlers vurdering: 
Hjørnevik har i sak 121/17 i Planutvalget fått avslag på frakting av brensel og gass med snøskuter til 
hytta med begrunnelse at avstanden var for kort mellom hytte og bilvei. 
 (Egen sak – klagesak). 
 
Det er nå behov for frakting av møbler/inventar til hytta.  Dette er tunge ting som ikke kan bæres. En slik 
transport ansees ikke som turkjøring. Transporten skal foregå langs opparbeidet skogsvei. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje.  
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring 
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til transport av møbler/inventar i dette området å være 
i strid med formålet, og tillatelse kan gis. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





1:10000

Hjørnevik, gnr 62/100

12.02.2018
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Sak nr.   Dato 
030/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Mads Hjørnevik, Bodø - Klage på vedtak i sak 121/17 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Klage fra Mads Hjørnevik, Bodø, tas delvis til følge. 
 
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag innvilges 
inntil 4 turer pr sesong for transport av brensel og gass til fritidsbolig i Tokdalsveien 4, gnr 62/100.  
Kjøringen skal starte fra Medliveien, jfr. kartutsnitt. 
 

Vilkår for tillatelsen: 
· Tillatelsen gjelder fom 27. februar 2018 (forutsetter snødekt mark) til 8. mai 2022. 
· Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter. 
· All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
· Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
· Dersom det skal kjøres på privat grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 
· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
· naturmiljøet og mennesker. 

 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 
 
Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 
 
 
 
Vedlegg: 
08.12.2017 Klage på vedtak i sak 121/17 1367315 

14.11.2017 Mads Hjørnevik - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 

1364228 

18.10.2017 Mads Hjørnevik - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 

1362694 

23.10.2017 Søknad om å ferdsel i utmark 1362696 

18.10.2017 vedlegg scootersøknad 1362697 
 
Sammendrag: 
Mads Hjørnevik, Bodø, fikk i sak 121/17 i Plan- og utviklingsutvalget avslag på søknad om transport av 
brensel til hytte som ligger 2,35 km fra nærmeste brøyta vei.  Bakgrunnen for avslaget var at det var for 
kort avstand fra nærmeste brøyta vei og til hytta.  
 
Saksopplysninger: 
I hht vedtaket ble det lagt vekt på at avstanden fra nærmeste brøyta vei var for kort for å kunne innvilge 



dispensasjon til hytte i hht § 5 1. ledd bokstav c, hvor det må være over 2,5 km før en kan innvilge 
transport til hytte.  Denne saken ble behandlet etter § 6 (unntaksparagrafen) og vurdert i forhold til 
«særlig behov» og om transporten skulle kunne løses på annen måte.  Det ble også lagt stor vekt på om 
en slik sak ville kunne skape presedens for liknende saker. 
 
Det er flere steder i kommunen hvor det er hytter som ligger nært vei og hvor en ikke har mulighet for 
leiekjøring, så dermed kan saken skape presedens. 
 
Søknaden gjelder 6 turer med snøskuter for frakting av brensel og gass. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er i klagen ikke kommet inn nye momenter som kan har betydning for saken, men søker kommer 
med synspunkter som Rådmannen mener kan være fornuftig blir vurdert på nytt. 
Det er ikke leiekjøring i området og avstanden er så pass stor at det vurderes som vanskelig å få med seg 
brensel og gass.  Transporten skal foregå etter en skogsvei som også er fast snøskutertrase for hyttene 
lenger opp i dalen om vinteren. 
  
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring 
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Rådmannen vil etter en ny helhetsvurdering innstille på at klagen tas delvis til følge og foreslår at det 
innvilges inntil 4 turer for transport av brensel og gass pr. sesong. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
121/17 Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017 

 
 
Mads Hjørnevik - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden fra Mads Hjørnevik, Bodø, om dispensasjon for transport til hytte på gnr 62/100 avslås. 
 
Begrunnelse for avslaget er at avstanden fra nærmeste brøytet bilvei er under 2,5 km som er 
kravet i forskriftens § 5 bokstav c. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 121/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknaden fra Mads Hjørnevik, Bodø, om dispensasjon for transport til hytte på gnr 62/100 avslås. 
 
Begrunnelse for avslaget er at avstanden fra nærmeste brøytet bilvei er under 2,5 km som er 
kravet i forskriftens § 5 bokstav c. 

 
Vedlegg: 
18.10.2017 Mads Hjørnevik - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 

utmark 
1362694 

23.10.2017 Søknad om å ferdsel i utmark 1362696 

18.10.2017 vedlegg scootersøknad 1362697 
 
Sammendrag: 
Mads Hjørnevik, Bodø, søker om dispensasjon for inntil 6 turer pr sesong for frakting av brensel og gass 
til hytte beliggende i Tokdalen, gnr 62/100.  Avstanden fra nærmeste brøyta vei til hytta er 2,35 km. 
 
Saksopplysninger: 
Ihht forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 bokstav c) heter det at eier 
av hytte som ligger minst 2,5 km fra nærmeste brøytet bilvei kan innvilges dispensasjon for transport av 
bagasje og utstyr til hytta. 
 
I dette tilfellet er avstanden for kort, dvs 2,35 km.  Leiekjøringsløyvet for Valnesfjord vest er lyst ut, men 
det er ikke kommet inn noen søkere til dette løyvet.  Det er dermed ikke tilgjengelig leiekjøring i 
området. 
 
Saken må behandles etter § 6 (unntaksparagrafen) i forskriften.  Her må det foreligge et særlige behov 



for transport, det må ikke knytte seg til turkjøring og behovet for transport kan  ikke dekkes på annen 
måte. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Dette er en sak av prinsippiell karakter som kan skape presedens  for lignende saker.  Fauske kommune 
må vurdere nøye hvorvidt en skal innvilge slike søknader der fritidshuset ligger under 2,5 km fra 
nærmeste brøyta vei, som er kravet i § 5 bokstav c i forskriften.   
 
Dette er en sak hvor hytta ligger bare 150 m under grensen for transport ihht forskriften, hytta ligger i et 
område hvor det ikke er mulighet for leiekjøring og hytta har ikke innlagt strøm, så behovet for brensel 
er stort.  I tillegg skal tranporten foregå på en opparbeidet skogsvei. 
 
Det er imidlertid flere hytter som ligger innenfor 2,5 km-grensen og som kan ha behov for transport av 
bl a brensel. Rådmannen mener at dersom en skal innvilge slike saker, vil det generere mer ferdsel i 
utmark og dermed ikke være et tiltak i forhold til målsettingen om å redusere motorferdselen til et 
minimum.  
 
Rådmannen innstiller på at søknaden avslås.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





Søknad om å ferdsel i utmark 

 

Jeg vil med dette søke om tillatelse til å transportere ved, gass og nødvendig materiell til egen hytte 

etter Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §6 – unntakstilfelle.   

Min samboer og jeg har kjøpt fritidseiendommen Tokdalveien 4. (gårdsnr: 62 bruksnr: 100)  

Med i handelen fikk vi en snøscooter med slede som tidligere eier hadde brukt i utmark. Denne står 

parkert i garasje/uthus på vår tomt. 

Hytta er uten innlagt strøm eller vann, så her er vi avhengig av fossilt brennstoff i form av ved for 

oppvarming samt gass til komfyr, kjøleskap og toalett. I tillegg vil vi i perioder være avhengig av 

drikkevann på vinterstid. 

Hytta ligger 2,35km fra nærmeste brøytede vei Medliveien (ref. kart). Dette er målt langs senter av 

traktorveien(Tokdalveien), og inn langs stien vi må gå til hytta for å unngå myr og våtmark. Vi 

mangler da 150 meter fra kravet på 2,5km som gir grunnlag for generell tillatelse for transport til 

egen hytte (ref. §5 bokstav c). Det fremkommer av hytteboken at vanlig forbruk av ved per 

vintersesong er i størrelsesorden av 40stk sekker, og da ser jeg de siste 150 m som ubetydelig når det 

kommer til belastningen det vil innebære å frakte dette opp til hytta for hånd. 

Tidligere eier har brukt snøscooter til og fra eiendommen perioden 2010-2016. Han hadde i tillegg 

«blåkort» fra lege som etter min forståelse ga han mulighet til ubegrenset bruk av snøscooteren i 

utmarka, noe han også utnyttet ifølge grunneier. 

Jeg vil med dette søke om dispensasjon til kun 6 turer årlig for transport av nødvendig materiell til 

egen hytte med snøscooter og slede langs angitt trase. (ref kart) Denne søknaden er ikke knyttet til 

noen form for tur-kjøring. 

Snøscooterbruken til og fra vår eiendom vil med andre ord bli langt mindre enn tidligere.   

Jeg har også tillatelse og veirett fra grunneier for å kjøre snøscooter fra traktorveien og inn til hytta. 

(kartskisse vedlagt) Denne er dog veiledende da markert veirett på skisse tar oss over våtmark, og 

reell kjøring vil finne sted litt lenger øst, nærmere det som er gangsti sommer. 

Da vi allerede har snøscooter tilgjengelig parkert i garasje på eiendommen, vil også evt leiekjøring 

med grunneier eller andre i området føre til unødvendig ferdsel siden dette medfører en ekstra 

etappe for innleid sjåfør. At vi kan gå opp, hente og bruke vår egen scooter vil dermed minimere 

motorferdselen i området til et minimum. 

Håper dere kan se forbi at vi mangler 150m fra grunnlaget om generell dispensasjon i henhold til 

forskriften, og ser at behovet for transport av ved og materiell er reelt i vårt tilfelle. Vi søker ikke om 

tur-kjøring, kun transport langs trase til hytte i henhold til traktorvei og veirett fra grunneier. Bruk av 

egen scooter vil i vårt tilfelle, da scooteren allerede er etablert og parkert på eiendommen, redusere 

motorferdselen til et minimum. 

 

Mvh 

 

Mads Hjørnevik 
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Mai Lis Mikalsen - søknad om dispensajon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Mai Lis Mikalsen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til familiehytte i Skofferdalen, gnr 119/1/166.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplass 
på Tveråmoen til familiehytta i Skofferdalen, jfr. kartutsnitt.  
 
Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 
 
Vilkår for tillatelsen: 
· Tillatelsen gjelder fom 27. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) til 8. mai 2022. 
· Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter. 
· All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
· Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
· Dersom det skal kjøres på privat  grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 
· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
· naturmiljøet og mennesker. 

 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 
 
Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 
 

 
Vedlegg: 
21.11.2017 søknad 1365748 

06.02.2018 Bekreftelse fra fester/hjemmelshaver 1372499 

06.02.2018 Gnr 119-1-166 - Skoffedalsvatnet 1372503 
 
Sammendrag: 
 
Mai Lis Mikalsen, Fauske, søker om tillatelse til transport til familiehytte i Skoffedalen, gnr 119/1/166 
etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Det er hennes søster  som 
står som fester/eier av hytta og denne søknaden må dermed behandles etter § 6 i forskriften, i og med 
at det kun er hytteeier (inkl ektefelle og barn) som kan gis dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c.  



 
Saksopplysninger: 
I rundskriv T-1/96 heter det når det bl a når det gjelder transport til private hytter: «Det kan kun gis 
dispensasjon til hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie,som 
ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etterforskriftens § 
6» 
 
Det foreligger brukstillatelse fra fester (søster). 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Dette er en familiehytte som ligger langt (ca 10 km) fra nærmeste brøyta vei. Søker har brukstillatelse, 
men kan ikke benytte søsterens snøskutertillatelse for kjøring til hytta, dvs at søsteren må transportere 
bagasje og utstyr til hytta dersom søker skal bruke den. Det er kun tillatt med en stk snøskuter til hver 
hytte. 
 
Dersom en innvilger en slik søknad, vil dette skape presedens for andre lignende saker. Hver enkelt sak 
må vurderes ut fra hvem som i tillegg til eier/fester skal gis tillatelse til kjøring til familiehytte og hvor 
hytta ligger. 
 
I dette området er det ikke tilgang til leiekjøring. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring 
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til transport av bagasje og utstyr i dette området å være 
i strid med formålet, og tillatelse kan gis. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 



rådmann 
 







1:30000

Familiehytte v/Skoffedalsvatnet, gnr

06.02.2018
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Sak nr.   Dato 
032/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Sulitjelma Skytterlag - Søknad om å få benytte snøscooter ved 
idrettsarrangement 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Sulitjelma Skytterlag v/leder Ståle Indregård, gis tillatelse til bruk av inntil 3 stk snøskutere i 
tidsrommet 13. april til og med 22. april 2018 i forbindelse med avvikling av arrangement på 
skytebaneområdet i Daja i Sulitjelma. I tillegg gis det tillatelse til bruk av 1 stk ekstra snøskuter 
søndag den 22. april 2018. 

 
Vilkår for tillatelsen: 
· All kjøring utenfor område avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 22:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
· Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker. 

 

 
Vedlegg: 
16.01.2018 Søknad om å få benytte snøscooter ved idrettsarrangement 1370320 
 
Sammendrag: 
Sulitjelma Skytterlag skal arrangere feltstevne og søker om dispensasjon til å benytte snøskuter ifbm 
med arrangementet.  
 
Saksopplysninger: 
Sulitjelma Skytterlag søker om dispensasjon til å benytte 4 stk snøskutere samtidig i forbindelse med 
feltstevne som skal arrangeres på skytebaneområdet i Daja i Sulitjelma. Saken må behandles etter § 6 i 
forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, da det i forskriftens § 3 e) bare 
hjemler tillatelse til bruk av motorkjøretøy i forbindelse med opparbeiding og preparering av skibakker. 
 
Arrangementet skal skje søndag den 22. april 2018. I uka før stevnet er det behov for transport av 
figurer og forberedelser på standplass, samt noe skoging/fjerning av kratt/småskog. Det er tenkt å bruke 
3 stk snøskutere til dette arbeidet.  På selve stevnedagen er det behov for 4 stk snøskutere for frakting 
av utstyr til deltakerne, kjøre inn vann og utstyr til cafedrift og til selve avviklingen av stevnet. 
 
Innkjøringen fra Daja og til skytebanen benyttes turistløypa, dermed trenger man ingen dipensasjon.  
Det er selve skytebaneområdet det søkes dispensasjon for. 
 



Saksbehandlers vurdering: 
Dette er et idrettsarrangement hvor bruk av motorkjøretøy ikke er hjemlet direkte i forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Søknaden må behandles etter § 6 og en må da gjøre de 
vurderingen som denne § i forskriften krever. 
Her påviser søkeren et spesielt behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på 
annen måte i og med at det søkes om transport av tungt utstyr og klargjøring av området før stevnet 
arrangeres. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring 
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter i forbindelse med idrettsarrangementet i dette området 
å være i strid med formålet, og tillatelse kan gis. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 









 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/2621     
 Arkiv sakID.: 18/536 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
033/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Sulitjelma Snøscooterklubb - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy 
i utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad  fra Sulitjelma Snøscooterklubb om tillatelse til kjøring med snøskuter i forbindelse med 
medlemsturer i en avgreining fra Turistløypa til nordre del av Loppavatnet avslås. 
 
Begrunnelsen er at dette anses som turkjøring/fornøyelseskjøring og det er ikke hjemlet i § 6 i 
forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
 

 
Vedlegg: 
12.02.2018 Sulitjelma Snøscooterklubb - Søknad om dispensasjon for bruk av 

motorkjøretøy i utmark - med kartutsnitt 
1373101 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Sulitjelma Snøscooterklubb om dispensasjon til kjøring med 
snøskuter i forbindelse med medlemsturer. Søknaden må behandles etter § 6 i forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Saksopplysninger: 
Søknaden fra Sulitjelma Snøscooterklubb gjelder tillatelse til å kjøre med snøskuter i forbindelse med 2 
medlemsturer, den ene den 31. mars, den andre før 25. april 2018.  Formålet er sosialt samvær med bl a 
isfiskekonkurranse på Loppavatnet. Traseen som det er tenkt å benytte er en avgreining fra turistløypa 
ved Mourkivannets nordside. Traseen følger nordsiden av Mourki med endepunkt Loppavatnets nordre 
ende, vedlagte kartutsnitt. 
 
Saken må behandles etter § 6 (unntaksparagrafen). 
 
Saksbehandlers vurdering: 
I § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag heter det: 
«I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer - 
etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som 
ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal 
transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 
motorferdselen til et minimum.» 
 
Rådmannen vurderer formålet med kjøringen som turkjøring/fornøyelseskjøring.  Slik kjøring kan foregå 
i Turistløypa. 
 
 
Geir Mikkelsen 



rådmann 
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Sak nr.   Dato 
034/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Tom Halgeir Midtsund - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Tom Halgeir Midtsund, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til familiegård, gnr 90/16.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplass på Tveråmoen til 
gården på Øvre Fjell,  jfr. kartutsnitt.  
 
Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 
 
Vilkår for tillatelsen: 
· Tillatelsen gjelder fom 27. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) til 8. mai 2022. 
· Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter. 
· All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
· Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
· Dersom det skal kjøres på privat  grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 
· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
· naturmiljøet og mennesker. 

 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 
 
Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 
 

 
Vedlegg: 
14.11.2017 Tom Halgeir Midtsund - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 

utmark 
1365079 

06.02.2018 mailisgnr90-16 1372484 

05.02.2018 Brukstillatelse fra fester 1372371 
 
Sammendrag: 
 
Tom Halgeir Midtsund, Fauske, søker om tillatelse til transport til familiegård på Øvre Fjell. Det er hans 
søster  som står som fester/eier av hytta og denne søknaden må dermed behandles etter § 6 i 



forskriften, i og med at det kun er hytteeier (inkl ektefelle og barn) som kan gis dispensasjon etter § 5 
første ledd bokstav c.  
 
Saksopplysninger: 
I rundskriv T-1/96 heter det bl a når det gjelder transport til private hytter: «Det kan kun gis 
dispensasjon til hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, 
som ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter 
forskriftens § 6» 
Det foreligger brukstillatelse fra fester (søster). 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Dette er en familiegård som ligger langt (ca 5 km) fra nærmeste brøyta vei. Søker har brukstillatelse, 
men kan ikke benytte søsterens snøskutertillatelse for kjøring til gården, dvs at søsteren må transporter 
bagasje og utstyr til hytta dersom søker skal bruke den. Det er kun tillatt med en stk snøskuter til hver 
hytte. 
 
Dersom en innvilger en slik søknad, vil dette skape presedens for andre lignende saker. Hver enkelt sak 
må vurderes ut fra hvem som i tillegg til eier/fester skal gis tillatelse til kjøring til familiehytter, og hvor 
hytta ligger. 
 
I dette området har det ikke vært vanlig med leiekjøring. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring 
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til transport av bagasje og utstyr i dette området å være 
i strid med formålet, og tillatelse kan gis. 
 
 
 



Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





1:15000

Mai Lis Mikalsen, gnr 90/16

11.12.2017

© Norkart AS
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Sak nr.   Dato 
035/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Tove Elise Magerøy - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Søknaden fra Tove Elise Magerøy, Eide, avslås. 
 
Tilsyn med hytter kan dekkes ved at en benytter seg av leiekjøringordningen som er etablert i 
Sulitjelma. 
 

 
Vedlegg: 
12.02.2018 Odd Knut Johansen og Tove Elise Magerøy - Søknad om dispensasjon for 

bruk av motorkjøretøy i utmark 
1372918 

12.02.2018 Kartutsnitt 1373191 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Tove Elise Magerøy, Eide, om dispensasjon for kjøring med 
snøskuter, slik at svigerinne/svoger kan foreta tilsyn med søkers hytte. 
 
Saksopplysninger: 
Tove Elise Magerøy har hytte ved Kjelvatn i Sulitjelma.  De har fått innvilget dispensasjon for transport 
av bagasje og utstyr til hytta etter § 5 1. ledd bokstav c i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og 
på islagte vassdrag.   
 
Magerøy bor  på Eide, 900 km fra Sulitjelma.  Hun søker om dispensasjon slik at hennes svigerinne kan 
ha tilsyn med hytta, da de bor så langt fra Sulitjelma. Svigerinnen og hennes mann har også hytte i 
Sulitjelma. De har dispensasjon for transport av bagasje og utstyr til sin hytte. 
 
Tilsyn med andres hytter er ikke hjemlet i forskriften, så saken må behandles etter § 6 
(unntaksparagrafen). 
 
Det er tilrettelagt for leiekjøring (8 løyver) i Sulitjelmafjellet.  Leiekjøring skal bl a brukes til tilsyn med 
hytter. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Dette er en sak som kan skape presedens for liknende saker. Skal kommunen innvilge dispensasjon for 
familiemedlemmer for kjøring i forbindelse med tilsyn av hytter, eller skal dette foretas av dem som har 
løyve for leiekjøring i området?   
 
Sulitjelma Turistsenter as i Daja har 8 leiekjøringløyver som kan benyttes til slike oppdrag.  Dette er en 
viktig attånæring for løyveinnehaveren i Sulitjelma. 
 



I forbindelse med behandling av forskriftens § 6-saker skal søker påvise et særlig behov som ikke knytter 
seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. 
 
Rådmannen vurderer søknaden slik at den ikke er turkjøring, men at tilsyn med hytta kan dekkes ved 
leiekjøring.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Odd Knut Johansen <oddkjoha@online.no> 
Sendt: onsdag 7. februar 2018 12.30 
Til: Postmottak 
Emne: Til Enhet Plan- og utvikling. Søknad om tilsyn til vår hytte v/Kjelvatnet,  

gnr. 119/506. Jfr. forskriftene  paragraf 6. 
 
Søknad om tilsyn til vår hytte ved Kjelvatnet, jfr. forskriftene paragraf 6. 

Viser til telefonsamtale i dag med Lise Gunn Hansen. 

Søker herved om at Klara og Wiggo Johansen, Tørresvik 14, 8214 Fauske,  får flerårig tilsyn 

til vår hytte ved Kjelvatnet, Tjallanisodden 5, gnr. 119/506. Grunnen til dette er at vi, Tove 

Elise Magerøy og Odd Knut Johansen Magerøy, Eidevegen 30, 6490 Eide, bor 900 km fra 

hytta. Av den grunn trenger vi tilsyn til hytta ved behov. Klara er søster av Odd Knut. Klara 

og Wiggo har egen hytte på mottsatt side av oss ved Kjelvatnet. Vestre Kjelvatnet 43, gnr. 

119/398. 

Lise Gunn Hansen lovte å ta kopi av kart over våre kjøretraseer for å vise hvor Klara og 

Wiggo kan kjøre når de skal ha tilsyn til vår hytte. 

Håper på et raskt og positivt svar. 

  

Vennlig hilsen 

Tove Elise Magerøy 

tlf. 92840684 

og Odd Knut Johansen Magerøy 
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Sak nr.   Dato 
036/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 

 
 
Sulitjelma Turistsenter - Søknad om dispensasjon for turistkjøring med snøskuter 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 

1. Sulitjelma Turistesenter, Daja, gis tillatelse til transport av turister og utstyr fra Daja til 
Coop-stua på toppen av slalåmbakken i Sulitjelma Fjellandsby med inntil 3 turer i 
tidsrommet 1. mars til 1. mai 2018. 
Det settes følgende vilkår:  

· Det kan benyttes inntil 3 stk snøskutere samtidig. 
· Ferdsel må foregå i tidsrommet mellom kl 17:00 og kl 22:00 

1. Sulitjelma Turistsenter, Daja, gis tillatelse til kjøring med snøskuter i forbindelse med 
befaring av området v/skytebanen i Daja, se vedlagte kartutsnitt med inntegnet trase. 

· Det kan benyttes 1 stk snøskuter 
· Ferdselen må være utført innen 1. mai 2018  
· Ferdsel må foregå i tidsrommet mellom kl 17:00 og kl 22:00 

Det settes følgende vilkår: 
 

· Det kan benyttes 1 stk snøskuter 
· Ferdselen må være utført innen 1. mai 2018  
· Ferdsel må foregå i tidsrommet mellom kl 17:00 og kl 22:00 

 
 
Vedlegg: 
08.01.2018 Sulitjelma Turistsenter - Søknad om dispensasjon for turistkjøring med 

snøskuter 
1369468 

08.01.2018 kart slalombakken 1369474 

13.02.2018 Søknad om befaring av område over skytebanen i Daja. 1373366 

13.02.2018 Kartutsnitt 1373367 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Sulitjelma Turistsenter as om transport med snøskuter fra Daja 
til toppen av slalåmbakken i Sulitjelma Fjellandsby (Coop-stua), slik at de kan ta med seg turister dit for 
bl a å se på nordlyset. I tillegg søkes det om dispensasjon fra kommunal forskrift for kjøring med 
snøskuter på vinterføre, samt 1 tur for befaring av område over skytebanen. 
 
Saksopplysninger: 
Sulitjelma Turistsenter as i samarbeid med Sulitjelma Fjellandsby ønsker å bruke snøskuter til  transport 
av turister og mat fra Daja til toppen av slalåmbakken til Coop-stua for å kunne se på nordlyset og spise. 



Det er trase nr 4 i vedlagte karrtutsnitt som det søkes om. I hht til bestemmelsene i reguleringsplan for 
Sulitjelma Opplevelsespark er  motorferdsel kun tillatt i forbindelse med preparering og vedlikehold av 
bakken.  Slik transport er heller ikke hjemlet i lov eller forskrift, så søknaden må behandles etter § 6 
(unntaksparagrafen) i forskrift for bruk av kjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Det er i søknaden ikke oppgitt hvordan dette er tenkt arrangert. Søker opplyser at det er stadig større 
etterspørsel etter turer av denne art – komme ut i naturen og se på nordlyset og gjerne innta et lite 
måltid.  
  
Søker opplyser at dette også er tenkt som et prøveprosjekt for å se om dette kan være noe å satse på 
videre i næringssammenheng. 
 
Det søkes også om dispensasjon fra forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
bl a når det gjelder bruk av turistløypa, f eks lenger åpningstid. 
 
Det er i merknadene til den nasjonale forskriften § 4a andre ledd, første og andre punktum, bl.a. sagt 
følgende: 
«Kommunen kan ikke dispensere eller på annen måte gjøre unntak fra bestemmelsene eller 
snøscooterløypene som den har vedtatt. Dersom kommunen ønsker å endre traseen eller på annen måte 
gjøre unntak fra bestemmelsene for snøscooterløypene, må den treffe nytt vedtak etter prosessen som 
er beskrevet i bestemmelsen. Bestemmelsen kan heller ikke brukes som grunnlag for dispensasjon til for 
eksempel enkeltpersoner som ønsker å kjøre fra hytta til løypa».  
 
Fauske kommune kan dermed ikke gi dispensasjon fra den kommunale forskriften. Skal tillatelse kunne 
gis, må det skje etter bestemmelsene i det nasjonale regelverket.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Ren persontransport, bortsett fra bevegelseshemmede, er i hht lovverket ikke anledning til å gi 
dispensasjon til.  Denne søknaden gjelder imidlertid adgang til å videreutvikle muligheter i forbindelse 
med turisme i Sulitjelma.  Sulitjelma Turistsenter ønsker å kunne arrangere noen prøveturer for å se om 
det er marked for dette.  
 
Fauske kommune ønsker at reiselivsbedriftene i Sulitjelma skal gis mulighet til å utvikle sitt konsept. 
Hvorvidt tranport av turister og kjøring med snøskuter utover det som er mulig i de åpne 
snøskuterløypene, er en sak som må vurderes nøye opp i mot de ulemper dette vil ha i forhold til 
naturmangfoldet og friluftslivet for øvrig. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring 
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 



Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Rådmannen vil etter en helhetsvurdering foreslå at det innvilges et lite antall turer opp til Coop-stua og 
1 tur i forbindelse med befaring. 
  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



2. JANUAR 2017 

Søknad om dispensasjon for turistkjøring med snøskuter. 

Sulitjelma merker større etterspørsel fra internasjonale turister. De ønsker opplevelser utenom 

det de kan fa  i sine hjemland, og etterspørselen etter arktisk villmark har økt betraktelig i Nord 

Norge de siste a r. Vinterstid er det spesielt nordlyset som trekker turistene til Norge. 

I samarbeid med Sulitjelma Fjellandsby, ønsker vi a  kunne tilby noe utenom det vanlige i distriktet. 

Da vet vi jo alle at snøskuter er et fantastisk redskap for a  fa  passasjerer og utstyr raskt ut i 

naturen. Sulitjelma Turistsenter har i mange a r hatt løyver for leiekjøring i Sulitjelma, og er fra i a r 

tildelt alle 8 løyver. Disse leiekjøringsløyvene gir dessverre ikke noe grunnlag for a  kunne ta med 

turister ut i terrenget. Da ma  vi bruke turistløypa som ga r til Sverige. 

Dette gir oss begrensede muligheter na r det gjelder egnede steder for a  kunne etablere leirsted for 

tilberedning av mat, og opplevelse av stillheten i fjellet. Det gir ikke store opplevelsen a  sitte ved et 

leirba l, kloss i løypa, na r man skal ta med seg turister pa  tur. Da egner løypa seg bedre til rene 

skutersafarier. 

Vi ønsker derfor a  kunne fa  tillatelse til a  benytte Sulitjelma Fjellandsby’s alpintanlegg til a  komme 

oss opp til Coop–stua som ligger pa  toppen av bakken. For a  fa  brakt passasjerer opp dit, er det 

mest gunstig a  benytte den traseen i bakken som ga r ned bak Coop-stua, forbi vannta rnet, og inn 

til Fjellandsbyens hovedbygg. Dette er trase nr 4 pa  vedlagte bilde. Da kan vi servere mat i Coop-

stua, og la gjestene nyte nordlys og stjernehimmel i fantastiske omgivelser. Selvsagt med lysene i 

bakken avsla tt.  

Et annet ønske, er dispensasjon fra regelen om avstand fra turistløypa til rasteplass. Vi har sett oss 

ut et omra de, pa  plata et over skytebanen, og det er snakk om a  komme seg rundt en kolle, bort fra 

løypa. En avstand pa  knappe 500 meter. Setter vi opp gapahuk og lager leirplass der, tilbyr vi oss a  

kjøre skispor inn dit, da det blir i passelig turavstand fra ba de turistsenteret og fjellandsbyen. Det 

blir et utmerket turma l for familier. Det er ingen hytter i dette omra det, og reinen befinner seg 

høyere opp i terrenget. Hvis jeg kan fa  en dispensasjon til a  sjekke ut omra det, kan jeg merke av 

stedet, og gi eksakte ma l pa  kart.  

Sulitjelma Turistsenter AS 

Dajaveien 1, 8230 Sulitjelma 

Tlf. 90895598 

  

Planutvalget, Fauske kommune 



Side 2 

Med bakgrunn i gitte opplysninger, vil vi derfor søke om dispensasjon fra forskrift for kommunalt 

løypenett for snøskuter, § 3c). Dette med grunnlag i a  ha mulighet til a  kunne være ute i terrenget 

lengere enn til 22.00. Det er gjerne pa  kveld og natt at f.eks nordlyset er gjeldende. 

Dispensasjon fra § 8a) Det er tillatt a  raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, 

dersom annet ikke er spesifisert i forskrift og/eller skilting. Her mener vi at en skilting av 

rasteplass vil gi tillatelse til a  kjøre inn dit. Da vil den bli a pen for allmennheten, og vi kan sta  som 

ansvarlig for merking inn dit, og oppkjøring av løype vederlagsfritt. 

Motorferdselslovens §6: § 6. (tillatelser etter søknad). 

Na r særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy 

som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven. 

Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan 

sette vilka r for tillatelsen. 

Kommunens vedtak kan pa klages til fylkesmannen. 

Med bakgrunn i denne paragraf, mener vi at kommunen kan gi tillatelse til va re forespørsler. 

§ 4. (tillatelser med hjemmel direkte i loven). 

Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med:  

e) anlegg og drift av offentlige veger og anlegg, 

  

Vi mener at kommunen, ut fra denne paragraf, kan gi oss tillatelse til persontransport i 

alpintanlegget. 

 

Mvh 

Bjørn Thomas Hansen 

Sulitjelma Turistsenter AS 
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Fra: Sulitjelma Turistsenter <sulitjelma.turistsenter@sbnett.no> 
Sendt: 13. februar 2018 11:30 
Til: Lise Gunn Hansen 
Emne: Re: Sak til Planutvalget 
Vedlegg: Screenshot-2018-2-13 Norge i bilder.png 
 
Hei beklager avglemmelsen. 
Søker om dispansasjon til å kjøre snøskuter til befaring av område tiltenkt ny trase for rasteområde ut fra 
turistløypa. 
Området ligger i platået over skytebanen i Daja, og strekker seg ca 700 meter inn i terrenget. 
Vi ønsker å utvide turismen for opplevelser i Sulitjelma, og ønsker å etablere et område man kan ta med 
gjester til. I første omgang vil vi undersøke området, og så legge inn søknad for disponering til 
kommunen og Statskog. Ved positivt svar, vil vi vederlagsfritt også kjøre opp skiløype til denne basen. 
Vedlagt bilde av området. Markering med blå strek ut fra turistløypa. 
Dette området er langt unna hytter, og ønsket er å oppføre gapahuker og bålplass på stedet. 
Området egner seg veldig godt for utflukter for familier. 
mvh 
Bjørn Thomas Hansen 
 
Tirsdag 13. Februar 2018 11:04 CET skrev Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>: 
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