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Detaljregulering for Leivset - Saltbakken 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.11.2019 

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

 

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 096/19 Vedtak: 

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

 
Kommunestyre 12.12.2019: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 117/19 Vedtak: 

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

 
Vedlegg: 

08.11.2019 Planbestemmelser 08.11.19 1425913 

08.11.2019 Plankart Leivset 08.11.19 1425918 

08.11.2019 Planbeskrivelse Saltbakken v1.1 1425914 

08.11.2019 Vedlegg 1 - KU-vurdering 1425915 

 

 
Saksopplysninger: 
 



2. gangs behandling 
 
Ole Martin Pettersen m.fl. fremmer forslag til detaljregulering for Leivset, Saltbakken. 
 
Planområdet ligger i øvre del av Leivset, ca. 5.8 km sør for Fauske sentrum. Det totale arealet er på ca. 
33,4 daa og omfatter del av gnr. 83, bnr. 3 (veiareal), del av gnr. 129, bnr. 1 (veiareal), samt 
eiendommene med gnr. 84, bnr. 69, 70, 88, 112, 116, 121, 124, 149, 162,167 og 177. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for eneboliger med tilhørende teknisk infrastruktur og 
felles leke- og uteoppholdsareal. Det legges opp til en moderat fortetning av planområdet med totalt 6 
nye boligtomter. 
 
Planforslaget har følgende dokumentasjon: 
Plankart i målestokk 1:500, planbestemmelser og planbeskrivelse. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 29.08.19 - 11.10.19. 
Det er innkommet 3 uttalelser til planforslaget. Det framkommer ingen innsigelse fra offentlige 
myndigheter. 
 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet. Det er deretter gjort en vurdering/anbefaling angående 
problemstillingen slik den framstår. 
 
Statens vegvesen, 03.10.19 
 
Uttalelse - forslag til detaljregulering for Leivset - Saltbakken, Fauske kommune 
 
Vi viser til brev, datert 29. august 2019. 
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 
fylkesveg, og som fagmyndighet med sektoransvar. 
Saksopplysninger 
Planområdet ligger på Leivset, et lite tettsted ca. 6 km sør for Fauske sentrum. I kommuneplanens 
arealdel er planområdet angitt med formål boligbebyggelse og LNFR-areal. 
Hensikten med planen er å legge til rette for 6 nye boliger i planområdet. Planlagt bebyggelse vil få 
atkomst fra eksisterende avkjørsler fra fv. 7480, Leivsetveien, og ved forlengelse av Saltbakkveien, som 
delvis er en kommunal veg. 
 
Arealpolitiske føringer for planarbeidet 
Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerheten for alle de som er 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 vi legge til grunn for all planlegging. Nullvisjonen ligger også til grunn for 
vegnormalene. 
 
Vår vurdering av planforslaget 
Vi har gått igjennom planforslaget, og har følgende kommentarer til det: 
- Plankartet viser at bebyggelse langs fylkesvegen får atkomst fra eksisterende avkjørsler. I 
plandokumentene står det at antall avkjørsler innenfor planområdet blir uendret. Likevel viser plankartet 
tre boligtomter nedenfor fylkesvegen, men kun to har inntegnet adkomst. Vi ønsker forklaring hvordan 



dette blir løst. 
- Adkomst til andre boligtomter burde vises med en pil på plankartet. 
- Det er viktig at det planlegges for snumulighet på boligtomtene. 
 
Konklusjon 
Vi har ikke flere innspill eller kommentar til planforslaget, men forbeholder oss retten til å komme med 
ytterligere innspill senere i prosessen. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Det skal etableres en felles avkjørsel for eiendommene 84/116 og 84/149 jfr. planbestemmelsen § 5.3. 
Avkjørselspil er justert i plankartet. 
Adkomst til eksisterende og nye boliger er nå vist med avkjørselspil i plankartet. 
I området er det romslige tomter som gir gode snumuligheter i forhold til fylkesveien. 
 
 
Fylkesmannen i Nordland, 08.10.19 
 
Samordnet uttalelse - Reguleringsplan - Detaljregulering for Leivset / 
Saltbakken - Fauske 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 29. august 2019. 
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne og avskjære 
innsigelser fra regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. 
Det er ikke innkommet innsigelse fra noen av de etater vi samordner, og Fylkesmannen har heller ikke 
innsigelse. Vi gjør oppmerksom på at andre etater sender sine høringsuttalelser direkte til kommunen. 
 
Vi viser til vårt innspill ved oppstart, datert 30. januar 2019. 
Vurderingen av risiko og sårbarhet under pkt. 5.22 i planbeskrivelsen angir at det er spesielle farer 
forbundet med bruk av transportnett til skole/barnehage, nærmiljøanlegg og forretning. Syklende eller 
gående må benytte E6. 
Fylkesmannen forutsetter at Fauske kommune vurderer hvorvidt det er en hensiktsmessig å legge til 
rette for en utbygging der det er slike utfordringer. Vi ber spesielt om at det gjøres en vurdering av 
planens konsekvenser for barn og unge. Skolebuss er ikke tilstrekkelig for å imøtekomme barn og unges 
behov, og vi forutsetter at det gjøres vurderinger når det gjelder transport for øvrig. Også når det gjelder 
ferdsel på Leivsetveien, der det er opplyst at fartsgrensen er 50 km/t og at det ikke er gang- og sykkelvei, 
bør sikkerheten vurderes. 
 
Det er i planbeskrivelsen vist til bl.a. statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen. Vi kan imidlertid ikke se hvilke vurderinger som er gjort opp mot disse, og forutsetter at 
dette fremkommer ved kommunens videre behandling av planen. 
Saksfremlegget i forbindelse med plan- og utviklingsutvalgets sak 066/19 viser til at det i 
rekkefølgebestemmelsene er krav om etablering av felles lekeplass. Det er på plankartet avsatt et areal 
til lekeplass, og forslaget til bestemmelser sier under 5.3 at felles lekeareal skal være etablert før nye 
boliger innenfor BFS2 og BFS 3 kan tas i bruk. Bestemmelsen inneholder imidlertid en parentes om at 
dette «relateres til omsøkt utbygging/byggetrinn», og det fremstår for oss som uklart hva som menes 
med dette. Dersom hensikten er at lekeplassen skal være etablert før første bolig tas i bruk, bør dette 
fremkomme klarere. 
 
 
Vurdering/anbefaling 



 
Vurdering av rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
En av samfunnets største oppgaver er å legge til rette for at barn og unge vokser opp i trygge forhold, 
med voksenpersoner rundt seg som ivaretar grunnleggende behov og nærhet, og gode oppvekst- og 
nærmiljø. Gode nærmiljøer for barn og unge karakteriseres av god tilgang på trygge og varierte områder 
for lek og aktiviteter uten støy og forurensning. Rådmannen vurderer at planområdet og Leivset 
generelt innehar gode kvaliteter for barns oppvekst:  

· landlige og skjermede omgivelser der det er romslig med arealer til lek og rekreasjon.  
· planområdet innehar begrensede kilder til støy og forurensing. 

 
Trafikkforhold: 
Leivsetveien har fartsgrense 50 km/t. Veien er relativet lite trafikkert med en ÅDT på 165, der 95% av 
trafikken er fra personbiler/korte kjøretøy.  Det er ifølge Statens vegvesen ikke registrert noen 
trafikkulykker på denne veien. Det er etablert busslomme innenfor planområdet i umiddelbar nærhet til 
boliger. Rådmannen vurderer at den moderate økningen i antall boenheter ikke utløser et direkte behov 
for sikkerhetstiltak langs Leivsetveien. Eventuelle sikkerhetstiltak for beboere på Leivset må i så fall 
vurderes av Fylkeskommunen/Statens vegvesen som er eier av veien. 
 
Syklende eller gående må benytte E6 for å nå skole/barnehage og forretning med potensiell risiko for 
påkjørsler. Her er det sikret forbindelse med gang- og sykkelvei fra Fauske camping mot nærbutikk og 
skole/barnehage. Dvs. at ca. 1.5 km av E6 ikke er tilrettelagt for myke trafikanter. Området har derimot 
bussforbindelser, og det går skolebuss gjennom området. 
 
Det bor flere barnefamilier på Leivset og det er familier som ønsker å etablere seg i området. 
Planområdet regnes som en detaljert og endelig avgrensning av boligområdet som er avsatt i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Etter en total avveining av fordeler og ulemper for barn og unge vurderer 
rådmannen at det er hensiktsmessig å tillate en begrenset utbyggingen innenfor planområdet. 
 
Lekeplass 
Det er i bestemmelsenes § 5.3 fastsatt at før nye boliger innenfor BFS2 og BFS3  kan tas i bruk skal felles 
lekeareal f_BLK være etablert. 
 
 
Nordland fylkeskommune, 14.10.19 
 
Uttalelse ved offentlig ettersyn - detaljregulering for Saltbakken - Fauske kommune 
Saken gjelder regulering for å legge til rette for bygging av boliger. Fylkeskommunen kom med innspill til 
planene i brev av 17. januar 2019. Planområdet er totalt på ca. 29 daa, hvorav ca. 21 daa er satt av til 
boligformål i kommuneplan for Fauske (2018). Øvrig areal er satt av til landbruk, natur, friluftsliv og 
reindriftsformål, LNFR, der det er adgang til nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 
Vi beklager at denne uttalelsen kommer noe etter oppsatt frist. 
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 vesentlig strid med regionale interesser slik det blant annet 
fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. 
 
Planfaglig 



Planene medfører at ca. 8 daa LNFR-område legges ut til boligbygging. Det er ikke oppdyrkete arealer 
innenfor disse 8 daa, men en del barskog av middels bonitet med begrenset arealutnyttelse og -bruk. 
Planene framstår derfor som utvidelse og fortetting av et etablert boligområde. Slik fylkeskommunen ba 
om i innspillet, har kommunen gjennomført konsekvensutredning for planene. Konklusjonen er at tiltaket 
i liten grad medfører negative konsekvenser for miljø og samfunn. 
Plandokumentene er etter fylkeskommunens vurdering klare og entydige og tjener etter vår vurdering 
formålet som både juridiske dokumenter og informasjon til publikum. 
 
Kulturminnefaglig 
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 
arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid 
ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter 
kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 
Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Ingen merknad. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


