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Detaljregulering for Charlottatippen boligområde 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 12.06.2019 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 058/19 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde. 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 041/19 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde. 

 
Vedlegg: 

06.06.2019 Planbeskrivelse_Charlottatippen_rev 1412797 

06.06.2019 Planbestemmelser_Charlottatippen_rev 1412798 

06.06.2019 Plankart_Charlottatippen_rev 1412799 

 

Sammendrag: 
* 
 
Saksopplysninger: 



2. gangs behandling 
 
Sulitjelma boligfond fremmer forslag til detaljregulering for del av Charlottatippen. Planområdet er på 
ca. 9 daa og omfatter gnr. 119, bnr. 1, 58, 337 og 368 samt gnr. 126 bnr. 1. 
Området ligger i Sulitjelma ca. 37 km sørøst for Fauske sentrum. Hensikten med planarbeidet er å legge 
til rette for boliger med tilhørende teknisk infrastruktur, herunder gangsti, parkering og felles leke- og 
uteoppholdsareal. 
 
Planforslaget har følgende dokumentasjon: 
Plankart i målestokk 1:750, planbestemmelser og planbeskrivelse. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 25.04.19 - 07.06.19. 
Det er innkommet 6 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelse fra offentlige myndigheter. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet. Det er deretter gjort en vurdering/anbefaling angående 
problemstillingen slik den framstår. 
 
Statens vegvesen, 16.05.19 
 
Uttalelse - forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde, Fauske kommune 
Vi viser til brev, datert 25. april 2019. 
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i 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 i denne plansaken som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor 
vegtransport, og forvalter av fylkesveg. 
 
Saksopplysninger 
Planområdet ligger i Sulitjelma, ca. 37 km sørøst for Fauske sentrum. 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger med tilhørende teknisk 
infrastruktur, herunder gangsti, parkering og felles leke- og uteoppholdsareal. 
Planområdet inngår i reguleringsplan for Charlottatippen i Sulitjelma, vedtatt 1999, og 
områdereguleringsplan for Sulitjelma gruver, vedtatt 2016. I gjeldende reguleringsplaner er 
planområdet regulert bl.a. til boligformål. 
Området hvor boligene tenkes etablert er i dag ubebygd. 
Det nye boligfeltet vil få atkomst fra fylkesvegen, og videre via eksisterende atkomstveg. 
Fylkesvegen har en ÅDT på 1305. Fartsgrensen på strekningen er 80 km/t. Langs fylkesvegen 
er det ikke etablert fortau, eller gang- og sykkelveg. 
I forslaget legges det til rette for kryssing av fv. 830. 
 
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. 
Vår vurdering av planforslaget 
Vi har gått i gjennom planforslaget, og har følgende planfaglige merknader til det: 
I planprosessen har vi gitt vegledning om at planforslaget må vise gode trafikale 



løsninger for myke trafikanter, samt at vi krever sikker kryssing av fylkesvegen. 
I rekkefølgekrav i planbestemmelsene, § 5.3, står det bl.a. at før boligene kan tas i 
bruk skal fotgjengerfelt foreligge/være ferdig opparbeidet/avklart. 
Fartsgrensen på strekningen er 80 km/t. I planprosessen har vi opplyst at det ikke er 
hjemmel for å opparbeide fotgjengerfelt på slike strekninger. 
 
Konklusjon 
Vi har ikke andre merknader eller kommentarer til planforslaget, men forbeholder oss retten 
til å komme med innspill senere i prosessen. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
Ingen merknader. 
 
 
Direktoratet for mineralforvaltning, 20.05.19 
 
Vi har sett på saken og avskrevet den da våre anbefalinger er etterkommet i bestemmelsene. 
Vi har ingen ytterligere tilbakemeldinger på planforslaget. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
Ingen merknader. 
 
 
Sametinget, 21.05.19 
 
Uttalelse vedrørende detaljregulering for Charlottatippen 
boligområde, Fauske kommune. 
 
Vi viser til deres brev av 02.05.2019. 
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til planen. 
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn fra år 1917 er automatisk freda i følge kml. 
§ 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
Ingen merknader. 



 
 
Helse- og miljøtilsyn Salten, 22.05.19 
 
Forslag til detaljreguleringsplan Charlottatippen, Sulitjelma – uttalelse miljørettet helsevern 
 
Det vises til høring 25.4.2019, forslag til detaljreguleringsplan Charlottatippen, Sulitjelma, og 
etterlysning 16.5.2019 fra Sulitjelma Boligfond om tilsvar på høringsutkastet. 
Helse-og miljøtilsyn Salten(HMTS) har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag: 
- Lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid 
- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern. 
Fauske kommune har delegert til HMTS myndigheten innenfor miljørettet helsevern etter lov 24.6.2011 
nr.29 om folkehelsearbeid § 9. Vurdering gjøres på bakgrunn av dette, i samråd med kommuneoverlegen 
som også har vedtaksmyndighet i hastesaker. 
 
Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, trafikksikkerhet 
(ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Med formål ”å fremme folkehelse og bidra til gode 
miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, blant annet fysiske, kjemiske, biologiske og 
sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på helsen”. 
Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og 
avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller 
helsemessig ulempe. Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene 
skal vurderes. Hvis virksomheter/eiendommen har adgang for allmennheten, eller benyttes av mange 
mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige forhold i 
virksomheten vurderes. 
 
Vår vurdering 
Tema innenfor miljørettet helsevern er beskrevet og laget bestemmelser for i planutkastet. HMTS har 
ingen ytterligere tilføyelser. Planutkast og –bestemmelser tas til etterretning. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
Ingen merknader. 
 
 
Nordland fylkeskommune, 28.05.19 
 
Uttalelse ved offentlig ettersyn - detaljregulering for Charlottatippen boligområde - Fauske kommune 
Saken gjelder detaljregulering for å legge til rette for boligformål i form av rekke- eller kjedehus. Dertil 
kommer utearealer for lek og opphold, adkomst, gangsti, m.m. Fylkeskommunen ga innspill til planene i 
brev av 1. april 2019. 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse: 
 
Forholdet til regionale interesser 
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet går fram av 
de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Vi har ingen vesentlige merknader 
utover det som går fram av vårt innspill. Plandokumentene er etter fylkeskommunens vurdering klare og 
entydige og tjener etter vår vurdering formålet som både juridiske dokumenter og informasjon til 
publikum. 
 
Planfaglig 



Dette boligfeltet er plassert på motsatt side av Fv. 830 enn alle andre funksjoner i lokalsamfunnet. Dette 
medfører behov for sikker kryssing av vegen for gående og syklende. Ideelt sett bør en slik kryssing være 
planfri i form av under- eller overgang, men her tenkes dette løst med fotgjengerfelt. Eksakt plassering 
av dette og mulig hastighetsreduksjon på strekningen avklares med Statens vegvesen. Fylkeskommunen 
er tilfreds med at ferdigstilling av fotgjengerfelt og gangveg er tatt inn som rekkefølgekrav i 
reguleringsbestemmelse før boligene kan tas i bruk. 
 
Digital plandialog 
NordlandsAtlas er et viktig kartverktøy for innbyggere, tiltakshavere og forvaltning, og det er derfor 
viktig at nettstedet til enhver tid er oppdatert med de senest vedtatte arealplaner. Særlig gjelder dette 
overordnede planer som kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner. Vi ber derfor om at 
kommunen, så snart som mulig etter vedtak av denne plan, sender sosifil, kart som pdf og lenke til 
plandokument til plannordland@kartverket.no. 
 
Vannforvaltning 
Vannforskriften § 12 kan komme i bruk når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en 
vannforekomst. I reguleringsplansaker er det kommunen som sektormyndighet ifølge plan- og 
bygningsloven som er ansvarlig for en slik vurdering. Veiledning til helhetlig vannforvaltning finnes på 
våre nettsider. Vi viser også til vannportalen for veiledning til bruk av § 12 samt vann-nett portal for 
informasjon om miljømål, risiko- og påvirkningsanalyse for aktuelle vannforekomster. 
 
Kulturminnefaglig 
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved eventuelle funn av automatisk 
fredete kulturminner under markinngrep inngår i forslag til reguleringsbestemmelser. Fylkeskommunen 
har ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget. 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
Ingen merknader. 
 
 
Fylkesmannen i Nordland, 03.06.19 
 
Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse av 25. april 2019, samt dokumenter på 
kommunens hjemmeside. 
Hensikten med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende teknisk infrastruktur, herunder 
gangsti, parkering og felles leke- og uteoppholdsareal 
 
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra 
regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. 
 
Det er ikke innkommet innsigelse fra noen av de etater vi samordner. Vi gjør oppmerksom på at 
disse etatene sender sine høringsuttalelser direkte til kommunen. 
 
Vi ga ved oppstart av planarbeidet innspill om at planens konsekvenser for barn og unge måtte 
vurderes, og da spesielt adkomst fra planområdet og til skole og lekeområder. Det følger av 
Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 at tilgjengelighet og gode atkomstmuligheter til arealer og 
anlegg for daglig fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet er særdeles viktig, fordi barns aksjonsradius er 
begrenset. Mindre barn har ikke forutsetninger for å mestre kompliserte 
trafikksituasjoner, og det er derfor svært viktig med trafikksikre arealer og ferdselsårer. 

mailto:plannordland@kartverket.no


 
Forslaget til reguleringsbestemmelser sier under pkt. 5.3 at det før boligene kan tas i bruk må 
«foreligge/være ferdig opparbeidet/avklart» fotgjengerfelt, jf. § 3.2.2. 
 
Planbeskrivelsen sier at trygg kryssing er tatt hensyn til i planarbeidet. Videre er det i 
planbeskrivelsen sagt følgende: 

«For å få anlagt gangfeltet må fartsgrensen senkes. Dette er en egen prosess og noe som kun SVV 
kan vurdere og godkjenne, men er forutsetningen for en trygg kryssing av fylkesveien. Derfor er det 
tatt inn i bestemmelsene at før ny bebyggelse kan tas i bruk må fotgjengerfelt være ferdig 
opparbeidet. Eksakt plassering av fotgjengerfeltet skal avklares med Statens vegvesen. Plassering 
av fotgjengerfeltet slik det fremgår av plankartet er veiledende». 

 
 
Det er slik saken nå står uklart hvorvidt det vil bli adgang til å anlegge fotgjengerfeltet som er 
nødvendig for at boliger innenfor planområdet skal kunne tas i bruk. Vi forutsetter at kommunen 
vurderer hvorvidt det er ønskelig og hensiktsmessig å vedta en reguleringsplan som kanskje ikke lar seg 
gjennomføre. 
 
Dersom kommunen skulle velge å gå videre med planforslaget, har vi noen planfaglige råd knyttet til 
utforming av rekkefølgebestemmelsene. 
 
Foreslått bestemmelse i § 5.3 er uklar når det gjelder hva som egentlig kreves, jf. at det er sagt 
«foreligge/være ferdig opparbeidet/avklart». I og med at det er snakk om ferdigattest eller 
midlertidig brukstillatelse, legger vi til grunn at kravet er at fotgjengerfeltet skal være ferdig 
opparbeidet. Det kan for at boliger skal kunne tas i bruk ikke være tilstrekkelig at fotgjengerfeltet er 
avklart. Vi ber om at kommunen endrer ordlyden slik at dette blir klart. Også når det gjelder 
atkomstvei, gangsti, felles lekeareal og parkering og støytiltak, må kravet være at disse er ferdig 
opparbeidet før boliger tas i bruk. 
 
For å unngå en situasjon der boliger føres opp uten at fotgjengerfelt er avklart, bør det etter vår 
oppfatning tas inn en bestemmelse i pkt. 5.1 om at fotgjengerfelt skal være avklart før det gis 
rammetillatelse. Rekkefølgebestemmelsen knyttet til fotgjengerfelt kan i praksis bli vanskelig å stå på 
dersom boligene er oppført, og muligheten for å etablere det bør derfor være avklart på et tidligere 
tidspunkt. 
 
Vi vil altså ut fra dette anbefale at bestemmelsen utformes slik at fotgjengerfeltet skal være ferdig 
opparbeidet før det gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for boliger i planområdet, og i tillegg 
at det tas inn et krav om at fotgjengerfelt skal være avklart før det gis rammetillatelse. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Det er utført justering av planbestemmelsen § 5.3: 
 
 
Før boligene kan tas i bruk skal følgende være etablert (relateres til omsøkt utbygging/byggetrinn): 
 
o Atkomstvei, herunder avkjørsel/kryss mot fylkesvei samt VA-anlegg. 
o Gangsti, jf. § 2.13. 
o Fotgjengerfelt, jf. § 3.2.2. 
o Felles lekeareal og parkering. 
o Evt. nødvendige avbøtende tiltak ift. støy, jf. § 2.3. 



 
Rådmannen vurderer at det er alles interesse å få til fartsreduksjon på Rv-830 i dette området og at 
etablering av fotgjengerfelt må være et fokusområde under byggeprosessen. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


