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1. Generelt 
 

Planen er en endring av reguleringsplan for Klungsetmarka fritidspark med planid 2007011. 

Området er i gjeldene reguleringsplan primært avsatt til skogbruk med tilhørende traktorveier, 

skiløypetrase, landbruksområde reindrift, adkomstvei og klubbhus for Fauske IL skigruppa. 

Det er i endring av planen med vedtak 28.04.2015 gitt tillatelse om å etablere fast dekke på deler av 

skiløypetrase, med følgende bestemmelse: 

Det er ikke tillatt med fast dekke i lysløypa, med unntak av trase for rulleskiløype på 3 

kilometer fra stadionområdet, jfr. kart datert 23.06.2014. Det forutsettes at asfalten 

får et verdibevarende vedlikehold av tiltakshaver. 
 

Fauske IL skigruppa ønsker nå å få deler av skiløypen med fast dekke endret til formålet skianlegg. 

I den forbindelse har det vært fokus på å opprettholde allmenn ferdsel i området med tilrettelagt 

tilgang til marka. Det er definerte krysningspunkter over skiløypen med fast dekke (rulleskiløypa) for 

å hindre sammenstøt mellom turgåere og rulleskibrukere. 

Planområdet er utvidet mot Løvgavlen der deler av eksisterende traktorvei delvis har blitt 

oppgradert/breddeutvidet. Veien er definert som privat med krav om sperre/bom mot 

Løvgavelveien.  

Veien er altså beregnet til grunneiere i forbindelse med skogsdrift og kan med unntak benyttes som 

avlastningsvei ved store arrangement, f.eks. NM. 

 

 

1.1. Forslagstiller  

Fauske idrettslag Langrenn 
 

Postadresse:   

Postboks 240 

8201 FAUSKE 

 

Besøksadresse: 

Markaveien 1 

8218 FAUSKE 

1.2. Krav om konsekvensutredninger 
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger. Med bakgrunn i at 

løypenettet ikke blir utvidet er det vurdert ut fra kriteriene i forskriftens § 10 at det ikke er noen 

tiltak i planforslaget som utløser krav om konsekvensutredning. 

 Planforslaget er hovedsakelig tråd med gjeldene reguleringsplan. Deler av eksisterende asfaltert 

løypenett (rulleskiløype) endrer formål fra skiløype til skianlegg. Bruken av området blir uforandret. 
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2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess 
Kunngjøring om oppstart av planarbeid har vært annonsert på hjemmesiden den 24. februar 2020 og 

i Saltenposten den 30. februar 2020.  Berørte parter ble skriftlig varslet om planoppstart i brev 

datert 24. februar 2020.  

2.2. Møter og andre deltakere 
Det er avholdt avklaringsmøter med Fauske kommune underveis i prosessen. 

2.3. Innspill til plan 
Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet er oppsummert og merknadsbehandlet i tabellen 

nedenfor. 

Person/etat Dato Innspill Merknader 

Nordland 
Fylkeskommune 

26.03.2020 Trafikksikkerhet 
Området er verdifullt som idretts- og 
friluftslivsområde. Når det legges til rette for 
etablering av ekstra veg og rulleskiløype er det 
viktig at trafikksikre løsninger for myke 
trafikanter vektlegges. 
 
Konsekvensutredning 
Så langt Nordland fylkeskommune kan se, er 
ikke tiltaket fullt ut i tråd med gjeldende planer 
(kommuneplanens arealdel og reguleringsplan 
for Løgavlen). Vi anbefaler derfor at 
kommunens vurdering og begrunnelse om 
forholdet til forskrift om 
konsekvensutredninger kommer tydeligere 
frem når saken sendes på høring og legges til 
offentlig ettersyn. Dette for å unngå at det 
stilles spørsmål om eventuelle 
saksbehandlingsfeil. 
 

Tatt til etterretning. 
 
Veien med betegnelse 
T/V er en oppgradering/ 
endring av eksisterende 
traktorvei. Den er ikke 
offentlig og skal 
hovedsakelig benyttes av 
grunneiere som adkomst 
til utmark i forbindelse 
med skogproduksjon. 
 
Det er lagt opp 
krysningspunkter over 
rulleskiløypen på 
oversiktlige steder for 
turgåere. Det er 
tilrettelagt adkomst fra 
stadionområde til 
kommunal lysløype. 
 
Skiløyper opprettholdes 
slik de er etablert. 
Med bakgrunn i at 
løypenettet ikke blir 
utvidet er det vurdert ut 
fra kriteriene i 
forskriftens § 10 at det 
ikke er noen tiltak i 
planforslaget som utløser 
krav om 
konsekvensutredning. 
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Fylkesmannen i 
Nordland 

24.03.2020 Planfaglige forhold 
Skianlegg omfattes av 
konsekvensutredningsforskriften § 8, jf. 
vedlegg II nr. 12 bokstav a, og skal utredes 
dersom planen slår ut på en eller flere av 
kriterier for miljø eller samfunn i § 10. Med 
skianlegg i vedlegg II nr. 12 bokstav a, menes 
etablering av nye traséer i terrenget 
for alpint, langrenn eller rulleski. Tilhørende 
funksjoner som lysanlegg, permanente 
anlegg for snøproduksjon, tribuner eller 
bygninger, skal også tas med i vurderingen av 
om det planlagte skianlegget kan utløse krav til 
konsekvensutredning. Også utvidelser av 
eksisterende skianlegg i form av nye traséer 
eller nye bygninger, skal vurderes opp mot § 10 
i forskriften. Asfaltering av eksisterende 
turveier for å tilrettelegge for rulleski omfattes 
ikke. 
Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i 
vedlegg I og II som kan få vesentlige virkninger 
skal utredes der utvidelsen eller endringen i 
seg selv overstiger størrelseskriteriene i 
vedleggene. Der det ikke er gitt 
oppfangingskriterier skal utvidelsen eller 
endringen vurderes etter forskriften kapittel 3 
og utslagskriteriene i § 10. Slik vi tolker 
oppstartsvarselet kan «justeringer» av nye 
traséer i terrenget 
for langrenn og rulleski medføre at tiltaket 
omfattes av § 8, og dermed skal vurderes etter 
kriteriene i 
§ 10. 
Miljø- og naturverdier 
Berggrunnen i området består for en stor del 
av kalkholdige bergarter, og da spesielt 
kalkspatmarmor og dolomittmarmor. Det 
forventes derfor innslag av rik vegetasjon. 
Vannforekomstene i vest-nordvest er 
interessante for naturmangfoldet, og 
jusertinger bør ikke skje på en slik måte at 
kantvegetasjonen langs disse blir redusert. 
Erikstadvatnet er en svært viktig 
kalksjø. Vannet har en rik vegetasjon med bl.a. 
to kransalgearter, hvorav C. Strigosa er nær 
truet. 
Reindrift 
Planområdet ligger i Duokta reinbeitedistrikt. I 
reindriftskartet er området angitt som 

Skiløyper opprettholdes 
slik de er etablert. Det er 
uført justeringer i 
plankartforslaget for å 
rette mindre avvik 
mellom gjeldene 
reguleringskart og faktisk 
løypetrase. 
Planområdet er utvidet 
mot Løvgavlen der deler 
av eksisterende 
traktorvei delvis har blitt 
oppgradert.  
Traseen for kommunal 
lysløype opprettholdes 
uendret, der formålet er 
skiløype/turvei. Areal til 
klubbhus opprettholdes. 
Deler av skiløypen med 
fast dekke endres til 
formål skianlegg. Det er 
lagt inn forslag til 
fremtidig traktorvei 
delvis parallelt med 
løypetrase for at 
grunneiere skal få lettere 
tilgang til skogen. 
 
Med bakgrunn i at 
løypenettet ikke blir 
utvidet er det vurdert ut 
fra kriteriene i 
forskriftens § 10 at det 
ikke er noen tiltak i 
planforslaget som utløser 
krav om 
konsekvensutredning. 
 
Areal for reindrift/flyttlei 
opprettholdes i tråd 
gjeldene reguleringsplan. 
Duokta reinbeitedistrikt 
er høringspart i 
planprosessen. 
Løypenettet blir ikke 
utvidet og bruken av 
området vurderes ikke å 
påvirke flyttleia og 
beitebruken ytterligere. 
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høstvinter- og vinterbeite. Det krysser ei flyttlei 
for rein gjennom planområdet. I lys av våre 
innspill i avsnittet om planfaglige forhold må 
kommunen vurdere om planarbeidet krever 
konsekvensutredning for 
reindrift. Uavhengig av om planarbeidet utløser 
krav om konsekvensutredning eller ikke, må 
planens virkninger for flyttleia og 
beiteområdene beskrives (plan- og 
bygningslovens § 4-2). Selv om gjeldende 
reguleringsplan og eksisterende aktivitet i 
området allerede påvirker flyttleia og 
beitebruken, er det viktig at det kommer 
tydelig fram hvordan endringene vil påvirke 
reindriftsinteressene, og om det er behov for 
avbøtende tiltak. 
Flyttleier har et særlig vern etter 
reindriftslovens § 22, og det er ikke lov å 
iverksette tiltak som 
hindrer bruk av flyttleiene. Det er flyttleias 
funksjon som er vernet, og ikke bare et konkret 
begrenset 
areal eller terrengformasjon. Reindriftskartene 
er derfor å regne som illustrasjon på hvordan 
reindriftsnæringen i hovedsak og normalt 
bruker områdene. Bredden på ei flyttlei vil 
variere, blant 
annet etter terreng og snøforhold, samt 
størrelsen og samlingen av flokken. 
Fauske kommune har gjort tydelige grep for å 
sikre hensynet til denne flyttleia i tidligere 
planprosesser knyttet til reguleringsplaner for 
Stormyra og Åsmyra. Det er viktig at dette 
følges opp i det videre planarbeidet i området. 
Reguleringsplanene for Klungsetmarka 
fritidspark, Søbbesva og Sjåheia er alle i 
prosess nå, og berører den samme flyttleia. Det 
er viktig at kommunen ser planarbeidet i 
sammenheng, og sikrer at muligheten for å 
flytte mellom beiteområdene øst og vest i 
kommunen bli opprettholdt. 
Vi anbefaler direkte kontakt med 
reindriftsnæringa på et tidlig tidspunkt i 
planprosessen. Dette gir tidlig avklaring av 
interesser og bedre mulighet for å finne 
løsninger som fungerer for alle parter. 
Reinbeitedistriktet vil være en viktig kilde til 
informasjon om reindriftsinteressene, da de 
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kjenner detaljene rundt bruken av området 
best. 

Klungset 
utmarkslag 

19.03.2020 Avtalen som grunneierne på Gnr 117 og 104 
har inngått med Fauske kommune betegnes 
som 
« Lysløype Klungsetmarka» og er beskrevet 
med en bredde på 7m. Arealet som er leiet er 
beregnet ut fra denne bredden. Leien er 
fastsatt til kr 2,00 pr m² som godtgjørelse for 
hele leieperioden på 45 år. 
Vi ser at grensen for den delen av arealplanen 
som ligger på Gnr 117 omfavner et betydelig 
større areal enn det som var forutsatt når 
leieavtalen ble inngått. Dette har sannsynlig vis 
oppstått i forbindelse med utarbeidelse av 
planen som ble godkjent i 2008. De som 
utformet denne grensesettingen har sikkert 
ikke har kjent til gjeldende avtale. 
Utmarkslaget forventer at den nye planen 
utformes i h.h. til inngått avtale 
 
Vi tillater oss også å foreslå endring av navne 
settingen på området: Den opprinnelige 
lysløypa som i hovedsak ligger på Gnr 117 bør 
benevnes med «Lysløype Klungsetmarka» og vi 
mener at det vil være hensiktsmessig å ha 
dette område som en egen reguleringsplan. 
Dette særlig fordi hjemmelen for denne løypa 
ligger i en avtale mellom grunneierne og 
Fauske kommune. 
 
Det området som i hovedsak ligger på Gnr 104 
og 105 Bør betegnes som «Erikstad 
Idrettsanlegg» og det bør utarbeides en egen 
reguleringsplan for dette området. Bruken av 
dette området må være hjemlet i en skriftlig 
avtale mellom grunneierne og Fauske Idrettslag 
Ski. Det må også være avtalt kompensasjon til 
grunneierne for ulempene eiendommene er 
blitt påført ved at arealet som i utgangspunktet 
er LNFR område blir omregulert til 
idrettsformål 
  
For øvrig har vi følgende merknader: 
 
1. Adkomst/adgang til berørte 
eiendommers skogteiger for skogsdrift må 
ivaretas, om nødvendig med «avkjøring» fra 
veg- eller løypetrasé. Plassering av 

Kommunal lysløype er 
regulert med 6 m 
bredde. Det er gjort 
beregninger av areal som 
viser at avsatt formål er 
innenfor eller mindre 
enn arealet i leieavtalen. 
Revidert reguleringsplan 
vil ikke endre/øke 
arealbruken til lysløypa. 
 
Angående navnsetting. 
planen er endring av 
reguleringsplan som 
dekker areal innenfor 
Erikstad og 
Klungsetmarka. Fauske 
idrettslag langrenn har 
følgende merknader 
angående navnevalg: 
 
Vi ser i skriv datert 
19.03.20 at det er ønske 
om at området ved 
skistua og rulleskiløype 
tar navnet Erikstad 
Idrettsanlegg. Dette 
synes idrettslaget er 
uheldig da vi allerede har 
et godt innarbeid og 
omdømme regionalt og 
nasjonalt i 
Klungsetmarka 
Skianlegg. I tillegg vil det  
medføre betydelige 
utgifter for et lite 
idrettslag med et 
navnebytte. Ber derfor 
om at navnet for 
fremtiden blir 
Klungsetmarka 
skianlegg. 
 
Fauske kommune 
vurderer i denne 
sammenhengen at 
skianlegget er en del av 
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«adkomspunkter» må gjøres i samråd med 
grunneiere og Klungset utmarkslag. 
2. Klungset utmarkslag forventer at 
hensyn til skogsdrift, allment friluftsliv og 
ferdsel ivaretas, og at disse aktivitetene ikke 
båndlegges ytterligere. 
3. I henhold til dagens 
reguleringsbestemmelser (som ble vedtatt i 
2008) har ikke grunneierne anledning til å 
bruke motorisert kjøretøy i/langs løypetraséen 
for adkomst til skogs-teigene og skogsdrift. 
Dette på tross av at det er åpenbart at dette 
ikke var hensikten eller forutsetningen da 
løypetraseen i sin tid ble etablert (det er laget 
avkjøring fra traseen og inn på enkelte 
eiendom- mer). Denne utelukkingen av 
grunneierne fra løypetraseen ble vedtatt i 2008 
på tross av innvendinger fra Klungset 
utmarkslag. Når reguleringsplanen og 
bestemmelsene nå skal endres krever Klungset 
utmarkslag at utestengingen av grunneierne fra 
løypetraseen og egen eiendom tas bort. Det 
vises i denne sammenheng til innspill gitt til 
Fauske kommune i anledning av offentlig etter- 
syn av reguleringsplanen 18.04.2008. 
 
Som grunneiere og bruker av Klungsetmarka 
forventer vi at våre merknader/innspill blir tatt 
til følge i planarbeidet. Hvis det er spørsmål 
angående dette brevet, eller behov for 
ytterligere dialog i forbindelse med det 
varslede planarbeidet ber vi om at dere 
kontakter Klungset utmarkslag. 

planen, men her er det 
også annen arealbruk. I 
og med at dette er en 
revisjon av gjeldene 
reguleringsplan er det 
ønskelig at det 
opprinnelige plannavnet 
opprettholdes. 
 
Adkomst til kommunal 
lysløype opprettholdes 
slik det er i dag. 
 
Det er i plankartet tegnet 
inn et eksisterende 
krysningspunkt for 
skogsdrift som i forrige 
plan ikke var tatt med.  
Det er lagt inn forslag til 
fremtidig traktorvei 
(TRA_F) delvis parallelt 
med løypetrase for at 
grunneiere skal få lettere 
tilgang til skogen. Denne 
veien er tegnet inn der 
det er minst stigning i 
terrenget. 
 
Uttalelse fra skogsjef: 
Den kommunale lysløypa 
som strekker seg fra 
tidligere startslette og i 
sydvestlig retning går 
gjennom områder med 
plantet granskog. Når 
avtalen mellom Fauske 
kommune og 
grunneierlaget utløper 
om 15 år er denne 
granskogen hogstmoden. 
Traktorveien for uttak av 
denne skog krysser 
lysløype og fortsetter inn 
i «bukta» på lysløypa. 
Med gjeldene 
reguleringsbestemmelse 
om forbud til 
tømmertransport i eller 
langsmed lysløype vil 
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store verdier i tømmer 
ikke la seg drive ut uten å 
etablere ny adkomst for 
skogsdrift. Det bør i 
reguleringsplan avsettes 
areal for adkomst til 
skogsdrift eller at 
bestemmelsene 
revideres slik at 
næringsdrivende 
aktivitet i skog kan 
benytte traseen. 
 
For den delen lysløypa 
som går syd og øst av 
Erikstadvannet er 
lysløype og traktorvei 
lagt i parallell. Denne 
løsning har skapt flere 

ubehagelige opplevelser 
for de som driver i 
skogen. Da lysløypen ble 
anlagt parallelt med 
traktorveien ble det ikke 
laget tilstrekkelig bredde 
for lysløypen. Det kan ha 
sin forklaring i bruk av 
bredere utstyr for 
preparering og ny «krav» 
til bredde med hensyn til 
oppkjørte spor i tillegg til 
skøytesone for skiløpere. 
Traktorveien er 
nødvendig adkomst og 
driftsvei for grunneiere 
til å kunne drive skogen i 
henhold til skogloven. 
Det anbefales at 
lysløypen utbedres i 
bredde på angjeldende 
strekning slik at 
skogsdrift kan gå 
uhindret av 
løypepreparering. 
Skiløpere kan også bli 
gjort bedre oppmerksom 
på skogsdriften med 
bedre og synligere 
skilting ved 
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krysningspunkter og ved 
parallelløp 
 
 
 
 

Sametinget 04.03.2020 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. 

Tatt til orientering. 
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3. Planstatus og rammebetingelser 

 

3.1. Overordnede planer 
Kommuneplanens arealdel, planid. 2015006, sier at reguleringsplanen for Klungsetmarka fritidspark 

fortsatt skal gjelde.  

  

Figur 1.  Kommuneplanens arealdel. 
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3.2. 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 (2014) 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

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

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

3.3. Avvik mellom planforslag og gjeldende planer / planretningslinjer.   
Sett i forhold til gjeldende områderegulering, er det følgende avvik; 

- Deler av skiløypen med fast dekke (eksisterende rulleskiløype) får endret formål til skianlegg.  

- Planområdet er utvidet mot Løvgavlen der deler av eksisterende traktorvei delvis har blitt 

oppgradert/breddeutvidet. Veien er definert som privat med krav om sperre/bom mot 

Løvgavelveien.  

- Det er tegnet inn forslag til fremtidig traktorvei delvis parallelt med løypetrase for at 

grunneiere skal få lettere tilgang til skogen. 

- Det er avsatt areal til skilek/akebakke. Området er etablert fra tidligere. 

- Det er avsatt areal til aktivitetspark i nærhet av skistadion 

3.4. Beliggenhet 
Planområdet er på ca. 1271,8 daa og ligger ca. 3 km nord for Fauske sentrum mellom nordre del av 

Erikstad og Klungset. 
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Figur 2: Plassering av planområdet i forhold til Fauske sentrum. 

 

3.5. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Området er i gjeldene reguleringsplan primært avsatt til skogbruk med tilhørende traktorveier, 

skiløypetrase, reindrift, adkomstvei og klubbhus for Fauske IL skigruppa. 

3.6. Stedets karakter 
Planområdet og tilstøtende arealer 

Området strekker seg fra Løvgavelveien og nordover mot Tortenlia. Primært bestående av  plantet 

skog, lauvskog skog og lysløype/skianlegg. Planområdet grenser til dolomittbruddet i Løvgavlen.  

Om Fauske 
Fauske er et knutepunkt for trafikk (vei og jernbane) mellom Nord-Sør og Øst-Vest i Nordland.  

Denne funksjonen er avspeilet i kommunevåpenet.  Som en følge av å være et viktig knutepunkt, er 

Fauske et viktig senter for handel og næringsvirksomhet i området.   
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3.7. Landskap 
Fauske ligger i landskapsregion 32 «Fjordbygdene i Nordland og Troms».  Dette er en vanlig 

landskapstype i Nordland.  For videre beskrivelse av landskapsregionen, viser vi til rapport fra NIJOS1.   

 

Figur 3. Landskapsregion 32.5.  Indre Salten. 

Fauske tettsted ligger i en sørhelling ned mot Saltenfjorden.  Dette gir generelt gode solforhold og 

utsiktsforhold i byen.  Framherskende vindretning er øst-sørøst.  Lokalklimaet må regnes som et 

innlandsklima.   

Mot nord og vest domineres landskapet av store myrområder.  Nær byen er disse myrområdene i 

stor grad oppdyrket og/eller disponert til utbyggingsformål. Det er ikke påvist spesielle 

landskapsverdier i området.    

3.8. Kulturminner og kulturell verdi 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet. Planområdet inkluderer 

ikke bygninger som er verneverdige. 

3.9. Naturverdier 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i planområdet.   

3.10. Rekreasjonsverdi/Rekreasjonsbruk 
Stadionområdet (skistadion) og arsenalet er populære utfartssteder for allmenn ferdsel, både 

sommer og vinter.  

3.11. Landbruk og reindrift 
Store deler av området består av skog, nærmere bestemt plantet granskog. Det er ellers innslag av 

løvskog i den sørlige delen av planområdet. 

                                                           
1 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging.   NILJOS rapport 2/98.  Landskapsregioner i Norge.   
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Figur 4. Oversikt over treslag i planområdet. Mørk farge indikerer barskog. Lys grønn indikerer lauvskog. Ellers 

består området av blandingsskog. 

Gjennom planområdet går det en flyttlei for rein. Arealet for reindrift/flyttlei opprettholdes i tråd 

gjeldene reguleringsplan.  

 

Figur 5. Oversikt over flyttlei gjennom planområdet. Markert korridor er avsatt til reindrift i planforslaget. 
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3.12. Trafikkforhold 
Adkomst til skistadion gjennom avkjørsel fra Løvgavelveien langs Markaveien. Løvgavelveien har 

avkjøring fra E6. Sør for planområdet ligger Søbbesva industriområde. Det er definerte 

krysningspunkter over skiløypen med fast dekke (rulleskiløypa) for å hindre sammenstøt mellom 

turgåere og rulleskibrukere. 

3.13. Trafikkmengde 
ÅDT er et uttrykk for antall kjøretøy i gjennomsnitt over året pr døgn.  Antall kjøretøy telles pr år og 

deles likt på antall døgn i året. Fauske kommune har nylig hatt en trafikktelling ved kryss 

Løvgavelveien/E6 i forbindelse med endring av reguleringsplan for Søbbesva. ÅDT i starten på 

Løvgavelveien er 1751. Store deler av trafikken går inn til Søbbesva. 

3.14. Barns interesser 
Barns interesser er ivaretatt gjennom planløsningen. Det er tilrettelagt areal til parkanlegg 

(aktivtetspark) og skilek/akebakke i nærhet av skistadion. Det er etablert gang- og sykkelvei fram til 

Søbbesva. Videre er det grunnet lav trafikkmengde langs Løvgavelveien vurdert at det ikke er 

særskilt behov for å etablere fortau helt fram til skistadion.  

I planarbeidet har det vært fokus på å opprettholde allmenn ferdsel i området med tilrettelagt 

tilgang til marka/friluftsområder. 

3.15. Universell tilgjengelighet 
Universell tilgjengelighet er ivaretatt i planforslaget.    

3.16. Grunnforhold 
NGUs løsmassekart viser at tiltaksområde er registrert som forvitringsmateriale, tynn morene, tynn 

humus-/torvdekke, torv og myr, tynn hav- og strandavsetning, tykk havavsetning og marin 

strandavsetning. Det er ingen kjente forekomster av kvikkleire eller indikasjoner på dette innenfor 

planområdet. 
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Figur 6. NGUs løsmassekart. Kilde: ngu.no wms-tjenester. 

 

3.17. Støyforhold 
Planområdet er ikke direkte støyutsatt.  Støybildet består hovedsakelig av trafikkstøy fra lokal 

biltrafikk samt aktivitet fra dolomittbrudd. 

3.18. Forurensning 
Det er ikke kjent at det er forurensing i grunnen eller andre typer forurensning i planområdet.  
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 Området foreslås disponert på en slik måte: 

 

Figur 7.  Planforslag. Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark.    

 

4.1. Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg 

 Annen tjenesteyting (klubbhus) 

 Skianlegg, eierform offentlig 

 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (krysningspunkt for skiløype og traktorvei) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5) 

 Kjørevei, eierform offentlig (o_SKV) 

 Vei, eierform privat (T/V) 
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 Parkering, eierform offentlig (P1) 

 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVG)  
 
Grønnstruktur 

 Friområde, eierform offentlig (skilek/akebakke) 

 Park 

 Kombinert grønnstrukturformål (skiløype/turvei) 
 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

 Landbruksformål 

 Reindrift 
 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 Faresone – høyspenningsanlegg 

 Faresone – annen fare: sikkerhetssone dolomittbrudd 

 Sikringssone – nedslagsfelt drikkevann 

 Sikringssone – frisikt 
 
 

4.2. Trafikkløsning og kjøreatkomst 
Adkomst fra E6 (Follaveien) ved kryss Løvgavelveien, videre inn til Markaveien og opp til 

parkeringsplass ved skistadion. 

4.3. Landbruksfaglige vurderinger 
 

Skogsjefen har vurdert at det bør avsettes areal for adkomst til skogsdrift for å nå skogsarealene som 

ligger nord for den kommunal lysløypa. Dvs. arealene fra tidligere startslette og videre i sørvestlig 

retning, som vist i figur 8. 

Det er videre bemerket at den delen lysløypa som går syd og øst for Erikstadvannet er lysløype og 

traktorvei lagt i parallell. Denne løsning har skapt flere ubehagelige opplevelser for de som driver i 

skogen. Da lysløypen ble anlagt parallelt med traktorveien ble det ikke laget tilstrekkelig bredde for 

lysløypen. Det kan ha sin forklaring i bruk av bredere utstyr for preparering og ny «krav» til bredde 

med hensyn til oppkjørte spor i tillegg til skøytesone for skiløpere. Traktorveien er nødvendig 

adkomst og driftsvei for grunneiere til å kunne drive skogen i henhold til skogloven. Det anbefales at 

lysløypen utbedres i bredde på angjeldende strekning slik at skogsdrift kan gå uhindret av 

løypepreparering. Skiløpere kan også bli gjort bedre oppmerksom på skogsdriften med bedre og 

synligere skilting ved krysningspunkter og ved parallelløp.  
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Figur 8.  

For å nå denne skogen er det i revidert plankart lagt inn forslag til fremtidig traktorvei (TRA_F) som 

kobles til eksisterende traktorvei lengst sørvest i planområdet og går parallelt langs skiløypa til den 

møter eksisterende traktorvei som vist i figur 9. 
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Figur 9. Utsnitt fra plankart med inntegnet fremtidig traktorvei (TRA_F). 

4.4. Kulturminner 
Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet.  

4.5. Risiko og sårbarhetsanalyse 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Hele planområdet er vurdert iht. 
gjeldende regelverk; NVE 
kvikkleireveileder og 
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retningslinjer. Det vurderes at 
opparbeiding av vei og fortau 
kan ha konsekvens for 
grunnforholdene. Det er gitt 
opplysninger fra avdeling VVA i 
kommunen at det ikke skal 
graves ned mer enn 0,5 meter i 
bakken for å etablere vei og 
fortau. Dette utgjør lite for 
områdets stabilitet. For 
sikkerhets skyld stiller 
kommunen krav i 
planbestemmelser om at 
grunnforhold skal vurderes av 
fagkyndig person før det gis 
tillatelse til tiltak i området. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

 NVE aktsomhetskart for flom 
viser mulig oversvømmelse fra 
Benkevatnet i retning sørøst 
gjennom stadionområde og 
eksisterende klubbhus. Det er 
etablert grøfter/kanaler nord for 
skistadion som mest sannsynlig 
vil lede vannet i sørvestlig 
retning vekk fra området. Det er 
ingen bygninger med varig 
opphold innenfor planområdet. 

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er ikke relevant i forhold til 
formål for området. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur 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  



Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark 

Plan-ID: 1841-2020003  | Fauske kommune  

 

24 
 

 Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 

væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

 Elektrisitet x  

 Teletjenester x   

 Vannforsyning x Evt. snøproduksjon vil være 
avhengig av tilgang på vann. 

 Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

 Påvirkes området av magnetiske 

felt fra kraftlinjer? 

 Ikke relevant i forhold til 
formålet. 

 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  

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

 Til forretning x  

 Til busstopp x  

Brannberedskap   

 Omfatter området spesielt farlige 

anlegg? 

x  

 Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 

 Ja 

 Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

x Alternativ adkomst via privat vei 
T/V. 

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 

etc. 

x  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  
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4.6. Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
Det er ikke foreslått avbøtende tiltak ut over det som framkommer i denne planbeskrivelsen.   
 

5. Konsekvensutredning 
Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark – endring er ikke konsekvensutredningspliktig.  

Med bakgrunn i at løypenettet ikke blir utvidet er det vurdert ut fra kriteriene i forskrift om 

konsekvensutredning § 10 at det ikke er noen tiltak i planforslaget som utløser krav om 

konsekvensutredning. 

 

6. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
En gjennomføring av dette planforslaget vil i hovedsak innebære en utvidelse mot Løvgavlen i 

nordlig retning der deler av eksisterende traktorvei er tenkt oppgradert/breddeutvidet. Veien er 

definert som privat med sperre/bom mot Løvgavelveien. Rulleskiløypen vil få endret formål til 

skianlegg. 

 

6.1. Overordnede planer 
Det vises til punkt. 3.1. 

6.2. Stedets karakter 
Se punkt 3.6. 

6.3. Landskap  
Landskapsformene i området vil være uendret.    

 Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering 

x  

 Annet (spesifiser)  Ukjent 

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) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 

x  

 Finnes det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

x  
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6.4. Natur- og kulturverdier 
Det er ingen kjente natur eller kulturminner innenfor planområdet. Det er tatt inn i bestemmelser at 

dersom det oppdages kulturminner ved arbeid i marken, gjelder varslingsplikten jf. KML § 8, 2. ledd. 

Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og det er ikke tillatt å 

skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. 

KML § 3 og 6. 

Sett i forhold til kravene i Naturmangfoldlovens kap II (§§4-14) vurderes disse ivaretatt gjennom 

overordnet plan. Artsdatabanken.no og naturbase.no har vært sjekket i planprosessen for å sikre at 

oppdaterte data er tatt i betraktning. Det vurderes at tiltaket ikke vil berøre utvalgte naturtyper eller 

truede arter. 

6.5. Rekreasjonsbruk og uteområder 
Planendringen ivaretar områdets rekreasjonsverdi. Dette er i samsvar med kommuneplanens satsing 

på folkehelse i Fauske kommune.   

6.6. Trafikkforhold 
Hovedmønsteret i trafikkbildet holdes i hovedsak uendret.   

6.7. Barns interesser 
Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er lagt fram som 

eget rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging».    

Formålet med rikspolitiske retningslinjer er å:  

 Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven.  

 Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 

løpende planlegging og byggesaksbehandling.  

 Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 

hensyn/interesser.   

RPR stiller krav til den kommunale planleggingsprosessen.  Kommunen skal:  

 Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og 

bygningsloven.   

 Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 

kommuneplanarbeidet.  

 Utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer og 

anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres der barn og unge er berørt. 

 Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer 

fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.   

 

I denne revisjon av reguleringsplanen er det utover idrettsanlegget avsatt areal til parkanlegg 

(aktivtetspark) og skilek/akebakke i umiddelbar nærhet til skistadion, noe som ivaretar barn og 

unges interesser. 
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6.8. Energibehov 
Dekkes gjennom eksisterende infrastruktur.    

6.9. Teknisk infrastruktur 
Ivaretas gjennom overordnet plan og samarbeid med netteier. 

6.10. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Tiltak som følger av denne planen, samt drift av lysløypeanlegg vil ha være et økonomisk ansvar for 

Fauske kommune. 

  


