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1 Sammendrag 
 

2 Bakgrunn 
 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 19 boligtomter med maksimalt 38 boenheter med 

tilhørende veiadkomster, i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Valnesfjord Invest AS, Nesveien 8, 8215 Valnesfjord.  

2.3 Utbyggingsavtaler 

Utbyggingsavtale skal inngås mellom Fauske kommune og utbyggeren. 
 

2.4 Krav om konsekvensutredning? 

Kommunen har i møte 11.02.2013 vurdert spørsmålet om konsekvensutredning og konklusjon var 
 

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 
 

Begrunnelse: 

Planforslaget er i tråd med overordnet plan. 
 
 

3 Planprosessen 
 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert og meldt berørte parter 28.07.2012 med frist 01.09.2012. 
 

Det er mottatt 5 merknader i forbindelse med oppstartannonseringen. Det er senere mottatt fire 

supplerende merknader. Disse behandles videre slik: 

 

1. Karina Furnes 

Furnesveien er skiltet med 30 km/t. Veien er gitt en noe større bredde enn i dag. Det er regulert 

inn fortau på nordsiden av veien. 

 

2. Sametinget 

Tas til orientering. 
 

3. NVE 

Grunnundersøkelser er foretatt for områdene mellom Furnesveien og sjøen. Sydvestre del av 

planområdet har dårlige grunnforhold og er derfor ikke regulert til bebyggelse.  
4. Statens veivesen 

Tas til 

orientering. 
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5. Nordland fylkeskommune 

Tas til orientering og relevante punkter medtas i denne planbeskrivelsen. 
 

Innkalling til åpent orienteringsmøte ble sendt 14.01.2014 berørte eiere og naboer. Møtet ble holdt 

25.01.2014 i Valnesfjord båtforenings lokale på Skaft, Furnes. Det møtte 7 personer i tillegg til 

forslagsstiller og plankonsulent. Referat ble sendt samtlige til stede. Det ble bedt om kommentarer 

innen 07.02.2014. 

 
6. Åpent orienteringsmøte 

Utbygging til boligområde følger kommuneplanen. 
 

7. Lokalisering og utforming av kryss med Furnesveien 

er vurdert nærmere. Den foreslåtte plassering i planforslaget finner vi som den mest trafikksikre 

løsningen. 

 
8. Jernbaneverket 

 
 

Tas til orientering. 
 

9. Hermod Moursund 

Som kommentar til pkt. 6 over. 
 

10. 10 Idar Hunstad og Hermod Moursund 

Tas til etterretning. 

 
For øvrig følges plan‐ og bygningslovens generelle krav til medvirkning i planprosesser. 

 

4 Planstatus og rammebetingelser (Vekt på avvik fra overordnet plan) 
 

4.1 Overordnede planer 

• Fylkeskommunale planer 
 

Fylkesplan for Nordland. 2013‐2025 Regional plan. 
 

Planen definerer mål, strategier og arealpolitiske retningslinjer for utviklingen i Nordland. Av særlig 

betydning for reguleringsplan for Furnes Vest er dissepunkter: 

 

o 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap 

o l) Forvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann skal 

ivaretas gjennom ei helhetlig arealplanlegging, hvor kommunene bør utarbeide helhetlige 

vannmiljøplaner. 

o m) Kommunene skal i sin plan‐ og enkeltsaksbehandling sikre drikkevannskildene for dagens 

og framtidas behov. 

o n) Nybygging av boliger og fritidsbebyggelse bør skje i form av fortetting av eksisterende 

områder framfor å ta i bruk nye områder innenfor LNFR‐områder. 
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• Kommuneplanens arealdel 
 

Kommuneplanens arealdel 2018‐2030 ble vedtatt av kommunestyret 06.04.2018.  
Planområdet ligger i et område avsatt til boligbebyggelse. 

 
Blant punkter i bestemmelsene som får virkning for dette planområdet trekkes frem: 

o § 9.1 a Generelt 
Innenfor en sone på 50 m fra sjø […] målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 

høyvann/flomvannstand tillates ikke tiltak som kommer inn under Pbl §§ 81, 84, 86a, 86b og 

93 samt fradeling til ny bolig‐, ervervs‐, eller fritidsbebyggelse med mindre tiltaket inngår i en 

reguleringsplan […]. 

o § 9.4 Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser skal synliggjøres i planen. Det vises til RPR, se pkt. 4.5 nedenfor. 

 

 
Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Detaljreguleringsplanen gjelder del av felt B37 og B38. 

 
 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Det foreligger ikke detaljreguleringsplan for området. 
 

4.3 Temaplaner 

Området inngår ikke i kommunens temaplaner.
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4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 

Relevante forhold er: 

 
5. Krav til fysisk utforming 

 
Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet: 

 
a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 

trafikkfare og annen helsefare. 

 

b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 

Dette forutsetter blant annet at arealene: 

 

 er store nok og egner seg for lek og opphold 

 gir muligheter for ulike typer lek på ulikeårstider 

 kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, 

unge og voksne. 

 
c. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.  

d.  Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er 

i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også 

skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som 

lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er 

nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt. 

 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 
5.1 Beliggenhet 
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Figur 2. Furnes ligger på nordsiden av Valnesfjorden, sydvest for Strømsnes. Planområdet er markert med rødt. 
 

Planområdet ligger i Valnesfjord mellom Furnes og Furnesstranda.  Planområdet er på 66.7 da. 
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet omfatter en del spredt boligbebyggelse og en større del ikke bebygget mark, med 

etablerte adkomstveier. 

 
Mellom Furnesveien og sjøen er partier tidligere dyrket mark, delvis gjengrodd med bjørketrær og 

kratt. Strandsonen er i hovedsak ubebygget. 

 

5.3 Stedets karakter 

Området har spredt boligbebyggelse mellom vegetasjon av løvtrær og åpnere partier. 
 

5.4 Landskap 

• Topografi og landskap, solforhold og lokalklima 

Området ligger i sydvendt, skrånende, kupert terreng. 
 

Her er gode solforhold. Her er et godt lokalklima. 

De ubebygde deler av terrenget er delvis skogkledd, delvis lyng‐ og mosekledd berg. 
 

• Estetisk og kulturell verdi 
 

Områdene markerer seg ikke med spesielle estetiske eller kulturelle verdier. 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Her er ingen registrert kulturminner. 
 

5.6 Naturverdier 

 Naturmangfold 
 

Ved søk i Naturdatabase http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase og 

http://artskart.artsdatabanken.no vises ingen observasjoner av nær truede arter i planområdet: 

 

Det er ikke registrert verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller inngrepsfrie 

naturområder eller verdifulle/utvalgte kulturlandskap. 

 

Det er bjørkeskogskledde og spredte granplantede partier innenfor planområdet. Her er vegetasjon 

typisk for tidligere landbruksområder/ beiter som nå er gjengrodd av tett løvskog. 

 

Det er ikke registrert rødlistearter eller prioriterte/truede naturtyper. 
 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Innenfor planområdet er det ingen rekreasjonsområder. 

 

http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
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5.8 Landbruk 

Området benyttes ikke til landbruk. 
 

5.9 Trafikkforhold 
 

5.9.1 Kjøretrafikk 

Furnesveien er hovedadkomst fra Fv 530 og Rv 80. Furnesveien er asfaltert kommunal vei. Øvrige 

adkomstveier innenfor området er private grusveier. 

 

Det foreligger ingen ÅDT registrering. 
 

Furnesveien har en bredde på ca. 5 m – 6 m.  Veien er skiltet med fartsgrense på 30 km/t. Det er en 

rekke direkte avkjørsler til boliger fra veien. Her er ikke fortau. 

 

5.9.2 Parkering 

Parkering skjer innenfor hver enkelt tomt. 

 

5.9.3. Gang- og sykkeltrafikk 

Her er ingen fortauer eller egne gang‐ og sykkelveier innen planområdet. Furnesveien har partier 

med dårlig sikt slik at veien er skiltet med 30 km/t for å sikre trafikantene. 

 

5.9.4. Kollektivtilbud 

Valnesfjord har et godt kollektivtilbud med flere daglige avganger for buss og tog. 
 
5.9.5 Ulykkessituasjon 

Informasjon fra Nasjonal vegdatabank inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) 

tilgjengeliggjort av Statens vegvesen. 

 

Internettjenesten vegdata.no er benyttet. Her er ingen registrerte ulykker. 
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Figur 3. Trafikkulykker. Oversikt fra Statens Vegvesens kart. Grønne punkt markerer eventuelle registrerte ulykker. Ingen 

ulykker. 

 

5.10 Barns interesser 

Planområdet ligger i et delvis ubebygget område, men det er ingen spesielle aktiviteter for barn i 

området. Det er avsatt lekeområder knyttet til hvert utbygningsområdet med krav til opparbeidelse før 

boliger tas i bruk. 

 

5.11 Sosial infrastruktur 
I sentrum av Valnesfjord (ca. 1 km fra planområdet) ligger det en dagligvarebutikk og to spisesteder. I 

tillegg er det etablert treningssenter og en frisørsalong. 
 

Nye Valnesfjord skole og flerbrukshall ligger på Løkås, ca. 2 km fra planområdet. 

Det er to barnehager i bygda, én på Løkås og én på Stemland. 

På Skaft, ved Furnes, ca. 500 m vest for planområdet, er det småbåthavn. Her er det også møtelokale 

for Valnesfjord båtforenings lokale. 
 

 

 

5.12 Universell tilgjengelighet 
Selve utbyggingsområdet er forholdsvis flat og vil i liten grad by på utfordringer ift. tilgjengelighet for 
alle. Adkomstveier har stigning og er lite egnet til rullestolbrukere. 

 
5.13 Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp 
 

 

Figur 4. Vann‐ og avløpsnett. Fauske kommune. Enhet VVA 25.10.2013. 
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Det kommunale ledningsnettet følger ikke Furnesveien. Vann‐ og avløpsledninger samt spillvann 

ligger i samme trasé. 

 

Avløp pumpes til renseanlegg ved Skaft. Det er pumpestasjon nede ved sjøen i østre del av 

planområdet. 

 

Hovedledningene for vann og avløp er begge 160 mm PVC‐ledninger. Spillvannsledning er 125 mm PVC‐

ledning.
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Figur 5. Midtre område. Vann‐ og avløpsnett. Fauske kommune. Enhet VVA 25.10.2013. 
 

• Trafo, energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 
 

Kraftforsyningen håndteres av Indre Salten Energi, ISE Nett. Det er to nettstasjoner i området. TK730 

like utenfor østre del av området og TK768 like utenfor vestre del av området. 

 

Her er ikke krav om alternativ energikilde, fjernvarme el.l. 
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5.14 Grunnforhold 

Rambøll Norge AS har utført grunnundersøkelser innen planområdet. Notat datert 14.11.2014 og 

09.12.2014 oppsummerer registreringene: 

Nord for Furnesveien er det mye fjell i dagen. Her anses det ikke å være grunnforhold som gir 

vanskelige fundamenteringer eller andre utbyggingsproblemer. 

 

Vestre, nedre område er generelt preget av mye bart fjell. Sonderingene tyder ellers på lite løsmasser 

over fjell. Disse består av bløt og middels fast leire med enkelte gruskorn. Stedvis er det observert 

skjellrester og siltlag i prøvene. Det er avdekket kvikkleire i punkt 116 i dybde 4‐5 m. Punkt 116 ligger 

helt nede ved strandsonen. På kart har Rambøll angitt hvor utbygging kan skje uten risiko for 

utglidning. 

 

Østre, nedre område er også preget av mye bart fjell og lite løsmasser over fjell. Det er ikke påtruffet 

kvikkleire eller sprøbruddmateriale på området. Det er heller ikke kvikkleiresoner ovenfor dette 

området som kan skape fare. Prosjektet er således ikke utsatt for skredfare. 

 
 

Figur 6. Grunnundersøkelse område 1, syd for Furnesveien, vestre del. Borepunkt 116 og 117 har påvist kvikkleire. Rambøll 

anbefaler at det skraverte området kan bebygges uten risiko for kvikkleireras. Notat fra Rambøll 09.12.2014.
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Figur 7. Grunnundersøkelse område 2, syd for Furnesveien, østre del. Borepunkt 210 og 211 viser lite løsmasse over fjell. 

Her er ikke funnet risiko for kvikkleire. Notat fra Rambøll 14.11.2014. 

 

5.15 Støyforhold 

Planområdet er ikke belastet med støy. 
 

5.16 Luftforurensing 

Området har god gjennomlufting og her er ikke luftforurensning annen enn fra beskjeden mengde 

biltrafikk, som gir ubetydelig forurensning her. 

 
5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Analysen viser at det er et fareområde med kvikkleire som ikke bør berøres av byggeområdene. De 

øvrige registrerte punktene vil ikke kreve tiltak. 

 

Det vises ellers til ROS‐analysen, pkt. 8.10. 
 

5.18 Næring 

Det er ingen næringsvirksomhet innenfor planområdet. Det er ingen bebyggelse benyttet til 

næringsformål innenfor planområdet. 

 

 

5.19 Analyser/ utredninger 

Rambøll Norge AS har foretatt grunnundersøkelser. Det er for øvrig ikke foretatt nærmere analyser 

eller utredninger.



16 
 

6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

Planen legger til rette for boligbebyggelse, for frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert 

småhusbebyggelse. Planområdet omfatter både eksisterende bebyggelse og planlagt ny bebyggelse. 

Furnesveien inngår i planen for den delen av veien som ligger innenfor områdene. 

Det er regulert inn leke‐ og uteoppholdsareal mellom boligfeltene. Det er også regulert inn en grønn 

sone som uteoppholdsareal langs sjøen. Byggegrensen mot sjøen følger i hovedsak bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel, § 9.1a, med krav om 50 m ubebygget areal mot sjø og vassdrag. 

 

I sydvestre del av planområdet, mot sjøen er det registrert kvikkleire i grunnen. Området er regulert 

inn som faresone og inngår i uteoppholdsarealet mot sjøen. 

 

 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

§ 12‐5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg 
 

Områdene omfatter både eksisterende småhus og planlagte nye frittliggende småhus. Det 
legges til rette for eneboliger, men her kan også oppføres flermannsboliger. 
Det legges til rette for to‐ og flermannsboliger i to etasjer.  
Utnyttelsesgrad er inntil 35 % BYA. 

 

 Uteoppholdsareal f_BUT 
 

Uteoppholdsarealene er felles for boligområdene. Uteoppholdsarealer tillates ikke inngjerdet. 
 

 Lekeplass f_BLK 
 

 Lekeplassene er felles for boligområdene. Lekearealene tillates ikke inngjerdet bortsett fra 
nødvendig sikring mot trafikkarealer. 

 

 Øvrige kommunaltekniske anlegg o_BKT 
 

Området omfatter kommunal pumpestasjon nær sjøen. 

 
 Energianlegg BE 
 Området er avsatt til energianlegg for ny bebyggelse i området. 

 
 Naustområde BUN 
 Området er avsatt til eksisterende naust.  

 
 

 
§ 12‐5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
 Kjøreveg SKV1‐4 

o_SKV omfatter den eksisterende Furnesveien gjennom planområdet. Avkjørsler til eiendommene er 

angitt med piler. Den regulerte veibredden fortsetter samme veibredde og fortau som for   

gjeldende reguleringsplan øst for dette planområdet. 
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Veien omfatter også ny vei i sydvestre del av planområdet. Veien betjener nytt felt for konsentrert 

småhusbebyggelse. Veien avsluttes med snuhammer. 

 
f_SKV 1 omfatter ny vei i sydvestre del av planområdet. 
f_SKV2 og f_SKV3 omfatter ny vei syd for Furnesveien og betjener totalt 13 boligtomter. 
f_SKV 4 omfatter eksisterende vei i sydøstre del av planområdet. Her inngår også et mindre nytt veistykke. 
Veien betjener eksisterende og nytt felt for frittliggende småhusbebyggelse.  

 
 

 Fortau o_SF 
 

o_SF omfatter nytt fortau langs Furnesveien innenfor planområdet. Fortauet er lagt på nordsiden av veien. 

Dette er fortsettelsen av planlagt fortau østenfor. 

 

 Annen veigrunn – tekniske anlegg SVT 1‐12 
 

Formålet omfatter flere felt langs veiene for anlegg av grøft/snøopplag. 
 

§ 12‐6. Hensynssoner 
 
 Frisikt 

 
For veikryss mot Furnesveien er det angitt frisiktsoner i h.h.t. Vegnormalen fra Statens vegvesen. 

 
 Ras‐ og skredfare 

 
Et område nærmest sjøen i sydvestre del av planområdet har kvikkleire. Dette er markert på 

plankartet som område for kvikkleire. 

 
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 

6.3.1 Bebyggelsens høyde og plassering 

Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer, dvs. maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 8,5 m. 

Garasje kan oppføres med maks mønehøyde 5.6 m over gjennomsnittlig terreng. 

 

Boligenes møneretning bør følge terrenget, og gavlfasade skal som hovedregel ikke eksponeres mot 

fjorden. 

 

Bygningene kan utføres med flatt tak for å bygge minst mulig i høyden eller ha saltak med minimum 18 

grader takvinkel. 

 
6.3.2 Grad av utnytting, antall boliger 

Områdene for spredt småhusbebyggelse har en maksimal utnyttelse på 25 % - 30% BYA. Her 

tillates det eneboligbebyggelse og i enkelte områder tomannsboliger. 

 

Områdene for konsentrert småhusbebyggelse har en maksimal utnyttelse på 35 % BYA. Dette gir 

anledning til rekkehus med to eller flere boenheter. 
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Samlet innen planen vil det kunne oppføres inntil 42 nye boenheter. 
 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Det ønskes å holde et åpent preg på områdene med spredt boligbebyggelse. Området i vestre del 
nedenfor Furnesveien, mot sjøen, har fall mot syd. Her vil være en tettere bebyggelse, men med gode 
uteområder og god utsikt mot syd og mot sjøen. 

 

Generelt er her er gode sol‐ og vindforhold. Det vil være gode uteoppholdsarealer på bakkeplan og i 

tilstøtende områder. 

 

 

6.5 Parkering 

Krav til parkering er angitt i planbestemmelsene. 
 

Parkeringsplassene etableres på samme eiendom som aktuell bygning enten som garasje eller åpen 

parkeringsplass. 

 

Virksomhet Enhet Bil Sykkel 

Krav    

Boligparkering Pr. boenhet 1,5 0 
 

 
6.6 Tilknytning til infrastruktur 

El‐kraft, vann og avløp tilknyttes anlegg inntil utbyggingsfeltene, se pkt. 5.13 foran. 
 

ISE Nett AS anser det som naturlig å forsyne boligene fra de to eksisterende nettstasjonene, rett 

østenfor og rett vestenfor planområdet. Trafoene i stasjonene må byttes, og muligens også bytte 

selve nettstasjonene til større stasjoner. 

 
 

6.7 Trafikkløsning 
 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Adkomst til sydøstre del av planområdet vil være fra Furnesveien og eksisterende vei ned mot sjøen. 
 

Adkomst til sydvestre del av planområdet vil være fra Furnesveien og ny vei ned mot sjøen og ny vei 

langs toppen av knausen mot syd. 

 

Furnesveien er skiltet til 30 km/t på grunn av mange avkjørsler og krevende høyde‐ og sidekurvatur. 

Antallet biler er imidlertid beskjedent. Ved anlegg av fortau på nordsiden av Furnesveien vurderes 

derfor dagens praksis som akseptabel. 

 

6.7.2 Utforming av veger 

Furnesveien er regulert til en bredde på totalt 13,0 m: 6,0 m kjørebane, fortau på 3,0 m og med 

tillegg på 2,0 m på hver side forgrøft/snøopplag. 

 

Nye adkomstveier er gitt en bredde på 5,0 m med tillegg på 1,5 m grøft/snøopplag på hver side. 
 

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 
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Lekeplasser skal være opparbeidet før brukstillatelse og eller ferdigattest gis for det enkelte område. 

  

6.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Tilgjengeligheten er god, som beskrevet under pkt. 5.9.3. 

Reguleringsbestemmelsene krever ikke sykkeloppstillingsplasser. 

 
6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Nye adkomstveier er planlagt som offentlige veier. Eksisterende offentlige kjøreveier inngår i planen. 
 

6.9 Miljøoppfølging 

Her er ingen spesielle krav til miljøutforming ut over Plan‐ og bygningslovens bestemmelser. 
 

6.10 Universell utforming 

Universell utforming skal imøtekommes for all utbygging i h.h.t. byggeforskriftenes krav til byggverk. 

Utvendig skal eventuelle ramper ha en stigning på max. 1:20 og for øvrig i h.h.t. byggeforskriftene. 

 

6.11 Landbruksfaglige vurderinger 

Sydvestre del av planområdet, nedenfor Furnesveien, har vært i buk som landsbruksmark. Området 

er i kommuneplanens arealdel avsatt til boliger. 

 
 

6.12 Kollektivtilbud 

Se pkt. 5.9.4 foran. 
 

6.13 Kulturminner 

Det er ikke kjente kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. 
 

6.14 Sosial infrastruktur 

Det skal opparbeides lekeplasser og det skal tilrettelegges for uteoppholdsområder i forbindelse med 

boligbyggingen. Langs sjøen er det grøntområde som gir anledning til ferdsel. 

 

Innen planområdet er det for øvrig ingen tiltak i forhold til annen sosiale infrastruktur. 
 

6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Vann‐ og avløp knyttes til eksisterende nett. Plan skal utarbeides og være del av søknad om 

rammetillatelse. 

 

Kraftforsyning vil være fra eksisterende nettstasjoner, se pkt. 5.13. Salten Energi, ISE Nett, regner 

med at trafoene i disse to nettstasjonene må byttes når utbygging skal gjennomføres. Det er avsatt 

et nytt område for energianlegg.
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6.16 Plan for avfallshenting 

Avfallshenting vil skje med bil fra avfallsselskap. Det vil bli benyttet standard avfallsbeholdere for 

boligene. 

 

6.17 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

ROS‐analysen viser at her ikke er nødvendig med avbøtende tiltak ut over de sikringsforhold som er 

ivaretatt gjennom plankart og planbestemmelser. 

 

Analysen viser at oppgradering av strømforsyning er nødvendig. Noe rekreasjonsareal vil bli bygget 

ned. Fareområde med kvikkleire er ikke berørt av byggeområdene. De øvrige registrerte punktene vil 

ikke kreve tiltak. 

 

For de planlagte utbyggingsplanene antas det at de negative konsekvensene vil være små til middels. 
 

6.18 Rekkefølgebestemmelser 

Ved søknad om rammetillatelse skal det legges ved utomhusplan som viser plassering av atkomst, 

bygninger, hovedinnganger, bil‐ og sykkelparkering, varelevering, avfallshåndtering og beplantning. 

Planen skal vise høydekoter og hvordan universell utforming er ivaretatt. 

 

Til rammesøknaden skal det foreligge dokumentasjon for mengde av radongass og evt. tiltak mot 

den. 

 

Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes 

kommunalteknisk kontor for godkjenning. Planene skal være godkjent før det gis byggetillatelse. 

 

Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det være dokumentert at grunnen har tilstrekkelig 

bæreevne. 

 

Lekeplasser skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. 
 
 

7 Konsekvensutredning 

Som beskrevet under pkt. 2.4 foran: 
 

Kommunen har i møte 11.02.2013 vurdert spørsmålet om konsekvensutredning og konklusjon var 
 

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 

 

Begrunnelse: 

Planforslaget er i tråd med overordnet plan. 
 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser er 

beskrevet 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 er beskrevet.
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8.1 Overordnede planer 

Planen følger overordnet plan. Her er ingen endringer i forhold til dette. 
 

8.2 Stedets karakter 

Planforslaget endrer stedets karakter innen planområdet fra ubebygget skogfelt og åpent jorde til en 

tettere bebyggelse. 

 
8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Ingen registrerte forhold og følgelig ingen endringer. 
 

8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

Som beskrevet under pkt. 5.6 er her ikke registrert verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte 

arter, inngrepsfrie naturområder eller verdifulle/utvalgte kulturlandskap. 

 
8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Det er ingen rekreasjonsområder innenfor planområdet. Planforslaget er i tråd med overordnet 

plan. 

 

8.8 Uteoppholdsareal. 

Se pkt. 8.7. 
 

8.9 Trafikkforhold 

Planforslaget medfører en oppgradering av Furnesveien ved at det anlegges fortau på nordsiden av 

veien. 

 

Fullt utbygget vil planen medføre en økning i trafikken med anslagsvis maksimalt 76 ÅDT (anslagsvis 38 

nye boenheter) langs Furnesveien. Med referanse til Statens vegvesens vegnormal tilsier denne 

økningen ikke behov for å gi veien en høyere klasse. Det er først ved mer enn 1.500 ÅDT at en høyere 

klasse må vurderes. 

 
Planforslaget har ingen endringer i kollektivtilbudet. 

 
8.10 Barns interesser 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging fastslår at det er et nasjonalt mål å sikre barn og 

unge et oppvekstmiljø som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Planen har 

uteoppholdsområder og lekeplasser for nye boliger innen planområdet. Lekeområdene vil 

tilrettelegges etter prinsipp om universell utforming. 

 

8.11 Sosial infrastruktur 

Se pkt. 5.11. Vi er ikke kjent med at her er begrenset kapasitet for å kunne dekke behovet denne 

utbyggingen vil medføre. 
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8.12 Energibehov – energiforbruk 

Det legges opp til tradisjonell oppvarming ved strøm/ved for dette planområdet, med maksimalt 

energiforbruk ihht. byggeteknisk forskrift. Eksisterende nettstasjoner må oppgraderes ved utbygging 

av området. 

 

8.13 ROS 

ROS‐analysen viser at her ikke er nødvendig med avbøtende tiltak ut over de sikringsforhold som er 

ivaretatt gjennom plankart og planbestemmelser. 

 
Analysen viser at oppgradering av strømforsyning er nødvendig. Noe rekreasjonsareal vil bli bygget 

ned. Fareområde med kvikkleire er ikke berørt av byggeområdene. De øvrige registrerte punktene vil 

ikke kreve tiltak. 

 
For de planlagte utbyggingsplanene antas det at de negative konsekvensene vil være små til middels 

 
8.14 Jordressurser/landbruk 

I sydvestre del av planområdet, nedenfor Furnesveien, er her tidligere jordbruksmark, ca. 9 daa. 

Planen viser utbygging av dette området til boliger. Dette er i tråd med overordnet plan. 

 

For øvrig berører ikke planen landbruksinteresser. 
 

8.15 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp utbygges med grunnlag i eksisterende anlegg. 

Eksisterende nettstasjoner må oppgraderes ved full utbygging. 

8.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Drift og vedlikehold av nye adkomstveier til boligområdene vil ha en viss økonomisk konsekvens for 

kommunen. 

 

8.17 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planen medfører ingen spesielle konsekvenser for næringsinteresser. 
 

8.18 Interessemotsetninger 

Naboer har kommentert planene om boligutbygging for nordre del av området, primært under 

henvisning til tap av friluftsområde, se pkt. 9.1‐ 6, ‐9 og ‐10 nedenfor. 

 

8.19 Avveining av virkninger 

Planen vurderes å være i tråd med gjeldende kommuneplan, og være en positiv utvidelse av 

Furnesområdet ved anleggelse av et attraktivt boligfelt med god utsikt. 
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9 Innkomne innspill 

9.1 Merknader 

Vi har mottatt disse uttalelsene i forbindelse med annonsering oppstart planarbeid: 
 

1. Karina Furnes, 8215 Valnesfjord. Gnr. 76, bnr. 199 

E‐post sendt 31.08.2012. 

 
1. Den delen av Furnesveien som går vestover fra henne til neste avkjørsel er smal og svingete som 

gir dårlig sikt. «Det vil være uforsvarlig med en stor boligutbyggelse som her er planlagt uten at 

veien utvides og forbedres betraktelig.» 

2. Ber om at gammel sti til haugen rett vest for hennes eiendom til friluftsområde, brukt til 

bål/grillplass/rekreasjon, blir videreført i planen og at det estetiske rundt plassen med blir 

bevart som det er i dag. 

 
2. Sametinget 

Brev datert 23.10.2012. 
 

Viser til befaringsvarsel sendt 06.08.2012 og befaring gjennomført 22.10.2012. Det ble under 

befaringen ikke påvist automatisk fredete samiske kulturminner som skulle vær til hinder for 

tiltaket. Sametinget har ingen spesielle merknader til reguleringsplanen. Viser ellers til generelle 

bestemmelser for oppfølging. 

 

3. Norges Vassdrags‐ og energidirektorat, NVE 

Brev datert 10.09.2012. 

 
Viser til at NGUs løsmassekart angir risiko for ustabile grunnforhold mellom Furnesveien og 

sjøen. Her vil det kunne være fare for kvikkleireskred. Forholdene må være avklart før planen 

vedtas. 

 
4. Statens vegvesen 

Brev datert 09.08.2012. 
 

Ingen bemerkninger til planarbeidet. 
 

5. Nordland fylkeskommune 

Brev datert 21.08.2012. 

Planfaglig uttalelse 

1. Det bes om at gjeldende Fylkesplan for Nordland kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland 
Hensyn tas. 

2. Funksjonshemmedes interesser må ivaretas 

3. Hensyn til barn og unge må ivaretas både m.h.t. sikker skolevei, lekeområder mv. 

4. Viser til Naturmangfoldsloven  

Kulturminnefaglig uttalelse: 

5. «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.» 
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Under åpent orienteringsmøte 25.01.2014 fremkom disse bemerkningene til de fremlagte 

planskissene: 

 

6. Område på oversiden av Furnesveien 

Flere av de fremmøtte beklaget sterkt at dette området skulle bebygges. Området er mye brukt 

som friluftsområde til tur og opphold. 

 
7. Sydvestre område, nedenfor Furnesveien 

Det ble spurt om krysset til Furnesveien kunne legges lengre vest, hvor det nu er skissert gangvei. 

Et kryss her ble antatt å ville gi bedre sikt forbilene. 

 

Referat fra møtet ble utsendt 03.02.2014. I etterkant av møtet er det mottatt disse kommentarene: 
 

8. Jernbaneverket 

Brev datert 17.01.2014. 
 

Ingen bemerkninger til det igangsatte planarbeidet. 
 

9. Hermod Moursund. Gnr. 76 bnr. 168 og 257 

E‐post 09.02.2014 

 
Ønsker ikke at området opp mot friområdet Holten blir utlagt til tomter. Svært mange bruker 

området til rekreasjon. Det bør vernes for framtida forfriluftsområde. 

 

10. Beboere/eiere i området: Ola Siggerud, Sverre Olsen, Per Arne Steiring, Bjørnar Olsen, Alf 

Olsen, Solveig Eidnes Moursund, Olaug Furnes, Hermod Moursund, Idar Hunstad 
Brev datert 04.03.2014 

 
10.1. Viser til at innkalling til orienteringsmøtet 25.01.2014 ikke ble sendt alle beboerne i 

området. 

10.2. Frist for kommentarer etter møtet var svært kort og påklager saksbehandlingen. 

10.3. Vei fra krysset med Furnesveien og nordover ønskes fortsatt som en «kommunal/privat vei – 

ikke en vei med større trafikk.» 

10.4. Holten‐området «benyttes i dag som et rekreasjons‐ og friluftsområde for befolkningen, 

samt skole og barnehage. Vi ønsker ingen utbygging i Holten‐området.» 

 

11. Idar Hunstad og Hermod Moursund. Gnr. 76 bnr. 169, 168 og 257 

Brev datert 07.03.2014 

 
Gjør oppmerksom på at det ligger kloakkledning, ca. 150 m lang, oppå bakken i Labakkhola fra 

husene til Idar Hunstad og Hermod Moursund fram til hovedkloakkanlegg på andre sida av veien. 

 
 

Merknadene er kommentert i vedtak om offentlig utlegging, pkt. 3.1. 


