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Møtereferat Charlottatippen boligområde 

Sted: Adm. bygget Fauske kommune,  Teams,  Tidspunkt: 25.08.2019 

Referent: Jan Ivar Karlsen 

 

Navn Funksjon Tilst Ref Elektronisk  postadresse  

Soia Rahasindrainy Norconsult AS x  Soia.Rahasindrainy@norconsult.com 

Gøran Antonsen Norconsult AS x  goran.antonsen@norconsult.com 

Tove Wensell Forslagstiller – 

Sulitjelma 

boligfond 

x  tove.wensell@outlook.com 

Jan Ivar Karlsen Fauske 

kommune 

x x jik@fauske.kommune.no 

 

1. Planforutsetninger  

a. Plantype – detaljreguleringsplan – planid 2020009 – endring av 

detaljregulering for Charlottatippen boligområde. Planområdet må utvides 

på nordsiden av FV830 for å få ledet myke trafikanter mot Charlotta 

(kommunal vei). Det stilles krav til sikker kryssing over FV830, samt 

belysning på hver side av veien. 

b. Bakgrunn for endring av planen 

Det er i vedtak 194/20 innvilget en tidsbestemt midlertidig dispensasjon fra 

plankrav om fotgjengerfelt i punkt 5.3 av reguleringsplan for Charlottatippen 

boligområde. Dispensasjonen har varighet til og med 01.12.2020. Planinitativ er 

ikke vurdert som nødvendig da rammen for endring av reguleringsplanen er gitt i 

vilkårene for vedtaket. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

- Det må innen 01.12.2020 være utarbeidet en revidert reguleringsplan for 

Charlottatippen boligområde. Revidert plan må ivareta krav om sikkert 

krysningspunkt for gående, med særlig vekt på å ivareta barn og unges 

interesser, i tråd med høringsuttalelser fra fylkesmannen i Nordland, 

Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen innenfor sone o_SKV2 i 

nåværende plankart, slik at hensynet bak dagens bestemmelse i punkt 5.3 

av planen ikke tilsidesettes. 

Bestemmelser om sikkert krysningspunkt skal sikre at dette utføres i tråd 

med gjeldende lov og regelverk samt relevante håndbøker og veiledere 

utgitt av statens vegvesen. 

 

- Nevnte reviderte reguleringsplan som påkrevd utarbeidet i punkt over skal 

innen 01.12.2020 være vedtatt politisk av Fauske kommune. 

- Det må innen 01.12.2020 være prosjektert en helhetlig løsning for sikkert 

krysningspunkt i den nevnte sonen. Den prosjekterte løsningen må være 

godkjent av Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen. 

 

- Det skal etableres tilstrekkelig belysning på hver side av fylkesvei 830 

innen 01.09.2020 i tråd med planutvalgets vedtak av 16.06.2020 
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2. Området omfattes av hele eller deler av følgende planer  

Detaljregulering for Charlottatippen boligområde, planid 2019004, vedtatt 

13.06.19 

Reguleringsplan for Charlottatippen i Sulitjelma vedtatt 18.11.99 (plan ID 

2002004) og områdereguleringsplan for Sulitjelma gruver vedtatt 29.09.2016 

(plan ID 2015001). 

Kommuneplanens arealdel 

 

Planforslaget vil primært samsvare med gjeldene reguleringsplan for 

Charlottatippen boligområde. 

 

3. Pågående planarbeid  

a. Det pågår ikke annet planarbeid i området 

 

4. Kart  

Planfremstillingen skal være som digitalisert plankart (SOSI-standard). 

Nærmere beskrevet i kravspesifikasjon 

 

5. Berøres tiltaket av følgende rikspolitiske retningslinjer: 

a. Verna vassdrag (1994) - nei 

b. Differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) -nei 

c. Klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) -nei 

d. Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) - ja 

e. Styrking av barn og unges interesser (1995) - ja 

f. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) T-1442 - ja 

g. Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) T-

1520 - nei 

h. Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) - ja 

i. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning (2018) - ja 

j.  

 

6. Lokale vedtekter og retningslinjer som gjelder for planområdet: 

a. Kommunale vedtekter 

b. Kommunale retningslinjer 

c. Bestemmelser i reguleringsplan:  

Gjeldende formål reg. bolig 
 

7. Krav til varsel om oppstart av planarbeid  

a. Forslagstiller skal varsle oppstart av planarbeidet.  

https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_Reguleringsplan_v1_sosi-prodspek-del-3-2-sosi-reguleringsplaner-45-ver20120417_.pdf
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b. Varslet skal inneholde: 

 Oversiktskart for stedfesting hvor planområdet er avmerket. 

 Kart 1:500 – 1:1000 med avmerket planavgrensning. 

 

Brev som orienterer om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål. 

Planoppstart varsles i lokal avis, f.eks. Saltenposten og på kommunens hjemmeside. 

 

8. Viktige utredningsbehov for planarbeidet- foreløpig vurdering 

 

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

under § 8, herunder vedlegg II. Planforslaget vurderes derfor ikke å utløse krav om 

konsekvensutredning. 

 

☐ Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger 

☒  Landskap og rekreasjonsverdi 

☒ Geotekniske forhold 

☒ Miljø, biologisk mangfold (prinsippene etter naturmangfoldloven §§ 8-12 skal 

vurderes i planbeskrivelse) og evt. verna vassdrag 

☒ Kulturlandskap og kulturminner (også samiske) 

☒ Beredskapsmessige vurderinger, samt ROS 

☒ Barn/unges, funksjonshemmede og eldres interesser 

☒ Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet/parkering/kollektivtilbud 

☒ Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehagedekning osv) 

☒ Støyforhold/luftforurensning 

☐ Reindrift 

☐ Annet:……………………………… 

9. Veinavn 

Eksisterende veinavn dekker planområdet 

 

 

10. Kommunal tekniske anlegg 

a. Forslagsstiller er gjort kjent med kommunaltekniske anlegg for veg, vann og 

avløp som har betydning for tiltaket.  

b. Tiltaket vil ikke utløse krav om utbyggingsavtale 

 
Det er tilstrekkelig vannkapasitet inn i området. 
Før det kan gis byggetillatelse skal det foreligge godkjent plan for vann og avløp for 

planområdet. Det forutsettes slamavskiller på avløpet.  
 

11. Kommunens foreløpige råd og vurderinger 

Fauske kommune anbefaler oppstart av planarbeid. 
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12. Annet 

 

Valg av gangtrase på nordsiden av FV830 skal vurderes nærmere. Enten 

parallelt langs fylkesveien, eller i nordvestlig retning mot Charlotta. Dette vil 

påvirke utstrekning av planen/planavgrensning. Statskog som grunneier skal 

forhåndsvarsles. 

 

Angående § 1.15.4 i bestemmelsene til kommuneplanen så gjelder disse kun 

for sentrumssonene. 

 

Parkering  

Det opparbeides 12 parkeringsplasser fordelt på 8 boenheter (1,5 plass pr 

boehet). 

Grunnforhold 

Ved masseforflytning eller utskifting skal mulig forurensning kartlegges. 

Forurenset masse skal håndteres i forhold til Forskrift om begrensning av 

forurensning (forurensningsforskriften). Spredning av uønskete, fremmede 

plantearter skal forebygges. Det skal tilføres kun rene masser. 

 

Arealbehov og mønehøyde 

Det legges opp til en arealutnyttelse på %-BYA=25%. Maks mønehøyde på 5,5 

m innenfor området som i gjeldende plan er avsatt til bolig. 

 

Flom/rasfare 

Langvannet er  regulert i forbindelse med kraftproduksjon. Det vurderes derfor 

at flomfaren er lav.  

Planområdet er i følge kartleggingsrapport fra 2010 (Rostad og Sivertsen) ikke 

skredutsatt. 

 

13. Framdrift 

       Behandling av private reguleringsplanforslag 

Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal    

kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist 

som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal 

fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. 

 

 

 

14. Bekreftelser 

a. Ber om at referatet gjennomleses og at det gis tilbakemelding om det er 

godkjent eller om det er merknader  som bes tatt inn i referatet. 

b. Forhåndskonferansen og referatet gir ingen  rettigheter i den senere 

saksbehandlingen. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav 

offentlige myndigheter  m.m. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt. 

endring av fremdriften av prosjektet 
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Veileder for utarbeiding av reguleringsplan: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/0f066ff0c1b84446bc7a886402dca611/t-

1490.pdf 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/0f066ff0c1b84446bc7a886402dca611/t-1490.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0f066ff0c1b84446bc7a886402dca611/t-1490.pdf

