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Områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 19.02.2019 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte 
forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte 
forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 012/19 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte 
forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark. 

 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 007/19 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte 
forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark. 

 
Vedlegg: 

08.02.2019 Plankart_Sulitjelma opplevelsespark_08.02.19 1403731 

08.02.2019 reguleringsbestemmelser_08.02.19 1403732 

 

 
Saksopplysninger: 
 
Fauske kommune fremmer forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark 1841-



2008008. I forbindelse med tenkt etablering av nye hyttetomter i området ser rådmannen det 
nødvendig å oppdatere bestemmelsene for å forenkle prosessen med fradeling av hyttetomter innenfor 
de områdene som er avsatt til fritidsbebyggelse. Dette innebærer blant annet en detaljering av 
plankartet i forhold til tillatt plassering av bygninger. 
 
Saken har på grunn av tilpasninger i plankart og bestemmelser vært på utvidet offentlig ettersyn i 
perioden 23.11.18 – 07.01.19. Det er avsatt et område til etablering av skutergarasjer innenfor SAA. 
 
Det er innkommet totalt 5 uttalelser til det reviderte planforslaget. Ingen uttalelse fra Nordland 
fylkeskommune. Hver enkel merknad er innført i sin helhet. Deretter er det gjort en 
vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den framstår. 
 
 
Statens vegvesen, 20.12.18 
 
Uttalelse - revidert forslag til endring av områdeplan for Sulitjelma opplevelsespark 
 
Vi viser til brev, datert 23. november 2018, og vårt tidligere brev i saken, datert 2. juli 2018. 
 
Saksopplysninger 
Forslag til endret reguleringsplan for Sulitjelma opplevelsespark har ligget ute til offentlig 
ettersyn. Det er innkommet 7 uttalelser til planforslaget, bl.a. fra oss. Revidert planforslag 
legges ut på en ny offentlig høring. 
 
Vår vurdering av planforslaget 
I brev, datert 2. juli 2018, skrev vi bl.a. følgende: 
«Vi har gått i gjennom planforslaget, og har følgende kommentar til det: 

· Parkeringsplassene langs fylkesvegen er ikke utformet i henhold til våre håndbøker. 
· Det samme gjelder for utforming av krysset Stordalveien – Dajaveien. 
· Siktlinje fra krysser i plankartet må tegnes inn, eller tas inn som krav i planbestemmelsene. 

 
På grunn av trafikksikkerhetsårsaker krever vi at kommunen til hensyn til våre synspunkter, 
og retter opp plankartet.» 
 
I sakspapirene fra kommunen står bl.a. følgende: 
«Det er i opprinnelig høringsendring ikke gjort noen endringer i forhold til kryss Stordalveien 
/ Dajaveien. Parkering langs Stordalveien er ikke etablert etter håndboka. Det er i opprinnelig 
vedtatt plan utført en utvidelse av disse. 
I revidert plankart er det utført justering av krysset Stordalveien/Dajaveien, samt at det er 
tegnet inn siktlinje. Vegtrasene har fått inntegnet senterlinje og kant kjørebane.» 
 
Vi har gått i gjennom det reviderte planforslaget, og mener dessverre at kommunen ikke har 
tatt fullt hensyn til våre tidligere merknader i saken. Parkeringsplassene er ikke utformet i 
henhold til våre handbøker, og det samme gjelder for krysset Stordalveien/Dajaveien. Dette 
må rettes opp før planen blir vedtatt. 
 
Konklusjon 
På nåværende tidspunkt har vi ikke flere innspill eller kommentarer til planforslaget, men 
forbeholder oss retten til å komme med ytterligere innspill senere i prosessen. 
Gjerne ta kontakt hvis noe et uklart. 
 



 
Vurdering/anbefaling 
 
Det har i etterkant av høringsperioden vært en dialog med Statens vegvesen. Plankartet har blitt 
oppdatert med tanke på utarbeidelse av parkeringsplasser, samt visning av siktlinjer/hensynsoner i tråd 
med håndbok N100. Oppdatert plankart er nå godkjent hos saksbehandler i Statens vegvesen. 
 
 
 
Fylkesmannen i Nordland, 07.01.19 
 
Fylkesmannen viser til høring datert 23.11.18 av endring i områdereguleringsplanen for Sulitjelma 
opplevelsespark. 
 
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.18 blitt delegert myndighet til å samordne innsigelser fra 
regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. Til denne plan 
foreligger det ingen innsigelser, og derfor intet samordningsbehov. 
 
PLANFAGLIGE RÅD 
Plankartet er foreslått oppdatert i henhold til dagens sosi-standard etter gjeldende plan- og 
bygningslov. Dette har vi ingen merknader til. 
 
Når det gjelder endringen av parkeringsareal FP2 til kombinert parkering/næring (SAA) og samtidig 
utvidelse med seks daa, bemerker Fylkesmannen at avstanden fra dagens etablerte parkeringsplass til 
det østre elveløpet mellom Øvre og Nedre Daja bør opprettholdes. Dette for å sikre at det forekommer 
en sone med høytvoksende vegetasjon mellom område SAA og elva. Eksisterende kraftlinje vest for SAA 
gjør at vegetasjonen helt ned mot elveløpet holdes nede. Følgelig bør det bevares et skjermende 
vegetasjonsbelte mot det nå foreslåtte kombinerte formålsområdet. 
 
Endringer i planbestemmelsene 
Det er bl.a. for byggeområde for fritidsboliger (H1-H9) foreslått endringer i bestemmelsene om krav til 
bebyggelsesplan etter 85-loven til situasjonsplan. Loven eller kart- og planforskriften definerer ikke 
situasjonskart eller situasjonsplan brukt i byggesak. Situasjonsplan benyttes nok i dag som en mer eller 
mindre definert standardisering av informasjonsutveksling i byggesaksbehandlingen, men er til forskjell 
fra tidligere bebyggelsesplan ikke en juridisk bindende detaljplan underlagt saksbehandlingsregler og 
offentlig medvirkning. Hensikten med dagjeldende krav om bebyggelsesplan var å fastsette mer i detalj 
hvordan grunnen innenfor planens begrensningslinje skal nyttes eller vernes (dvs. fastlegge arealbruk og 
utforming av bygninger, anlegg og tilhørende utearealer), og danne rettsgrunnlag for gjennomføring av 
tiltak og utbygging, jf. dagjeldende pbl.85 § 28-2. 
 
Departementet har uttrykt ved flere anledninger (herunder tolkningsuttalelse av 14.04.2016 og i 
spørsmål og svar om kap. 12 i pbl. på departementets egne sider) at der det i gamle 
reguleringsplaner er stilt krav om bebyggelsesplan, vil dette kravet i dag innebære at det må 
utarbeides detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 2008. 
Fylkesmannen har vanskeligheter med å se at det foreligger endrede forhold som skulle tilsi at 
kravet om detaljavklaring gjennom reguleringsplan (etter gjeldende rett detaljreguleringsplan) bør 
fravikes. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Elva er i dag tørrlagt men det er vurdert at man likevel må ta hensyn til at det kan forekomme flom. Det 



er tatt inn i bestemmelsene at overflate gulv på garasjene innenfor SAA ikke må ligge lavere enn kote 
381,0 (NN1954). Dette for å sikre tilstrekkelig nivåforskjell mellom bebyggelse og elveløpet. 
 
Planforslaget har høyere detaljnivå enn opprinnelig plan. Det er klare bestemmelser på grad av 
utnytting, mønehøyde, takvinkel osv. Det er i tillegg angitt byggegrense og felles plasser til parkering. 
 
Rådmannen vurderer at føringer gitt i plankart og bestemmeler gir gode retningslinjene for fremtidig 
bebyggelse. Nødvendigheten av en detaljreguleringplan anses i dette tilfellet som mindre vesentlig. 
 
 
Sulitjelma Fjellandsby AS, 07.01.19 
 
Vi ser at spørsmålet vedrørende veien er foreslått tatt med på årets budsjett og håper dette fører frem. 
 
Vi ser allerede nå at veien er for smal for møtende trafikk og med rundt 1000 gjester i fjellandsbyen 
nesten hver helg i sesongen er dette kritisk. I tillegg til gjester skal det også være plass til brøytebil og en 
god del folk som benytter veien mellom fjellandsbyen og turistsenteret til fots. Kommunen har allerede 
anerkjent dette problemet med redusert hastighet på veien og skilting av dette. Skiltene er satt på ca 3m 
høyde som illustrer forventet mengde snø i området. Vil også bemerke at broen ved vannrenseanlegget 
ligger lavere enn veien og er på et normalt snøår en potensiell trafikkfelle. 
 
Statskog bemerket i sin kommentar til første forslag til endring av områdeplan at vi har en del løyper 
utenfor den opprinnelige traseen. Disse løypene har vært en viktig del i utviklingen av anlegget og bør 
integreres i eventuelle nye utbygginger i henhold til reguleringsplanen. Vedlagt ligger en grov skisse av 
disse traseene og et tenkt prosjekt fra IL Malm kalt «Malmbakken». Nye traseer og heiser er en 
forutsetning for en helhetlig utvikling av området. Med mere gjester og hytter i området presses 
kapasiteten på skiheisene og tilbudet må videreutvikles. 
Vi ønsker imidlertid ikke at heistraseer skal «stjele» plass til utbygging av hyttefelt. Vi håper derfor at 
regulerte areal ikke forminskes av traseer, men heller utvides litt der det er naturlig slik at traseene kan 
være der de er og skape Ski in/Ski out muligheter. 
 
Vedlagte tegning viser Malmbakken som vil påvirke 2 potensielle hyttetomter og en mulig flytting 
avdagens barnebakke til et område regulert til boligformål. 
I tegningen er: 
Røde strek traseer vi bruker i dag. 
Gule strek traseer i malmbakken 
Blå linjer er heis i malmbakken og aktuell flytting av dagens barneskitrekk 
 
I reguleringsplanen §2.1 er det lagt inn en bestemmelse om at all bebyggelse skal ha saltak. Vi ønsker at 
denne begrensningen oppheves og at det åpnes for bebyggelse med pulttak der det ellers ikke er store 
avvik fra byggemønstret i området. 
 
I reguleringsplanen er det regulert inn langrennsløype fra fjellandsbyen og ned til skytterbanen. Det er 
startet en prosess med opparbeidelse av standarden på denne, gjort av Sulitjelma Fjellandsby 
Velforening. Vi støtter dette arbeidet og ønsker at det legges til rette for at hele langrennsløypen kan 
opparbeides på sommertid. Dette vil gjøre løypen tilgjengelig for gående/syklende/rullestolbrukere på 
sommertid og for langrenn/skiskyting ved første snøfall. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Planforlaget har allerede vært på utvidet ettersyn og det er viktig og få vedtatt de endringene som 



allerede er foreslått. Eventuelle endringer av formålene til alpinanlegget er ikke klarert med 
planmyndighetene og må tas i en egen planprosess. Rådmannen ber om at slike innspill kommer inn 
tidligere i planprosessen. 
 
Utvidelse til møteplasser langs Dajaveien ble foreslått til årets budsjett, men dette ble dessverre ikke 
tatt med i investeringsplanen for 2019. 
 
Det er ønskelig å videreføre den arkitektoniske utformingen som allerede er etablert i området. Det kan 
oppstå store snømengder i Sulitjelma. Generelt tåler saltak mer belastning. Bestemmelsene om krav av 
saltak for fritidsboliger opprettholdes. 
 
 
 
Sulitjelma Fjellandsby Velforening, 07.01.19 
 
Sulitjelma Fjellandsby Velforeningen har følgende merknader til planforslaget: 
Vi som er eiere av leilighetene i Sulitjelma Fjellandsby, ber om at det i endring til områdeplanen tas 
innet punkt om utbedring av veien fra krysset inn til Sulitjelma Turistsenter AS og videre til kafeen på 
Sulitjelma Fjellandsby. I tillegg til oss ca 60 leilighetseiere, holder Saltdalshytta på å sette opp i første 
omgang 12 hytter, og hyttefeltet er regulert til 30 hytter totalt. Det er også klart for bygging på 4 – 6 
tomter i løpet av sommeren. Dette vil bety en betydelig økning av trafikk i området. 
 
Velforeningen har i samarbeid med Fjellandsbyen, begynt å anlegge en gang- og sykkelsti fra 
barnebakken og ned til gapahuken ved Dajavatnet. Vi har planer om å forlenge den til å gå rundt 
skytterbanen og tilbake til barnebakken. Dette gjør vi for å gi et friluftstilbud som alle kan benytte seg 
av, og som et ledd ifht et Folkehelseperspektiv. Dette vil også gjøre at aktiviteten til området vil tilta, og 
da er det viktig at infrastrukturen er på plass. Slik veien fremstår i dag, er den altfor smal og vi er 
bekymret for trafikksikkerheten. Samtlige eiere betaler kommunale avgifter og eiendomsskatt til 
kommunen, som tilsvarer ca kr 170 000,- pr år, og da burde man kunne forvente bl.a. en bredere og 
bedre standard på veien. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Rådmannen synes det er meget positivt at anlegges en gang- og sykkelsti fra barnebakken ned til 
gapahuken. Utvidelse til møteplasser langs Dajaveien ble foreslått til årets budsjett, men dette ble 
dessverre ikke tatt med i investeringsplanen for 2019.  
 
 
Statskog, 06.12.18 
 
Viser til brev av 06.12.18 med revidert forslag 
Statskog SF er positive til de justeringer i bestemmelsene og plankart som nå er tatt inn. Det forhold at 
man justerer litt på arealutnyttelsen i byggeområdene for fritidsbebyggelse mener vi bidrar til en bedre 
arrondering av tomtene. I tillegg er det nå tatt inn i planen et større areal (SAA) til 
parkering/scootergarasjer. Det gjør oss mye bedre i stand til å videreutvikle tilbudet til brukerne av 
Sulisfjellene sammen med de eksisterende næringsaktørene der. 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


