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Sammmendrag 

 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av flere boliger samt gi mer detaljerte 

avklaringer av arealbruken i området.  

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten grad 

medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. 

Arealformålet i gjeldende kommuneplan for størstedelen av området (Boligbebyggelse) endres 

ikke. Gnr 84 bnr 88 endres fra «LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag» til «Boligbebyggelse». 

Størstedelen av planområdet er utbygd pr. i dag. 
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1. Bakgrunn 

1.1. Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av flere boliger samt gi mer detaljerte 

avklaringer av arealbruken enn den gjeldende.  

1.2. Forslagstiller, rådgivere 

Forslagsstillere: Ole Martin Pettersen 

Leivsetveien 9 

8211 Fauske 

  og Jørn Arild Eliassen 

Leivsetveien 6 

8211 Fauske 

 

Rådgivere:  Kjell Sæterhaug 

Kvitlyngveien 40 

8208 Fauske 

og Fauske kommune ved Jan Ivar Karlsen 

1.3. Eierforhold 

Planområdet omfatter eiendommene med gnr 84 bnr 69, 70, 88, 112, 116, 121, 124, 149, 167 og 

177, samt deler av gnr. 83, bnr. 3 og gnr. 129, bnr. 1. 

1.4. Tidligere vedtak i saken 

Det foreligger ingen tidligere vedtak i saken. 

1.5. Krav om konsekvensutredninger 

Planarbeidet vurderes ikke å falle inn under § 6, herunder vedlegg I heller ikke under § 8, 

herunder vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger. Temaer som kan ha vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn er gjennomgått i vedlegg 1. 

Planforslaget vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 
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2. Planprosess 

2.1. Medvirkningsprosess 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Saltenposten 25.02.2019 og sendt ut til berørte 

parter (både private og offentlige) i brev datert 24.02.2019. Høringsfristen ble satt 10.04.2019. 

2.2. Møter og andre deltakere 

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt den 17.10.2017. 

2.3. Innspill til planen 

I tabellen nedenfor redegjøres for de innspill som er mottatt og forslagsstillers kommentar til disse. 

 

| Dato Innspill Kommentar 

Nordland 
fylkeskommune 

17.01.2019 Det må søkes gode løsninger for 
tilgjengelighet til kollektivtransport og 
overgang mellom ulike transportmidler. 

Ivaretatt. 

  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 

Ivaretatt. 

  Det bør tas hensyn til fremtidige 
klimaendringer i planlegging og utbygging. 
Dette er spesielt viktig ved utbygging, 
plassering og dimensjonering av viktig 
infrastruktur. 

Tas til følge. 

  Nasjonal politikk pålegger kommunen å 
legge til rette for alle grupper. Interessene til 
personer med funksjonsnedsettelser må 
ivaretas. 

Ivaretas ved 
behandling av 
eventuelle 
byggesøknader. 

  Fylkeskommunen ber om at bygninger og 
tiltak oppføres med tanke på fremtidige 
klimaendringer, reduksjon av energibehov 
og utslipp av klimagasser. Alternative 
energikilder bør alltid vurderes. 

Tas til følge gjennom 
byggteknisk forskrift. 

  Barn og unge må ivaretas i planleggingen. 
Sikker skolevei, samt god tilgang til 
lekearealer og andre uteområder er viktige 
hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring 
av områder der barn og unges ferdsel og 
tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko 
for liv og helse. 

Tas til følge. 

  Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen 
må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. 
plan- og bygningsloven § 1-1. 

Ivaretatt i 
planbestemmelsene 

  Planprosessen skal legge opp til Tas til følge. 
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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. 

Tas til følge. 

  Vi viser til vannforskriften § 12, og ber 
kommunen legge opp til en arealforvaltning 
som sikrer god vannkvalitet. 

Tas til følge. 

Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat 

04.03.2019 God arealplanlegging er det viktigste 
virkemiddelet for å forebygge skader fra 
fl.om- erosjon og skred. Plan- og 
bygningsloven og byggteknisk forskrift 
(TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot 
flom, erosjon og skred ved planlegging og 
utbygging. På reguleringsplannivå vil det 
ofte være behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren. Hensyn til 
klimaendringer skal også vurderes. 

Ivaretatt. 

  Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse 
konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis 
det er behov for at NVE gjør en 
konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i 
planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev . 

Tas til følge. 

  NVE viser til gjeldende veiledere og 
karttjenester/verktøy og anbefaler å bruke 
disse ifm. planarbeidet. 

Ivaretatt. 

  I plandokumentene må det gå tydelig fram 
hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. 

 

Sametinget 26.02.2019 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 tiltaket. 

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. 

Inntas i 
bestemmelsene. 

Fylkesmannen i 
Nordland 

30.01.2019 I statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging er det 
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». En 
omfattende boligutbygging i Leivsetområdet 

Planforslaget legger til 
rette for en meget 
begrenset 
boligutbygging. 
Gjennom temaplan for 
sykkel, planlegges det 
tiltak som vil legge til 
rette for klima- og 
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vil ikke bidra til å styrke sykkel og gange 
som transportform. Videre vil en slik 
utbygging være utfordrende med tanke på 
bærekraftige transportløsninger. Forholdet 
til samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging vil måtte utgjøre et 
sentralt forhold i spørsmålet om hvilket 
omfang det skal tilrettelegges for ytterligere 
boligutvikling innenfor nåværende 
byggeområder for bolig i Leivsetområdet. 

miljøvennllige 
transportformer. 

  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. 

Tas til følge. 

  Ved utarbeidelse av planer pålegger plan- 
og bygningslovens § 4-3 plikt til 
gjennomføring av risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS). 

ROS er gjennomført. 

  For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved 
høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til 
at planforslaget oversendes i SOSI-format til 
plannordland@kartverket.no  

Tas til følge. 

  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. 

Tas til følge. 

 
 

mailto:plannordland@kartverket.no
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3. Planstatus og rammebetingelser 

3.1. Overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 08.09.2011)  

Kommuneplanens samfunnsdel Fauske kommune – 2025 
(https://www.fauske.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel-2012-2025.5054368-484105.html) har 
fokus på utvikling av de tre tettstedene i kommunen (Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma), men det legges 
også vekt på å legge til rette for spredt boligbygging i omlandet for øvrig, jf side 8 i refererte plan. 

 

Kommuneplanens arealdel (2018-2030) (vedtatt 01.03.2018) 

I kommuneplanens arealdel (2018-2030) (https://www.fauske.kommune.no/kommuneplanens-
arealdel.488152.no.html) er ca 21 daa av planområdet angitt med formål «Boligbebyggelse», 
områdenavn B45 og ca 8 daa er angitt med formål «LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og 
reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag», områdenavn LL. 

3.2. Gjeldende reguleringsplaner 

Det er ingen eksisterende reguleringsplaner som blir direkte berørt av planområdet.  

3.3. Tilgrensende planer 

Øst for planområdet på begge sider av Leivsetveien er det en gjeldende reguleringsplan som i 

kommuneplanens arealdel (2018-2030) er angitt skal gjelde (plan ID: 1984004, plannavn: 

Leivsetkrysset, vedtatt: 21.02.1984). 

3.4. Temaplaner 

Det foreligger en temaplan hvor ruter/traseer for sykling i Fauske er beskrevet. Her er det tatt inn en 
sykkelrute som forbinder Leivset med Fauske sentrum. 

3.5. 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) 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2009) 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 

https://www.fauske.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel-2012-2025.5054368-484105.html
https://www.fauske.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.488152.no.html
https://www.fauske.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.488152.no.html
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4. Beskrivelse av planområdet – Eksisterende forhold 

4.1. Beliggenhet 

Planområdet som er på ca. 33,4 daa ligger på Leivset. Leivset er et lite tettsted som ligger 

ca. 6 km sør for Fauske tettsted/sentrum. 

 

 
 

Figur 1: Planområdets beliggenhet. Lokalisering av planområdet vist med rød sirkel.  

4.2. Dagens arealbruk  

Leivsetveien går igjennom planområdet fra E6 og vest/ sør-vest mot Ytter Leivset.  

Området har relativt sprett bebyggelse og har et landlig preg. Området fremstår som et typisk 
boligområde og det er pr. i dag 7 boliger innenfor planområdet. Bolighusene har tradisjonelt preg med 
saltak. 

4.3. Tilstøtende aralbruk 

Like sør for planområdet er det jordbruksareal og produktiv skog med middels bonitet. Det er 

etablert flere boliger i direkte kontakt med planområdet. 

Øst/nordøst for planområdet, er det et område som er regulert til boligformål (planidentifikasjon 

1984004). Tilstøtende bolighus har tradisjonelt preg med saltak. 
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4.4. Landskap 

Terrenget i planområdet skrår ned mot sørøst. Planområdet generelt har gode solforhold. 

Området har generell helning mot sør/ sør-øst med lavest punkt på ca 60 moh helt sør-vest i 

planområdet og høyeste punkt på ca 102 moh ved vestlig grense på 84/88.  

De delene av planområdet som ikke er bebygd består for det meste av lauvskog med et lite 

innslag av barskog. Skogen har fra lav til middels bonitet. 

4.5. Kulturminner og kulturell verdi 

I følge Riksantikvarens nettjeneste «Kulturminnesøk» er det ingen registrerte automatisk 

fredete kulturminner innenfor, eller i umiddelbar nærhet av, planområdet. Evt. kulturminner og 

kulturmiljø skal vises med hensynssone i plankart. 

4.6. Naturverdier og biologisk mangfold 

Det er ikke registrert verken rødlistet eller truede arter i planområdet eller i umiddelbar 

nærhet av planområdet. 

Naturbasen (http://kart.naturbase.no/) gir følgende status for planområdet: 

 

Tema Status for planområdet 

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse Ingen kjente registreringer 

Utvalgte naturtyper Ingen kjente registreringer 

Verneområder Ingen eksisterende eller 
foreslåtte naturvernområder 

Naturtyper Områdenavn Remskardet, 
gråor-heggeskog, innslag 
innenfor sørlige del av 
tiltaksområde. Det avgrensede 
området skal vernes i 
detaljreguleringsplanen. 

Kulturlandskap Ingen kjente registreringer 

4.7. Rekreasjonsverdi/bruk 

I følge http://kart.naturbase.no/ er en liten del av planområdet (deler av gnr 84, bnr 88) 

omfattet av kartlagt friluftsområde med Id FK00000381. 

http://kart.naturbase.no/
http://kart.naturbase.no/
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4.8. Landbruk 

Det er ingen registrert landbruksaktivitet i planområdet. 

4.9. Trafikale forhold 

Leivsetveien er hovedatkomst til planområdet fra kryss E6.  

Fra Leivsetveien er Saltbakkveien atkomst til boliger nord og øst i planområdet. Fra Leivsetveien har to 
boliger atkomst via privat vei, tilhørende 84/88. Øvrige boliger har direkte atkomst fra Leivsetveien . 

Fartsgrensen på Leivsetveien er i dag 50 km/t. 

Det er ingen gang- og sykkelveg i planområdet. 

Det legges ikke opp til endringer av eksisterende vegsystem. Ny bebyggelse får adkomst via forlengelse 
av Saltbakkveien. 

Skolebuss/rutebuss stopper i krysset E6-Leivsetveien og har 1 stopp innenfor planområdet. 

4.10. Vassdrag og grunnvann 

Det er ingen registrerte elver i planområdet iht https://atlas.nve.no  

I henhold til Nasjonal grunnvannsdatabase Granada (http://geo.ngu.no/kart/granada/) er det ingen 
grunnnvannsoppkommer eller grunnvannsborehull i planområdet. 

Det er et grunnvannsborehull sør-vest for planområdet, fjellbrønn nr 67544. Denne brukes for 
vannforsyning til hytte/fritidsbolig. 

4.11. Skred, flom, ras, erosjon 

I følge https://atlas.nve.no er det ikke registrert fare for flom, skred eller kvikkleire i planområdet 

eller i umiddelbar nærhet til dette. 

4.12. Barns interesser 

En kjenner ikke til at planområdet er spesielt mye brukt av barn og unge eller småbarnsfamilier. 

https://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/granada/
https://atlas.nve.no/
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4.13. Sosial infrastruktur 

Det er hverken skoler eller barnehager i området. Nærmeste skole og barnehage ligger på Finneid, ca 
4,8 km nord-øst for planområdet. Skolebussen passerer gjennom området. 

4.14. Universell tilgjengelighet 

Selve utbyggingsområdet og atkomstveien er forholdsvis flat og vil i liten grad by på utfordringer ift. 

tilgjengelighet for alle. 

4.15. Vann og avløp 

Det er opplyst fra kommunen at det ligger vann- og avløpsledninger langs Leivsetveien. Eksisterende 

bebyggelse i planområdet er tilknyttet kommunalt VA anlegg. 

4.16. Energiforsyning 

Eksisterende bebyggelse er tilknyttet strømforsyning. Tilknytning av ny bebyggelse vil følge normale 
prosedyrer overfor distribusjonsnetteieren, ISE Nett AS. 
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4.17. Grunnforhold 

I følge NGUs løsmassekart består planområdet i hovedsak av 3 forskjellige løsmassetyper: 

1. Humusdekke/ tynt torvdekke over berggrunn (vestre del av planområdet) 

2. Randmorene/randmorenebelte (østre del av planområdet) 

3. Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet.   

Grunnforholdene er godt egnet til byggetiltak. 

På kartet er løsmassetype 1 angitt i beige farge, løsmassetype 2 er angitt i mørkegrønn farge og 
løsmassetype 3 angitt i lysegrønn farge.Berggrunn i området består av glimmerskifer, mens løsmassene 
består av fyllmasse. 

 

4.18. Støy 

Planområdet ligger i et lite trafikkert område og har ingen nærliggende industrivirkosmhet, slik 

at det er lite støy i området. 

4.19. Luftforurensning 

Planområdet er så langt man kjenner til, ikke utsatt for luftforurensning utover akseptable 

grenseverdier. 
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4.20. Reindrift 

I sørøstre del av planområdet er det definert en flyttlei samt okse- og simlebeiteland. Det er også 

definert trekklei inn mot det samme området, jf kartet nedenfor. 

 

 

4.21. Samiske kulturminner 

Alle samiske kulturminner eldre enn fra år 1917 er automatisk fredet ifølge kulturminneloven § 4. 

Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser, 

anlegg brukt til jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det 

knytter seg sagn til.  

Sametinget har i brev av 26.feb 2019 uttalt at de ikke kan se at det er fare for at planområdet 

kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. 

Fysisk arbeid i planområdet, som utføres i medhold av vedtatt reguleringsplan, skal stoppes 

umiddelbart dersom det oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre aktivitet i 

området. 
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5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1. Analyser og utredninger 

Det er utført vurdering av relevante tema som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. § 21 
i forskrift om konsekvensutredning. Se vedlegg 1. 

5.2. Planlagt arealbruk 

I planområdet tenkes det lagt til rette for fortetting av boliger. 

Planområdet er regulert til følgende arealformål og hensynssoner (jf. PBLs §§ 12-5 og 12-6): 

o Bebyggelse og anleggsformål 
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
- Vann- og avløpsanlegg 
- Lekeplass 

o Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Kjøreveg 

- Annen veggrunn – teknisk anlegg 

- Annen veggrunn – grøntareal 

o Grønnstruktur 
- Friområde 

o Hensynssoner 

- Siktringssone – frisikt H140 

- Hensynsone for skog H190 

5.3. Bebyggelsens plassering og utforming 

Det legges til rette for 6 nye boliger i planområdet.  

Byggegrense fra Leivsetveien er satt 15 m fra senterlinjen etter krav fra Statens vegvesen. 

Byggegrensen er ellers satt til 10 m fra senterlinjen for øvrig kjøreveg. 

Maks tillatt utnyttingsgrad (%-BYA) settes til 30 % i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Boligene tenkes ført opp med saltak i én eller to etasjer, med maks mønehøyde på 8 m for 

tilnærmet flat tomt og 9 m for skrå tomt. 

Bebyggelsen skal gis god arkitektonisk utforming tilpasset omkringliggende bebyggelse 

mht. stiluttrykk. 

Frittstående garasje på boligeiendommen kan ikke innredes for varig opphold/beboelse i 

andre etasje. Mønehøyden på garasjen skal ikke overstige boligens møne og skal 

maksimalt være 5,5 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Garasjen kan ha et bebygd areal (BYA) på maksimalt 70 m2 og skal tilpasses 

bolighuset mht. materialvalg, form og farge. Det settes krav til saltak. 
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5.4. Uteoppholdsareal 

Det er avsatt arealer til leke- og uteopphold innenfor planområdet. Moderat fortetting medfører 

romslig areal til lek på egen tomt. 

5.5. Sol/skygge 

Planlagt bebyggelse vurderes ikke å ha store negative innvirkning på verken nabohus eller 

eksisterende bebyggelse når det gjelder skyggevirkninger. 

5.6. Parkering 

Parkeringsplasser tenkes løst på egen tomt. 

5.7. Trafikkløsning 

Planlagt bebyggelse vil få atkomst fra eksisterende avkjørsler fra Leivsetveien og ved 

forlengelse av Saltbakkveien. 

Leivsetveien er fylkeskommunal og første del av Saltbakkveien er offentlig (kommunal).  

Dimensjonerende kjøretøy er lastebil. Privat del av Saltbakkveien er videre regulert inn i 

henhold til kommunens anbefaling, dvs. total bredde på 8 m hvorav selve kjørebanen reguleres 

inn med bredde 5 m. 

5.8. Kollektivtrafikk 

Nærmeste bussholdeplass ligger i gangavstand fra planområdet. Planlagt utbygging vil derfor 

kunne føre til økning i bruken av kollektivtrafikk, noe som anses positivt. 

5.9. Vann og avløp 

Planlagt bebyggelse i planområdet vil bli knyttet til eksisterende kommunalt VA-nett. 

5.10. Energiforsyning og EL-nett 

Energibehovet i planområdet vil bli dekt med elektrisitet. Planområdet må søkes på vanlig måte for 

oppkobling mot strømnettet. 

5.11. Plan for avfallshåndtering 

Avfallshåndtering vil bli løst på egen tomt. I denne forbindelse er det tatt inn i bestemmelsene at 

ved utforming av området skal det tas hensyn til at bl.a. henting av avfall foregår på en god måte. 

5.12. Planlagte offentlige anlegg 
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Det er ikke planlagt offentlige anlegg i området. 

5.13. Kulturminner 

Planlagt utbygging vurderes ikke å få innvirkninger på hverken kulturminner eller -miljø. 

5.14. Naturmiljø 

Planlagt utbygging vurderes ikke å få innvirkninger på naturmiljø. 

5.15. Sosial infrastruktur 

Det vil ikke være behov for å øke skolekapasiteten som følge av planlagt utbygging. 

5.16. Universell utforming 

Krav fastsatt i Byggeteknisk forskrift (TEK) skal gjelde for uteområder og atkomst til og i boligene. 

5.17. Miljøoppfølging 

Planprosessen har ikke avdekket behov for miljøoppfølging. 

5.18. Grunnforhold 

Før det gis rammetillatelse eller igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at grunnen har 

tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak. 

5.19. Støy 

En kjenner ikke til at det foreligger forhold som krever oppfølging eller spesielle tiltak. 

5.20. Vindforhold 

En kjenner ikke til at det foreligger forhold som krever oppfølging eller spesielle tiltak. 

5.21. 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.  
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5.22. Risiko- og sårbarhet 

Nedenfor stilles opp en vurdering av aktuelle risiko- og sårbarhetsmomenter. I de tilfeller det er vurdert at 
det foreligger risiko for uønskede forhold eller hendelser, er det gitt merknad til hvordan dette løses. 

 

Emne Uønskede forhold eller hendelser Vurdering 

Ja Nei Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

 X  

Er området geoteknisk ustabilt/er det 
fare for utglidning? 

 X  

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? X  Iht http://geo.ngu.no/kart/radon/ 
er planområdet usikkert mht 
radon. Like nord og sør for 
planområdet er radonfaren 
definert som «moderat til lav». 
Det er lovpålagt krav om 
radonsperre i alle nye bygninger 
hvor det oppholder seg 
mennesker. 

Annet (spesifiser)?    

6Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

   

 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? 

   

 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  X  

http://geo.ngu.no/kart/radon/
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fra kraftlinjer? 

 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? 

   

 Til skole/barnehage  X  Nærmeste skole/barnehage 
ligger på Finneid. Syklende eller 
gående må benytte E6. 

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) X  Det er ingen nærmiljøanlegg i 
området. Syklende eller gående 
må benytte E6. 

 Til forretning X  Det er ingen forretning i området. 
Syklende eller gående må 
benytte E6. 

 Til busstopp  X Ved E6, 300 m unna, og et 
busstopp innenfor planområdet. 

Brannberedskap    

 Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

 X  

 Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

  Avklares i forbindelse med 
byggesøknad 

 Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

X   Det er kun Leivsetveien som gir 
atkomst til området for brannbil. 

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  

 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)    

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger    

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ 
terrormål? 

 X  

 Finnes det potensielle sabotasje-/ 
terrormål i nærheten? 

 X  

5.23. Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

ROS-sjekklista er gjennomgått og det konkluderes med at det ikke foreligger forhold som krever 

oppfølging eller spesielle tiltak.  
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Ifm. byggesøknader må det imidlertid avklares om at er tilstrekkelig brannvannforsyning.  

5.24. Rekkefølgebestemmelser 
 

 Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser tilknyttet følgende forhold: 

 Situasjonsplan 

 Teknisk infrastruktur, herunder VA-anlegg og elektrisk forsyningsanlegg 

 Dokumentasjon av fundamenteringsforholdene
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6. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

6.1. Overordnede planer 

Planlagt arealbruk/utbygging er i tråd med Kommuneplanens samfunnsdel om tilrettelegging for spredt 
boligbygging utenfor de tre sentrene. 

6.2. Stedets karakter 

Planlagt bebyggelse med foreslått byggehøyde vil ikke endre karakteren i området vesentlig da 

eksisterende bebyggelse er ført opp både i 1 og 2 etasjer og varierer i størrelse/volum. 

Planlagt bebyggelse tenkes utformet i tradisjonell stil i harmoni med eksisterende bebyggelse. 

6.3. Landskap 

Planlagt utbygging vil ikke føre til store terrenginngrep.  

Krav ift. estetikk og helhetsvirkning er innarbeidet i bestemmelsene. 

6.4. Naturverdier 

Det er ikke registrert verdifulle artsforekomster i planområdet. Det foreligger heller ingen kjente 

registreringer av biologisk mangfold, og ut fra vurderinger av eksisterende terreng og vegetasjon 

er det lite som tilsier at det vil være funn. Det er derfor ikke gjort noen videre undersøkelser for å 

øke kunnskapsnivået eller vurdert tiltak i forhold til føre-var prinsippet, jf. naturmangfoldlovens §§ 

8 og 9.  

Registrerte naturtyper: Områdenavn Remskardet, gråor-heggeskog, innslag innenfor sørlige del 

av tiltaksområde. Det avgrensede området vernes i detaljreguleringsplanen. 

Planlagt utbygging vurderes ikke å påføre nye eller fremtidige belastninger på eksisterende 

naturmangfold. Vurderinger i henhold til naturmangfoldloven §§ 10,11 og 12 er av den grunn ikke 

tatt ytterligere stilling til.  

Planforslagets virkninger for naturmangfoldloven vurderes å være svært små. 

6.5. Kulturverdier 

Planlagt utbygging vurderes å ikke komme i konflikt med verken kulturminner eller -miljø. 

6.6. Landbruksfaglige vurderinger 

Planlagt utbygging vil ikke få negative innvirkninger på landbruk. 

6.7. Trafikale forhold 

Planlagt utbygging vil føre til noe økt biltrafikk, men forventet økt trafikk antas ikke å gi 

avviklingsproblemer. 
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6.8. Teknisk infrastruktur 

Tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg samt tilknytning til El- nett vurderes ikke å være 

problematisk. 

6.9. Rekreasjon og uteoppholdsarealer 

Planforslaget vurderes ikke å være til ulempe for utøving av friluftsliv, men vil kunne føre til økt 

bruk av det nærliggende friluftsområdet, noe som anses som positivt. 

6.10. Bomiljø/bokvalitet 

Hver boenhet i planområdet vil få tilgang til privat uteoppholdsareal i form av hage eller 

uteterrasse.  

Solforholdene vil variere avhengig av plassering av husene, men solforholdene generelt anses å 

være tilfredsstillende. 

6.11. Barns interesser 

Frie og landlige omgivelser. Romslig areal til lek på egen tomt. Det settes krav til etablering av 

felles lekeareal i forbindelse med utbyggingen. 

6.12. Sosial infrastruktur 

Planlagt utbygging vil ikke utløse behov for å øke skolekapasitet. 

6.13. Universell tilgjengelighet 

Ny bebyggelse med tilhørende uteareal og atkomst vil bli utformet iht. kravene i Byggeteknisk 

forskrift (TEK). 

6.14. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Planlagt utbygging vil ikke ha nevneverdige økonomiske konsekvenser for Fauske kommune. 

6.15. Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekket interessemotsetninger i forbindelse med planarbeidet. 

6.16. 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. Se vedlegg 1. 


