
FAUNA FK, Fauske kommune 17. januar 2009 A/S Salten Kartdata 

 

Bestemmelser i tilknytning til 

OMRÅDEREGULERING FOR KLUNGSETMARKA FRITIDSPARK 

i Fauske kommune 

 

 
§1 

GENERELT 

 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 

reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: 
 

1. Bebyggelse og anlegg: annen tjenesteyting (klubbhus/garasje), skianlegg 

2. Landbruksområder: Landbruksformål, reindrift, traktorvei. 

3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjørevei (Markaveien/Løvgavelveien), privat 

vei, parkeringsplass, annen veigrunn - grøntareal. 

4. Grønnstruktur: Friområde, park, kombinert grønnstrukturformål (skiløypestrasé/turvei). 

5. Hensynsoner: Kraftledning, sikkerhetssone dolomittbrudd, frisiktsone, nedslagsfelt 

drikkevann. 

6. Kombinerte formål: Annet kombinert formål (skiløype/traktorvei). 

 

 
§2 

 

Planen erstatter "Reguleringsplan for Klungsetmarka" vedtatt av kommunestyret den 
03.07.1986. 

 

 
§3 Bebyggelse og anlegg 
 

 

3.1 Område for klubbhus/garasje, A1. 

 

Innenfor området kan det oppføres klubbhus og garasje i en etasje for bruk i forbindelse med 

skiaktiviteter/skianlegg. Bygninger skal oppføres med fasader i tre. 

Mønehøyde maks 6 m. Omriss av planlagt bygg er kun retningsgivende. 

Takvinkel skal ikke være mindre enn 22,5 grader og ikke større enn 30 grader. 

Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 25 %. 

 

3.2 Skianlegg, BSA. 

Område for BSA1 er avsatt til rulleskiløype med reguleringsbredde på totalt 6 m. BSA2 og 

BSA3 avsettes som areal til skistadion.  

 



 

§4 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

 

4.1 Område til landbruk, L 

 

Område avmerket for landbruk, kan drives og nyttes i samsvar med bestemmelsene i gjeldende 

spesiallovgivning (skogbruksloven, reindriftsloven, friluftsloven m.fl.). 

 

4.2 Område til reindrift/flyttlei, R. 
 

Områdene for reindrift/flyttlei kan benyttes som vanlige landbruksområder, men i 
perioder med flytting av reinsdyr skal annen virksomhet vike, og det skal tas tilbørlig 
hensyn til reindriftens behov og interesser. Traktorveier eller skiløyper skal ikke endres 
til hinder for reindrifta. 

 

4.3 Område til traktorveier, TRA/TRA_F 
 

Traktorveier som er vist i kart kan benyttes av terrenggående skogsmaskiner o. 1., iht. 

bestemmelsene i "Lov om motorferdsel i utmark" av 10. juni 1977. Reguleringsbredde er 3,5 m. 

TRA_F viser forslag til fremtidig traktorvei som kan etableres for å få tilgang på skog nord 

for lysløypen i sørvestlige del av planområdet. 

 

§5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

5.1 Område til kjørevei, o_SKV. 

 

I tillegg til den viste reguleringsbredde for veien o_SKV2 kan det tas i bruk areal til nødvendig 

skjæring/fylling. Terrenginngrep i forbindelse med veianlegg skal skje mest mulig skånsomt. 

Veiskjæringer og fyllinger skal tildekkes for naturlig revegetering. Det tillates enten grusdekke 

eller fast dekke på veien. 

 

Veien skal som et minimum bygges i samsvar med veiklasse 3 (helårs landbruksvei) etter Mat- 

og landbruksdepartementets normaler for landbruksveier. 

 

Der vei o_SKV2 krysser traktorvei TRA mot Al, må det på østsiden av traktorveien settes opp 

veibom som i stor grad holdes låst for å unngå å åpne det private traktorveisystemet og 

lysløypen for uvedkommende motorisert ferdsel.  

 

 

5.1 Område til privat vei, T/V. 
 

Del av eksisterende traktorvei. Veien kan oppgraderes/breddeutvides i henhold til plankartet. Det skal 
etableres sperre/bom mot Løvgavelveien. Veien er beregnet til grunneiere i forbindelse med 
skogsdrift og kan med unntak benyttes som avlastningsvei ved store arrangement, f.eks NM. 
Grunneiere skal på forhånd varsles. 

 
 

5.2 Område til parkeringsplass, P1. 

 

Offentlig parkeringsplass. Parkeringsplassene betjener brukere av idrettsanlegget og 

nærturområdene/lysløypeanlegg. Minimum 3 plasser skal legges til rette for 

bevegelseshemmede. 
 

Det tillates enten grusdekke eller fast dekke på parkeringsplassen. 



 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
 

6.1. Område til skilek/akebakke (friområde) 

Området kan benyttes som skilekanlegg og akebakke.. Det kan gjøres mindre 

terrentilpasninger innenfor området, f.eks. oppretting av kuleformasjoner. 

6.2 Område for park 

Området kan benyttes som aktivitetspark. 
 

6.3. Område til lysløype, SKI1-SKI2, kombinert skiløypetrasé og turvei 
 

I lysløypen er det forbudt å ferdes med motorkjøretøyer, herunder skogsmaskiner. Unntatt er 

løypeprepareringsmaskiner. Kryssing av lysløypen er tillatt i forbindelse med 

terrengtransport av skogsvirke. Ved varslet skirenn skal kryssing unngås. 
 

I lysløypen er det forbudt med bruk av hest annet enn ved kryssing av lysløypen. 

 

Område for SKI1 har reguleringsbredde 6 m, foruten ved gammelt startområde. 

Enkeltesteder kan den ved behov gjøres bredere. Område for SKI2, rett sør for 

Erikstadvatnet, har en reguleringsbredde på 4 m over en strekning på 90 m. 
 

 

 

 
§7 HENSYNSONER 
 

7.1 Høyspenningsanlegg. 
 

Restriksjoner vil følge av elektrisitetslovgivningen. 
 

7.2 Område for annen særskilt fare, sikkerhetssone dolomittbrudd. 
Område for særskilt fare er sikkerhetssonen rundt dolomittbruddet i Løvgavlen. Varsel i 

forbindelse med sprenging skal gjennomføres som pålagt i reguleringsbestemmelsene for 

dolomittbrudd i Løvgavlen av 27.02.1990. 

 

7.3 Frisiktsoner 
Innenfor frisiktssoner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med 

høyde over 0,5 meter. 

 

 

7.4 Nedslagfelt for drikkevann. 
Ut over det som ligger i plankartet fremgår forbud og rettigheter innenfor nedslagsfeltet til 

Beintennvannet, Benkjevannet og Erikstadvannet av klausuleringsbestemmelser av 27.03.2006. 

 

Alle fysiske inngrep i terrenget i nedslagfeltet til Klungset vannverk må på forhånd avklares med 

vannverkseier. Både i og utenfor nedslagsfeltet må vannuttak på overflaten eller ved boring i 

fjell, avklares med vannverkseier med hensyn til plassering og teknologi. 

 



 

§ 8 ANDRE KOMBINERTE FORMÅL 

 

8.1 Område for kombinerte formål, skiløypetrasé/traktorvei, S/T1-S/T2. 
 

Områder med kombinert formål S/Tl, viser krysningspunkt for skiløype og traktorvei. Ved varslet 

skirenn skal det tas hensyn til preparert løype, minimum samme dag, og kryssing unngås. 

 

Område for kombinert formål S/T2, viser løype opp fra Arsenalet. Løypen er i utgangspunktet skiløype, 

men kan også brukes som skogsvei etter samråd med kommunen. 

 

 
§ 9 DIVERSEBESTEMMELSER 
 

9.1 Utbygging 
 

Før grave- og byggearbeider startes, skal det gjennomføres geoteknisk undersøkelse av trasé for 

adkomstvei, området for parkeringsplass og byggeområde, med hensyn til stabiliteten av massene. 

 

9.2 Dispensasjoner 

 

Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av 

kommunens planutvalg innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og 

forskrifter og vedtekter fastsatt i medhold av denne. 

 

9.3 Terrenginngrep 

 

Det skal unngås å gjøre større terrenginngrep enn nødvendig. Eksisterende vegetasjon skal 

søkes bevart og inngrepsarealer som skal tilbakeføres skal revegeteres med bruk av stedegen 

vegetasjon. 

 

9.4 Universell utforming. 

For uteområder, adkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i til enhver tid gjeldende 

teknisk forskrift. 

 

9.5 Kulturminner 

 

Dersom funn, gjenstander eller konstruksjoner oppdages i forbindelse med gravearbeidene, skal 

arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndighetene underrettes, jfr. Lov om kulturminner 

§ 8, 2. ledd. Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 
 

 
oooooooooooooooo 
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