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Møtereferat 
 
Sted: møterom 3. etasje administrasjonsbygget         
Dato: 15.12.2020 
Referent: Renée Normann  
Plannavn: Områderegulering Eiaveien bolig 
Plan ID: 2020014 
 
Navn Funksjon Epost/kontaktinfo  
Renée Normann Arealplanlegger renee.normann@fauske.kommune.no 
Rune Reisænen Enhetsleder plan 

og utvikling 
Rune.reisanen@fauske.kommune.no 

Jann Werner Jansen  jann@eiendomnor.no 
Tor Gunnar Gusjuås  tgg@eiendomnor.no 

 
1. Plantype:  
Områderegulering 

 
2. Området omfattes av følgende planer  

 Planen vil endre/erstatte deler av følgende plan(er): 
- Kommunedelplan fauske sentrum 
- Områderegulering Eiaveien plan id 2011003 
3. Pågående planarbeid  
Det pågår ikke annet planarbeid i området 

 
4. Kartkrav 
Planfremstillingen skal være som digitalisert plankart (SOSI-standard). Nærmere 
beskrevet i produktspesifikasjon: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-
bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/npad/id2361191/ 

 
 

5. Berøres tiltaket av følgende statlige/rikspolitiske (plan)retningslinjer: 

- Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

- Styrking av barn og unges interesser (1995) 

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

- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) T-1520 

- Regjeringens handlingsplan for universell utforming 

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

(2018) 
 

6. Krav til varsel om oppstart av planarbeid  
Fauske kommune og tiltakshaver JBS eiendom nor AS skal varsle oppstart av 
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planarbeidet.  
Varslet skal inneholde: 
 Oversiktskart for stedfesting hvor planområdet er avmerket. 

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

 Redegjørelse for krav om KU 

 Hvilke eiendommer som blir berørt (kommunen leverer adresseliste) 

 Orientering/beskrivelse av planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål. 

 Hvem som er tiltakshaver og hvem som utarbeider planen 

 Størrelse planområdet 

 Kontaktinformasjon for innspill og nærmere informasjon 

 Frist for innspill (minimum 3 uker) 

 

7. Viktige utredningsbehov for planarbeidet - foreløpig vurdering 

Planforslaget krever konsekvensutredning jf. konsekvensforskriften § 6a, og vedlegg I pkt. 
25. Utredes på følgende tema: 
 
I planbeskrivelse tas det opp følgende tema:  

- naturmangfold, jf. naturmangfoldloven 
- økosystemtjenester 
- nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 
- kulturminner og kulturmiljø 
- friluftsliv 
- landskap 
- vannmiljø, jf. vannforskriften 
- jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser 
- samisk natur- og kulturgrunnlag, inkl. reindrift 
- transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
- beredskap og ulykkesrisiko 
- tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett 
- barn og unges oppvekstvilkår 
- kriminalitetsforebygging 
- arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 

 
Rapportering etter faglig utredning: 

- forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og 
grunn, samt støy) 

- virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, flom og skred (geotekniske forhold) 

- befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
 

8. Veinavn 
Eksisterende veinavn dekker planområdet. Detaljplan i senere prosess kan medføre behov 
for nye veinavn. 
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9. Kommunaltekniske anlegg 
- Forslagsstiller er gjort kjent med kommunaltekniske anlegg for veg, vann og avløp, 

som har betydning for tiltaket 
- Tiltaket forutsetter ikke utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg. 
- Tiltaket vil ikke utløse krav om utbyggingsavtale 

 
10. Kommunens foreløpige råd og vurderinger 
Fauske kommune anbefaler oppstart av planarbeid 

 
11. 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 plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 12-10. 

 
12. Bekreftelser 
Sjekkliste for planfremstilling er delt ut under forhåndskonferansen sammen med 
kommunale vedtekter og retningslinjer. Planen regnes som krevende, og gebyret for 
behandling av planen er kr 81.655,-  tilsvarende betalingsregulativ for 2020. Beløpet 
deles mellom kommunen og JBS Eiendom nor AS. Et beløp på 5000 kroner faktureres 
til JBS Eiendom nor AS for gjennomført oppstartsmøte, og trekkes fra gebyret for 
behandling av planen. Da gjenstår det 35.828,- kroner som betales til kommunen før 
planen sendes ut til høring. 
 
Kostnader for annonsering av oppstart deles mellom JBS Eiendom og Fauske 
kommune. Kostnader for konsulentarbeid jf konsekvensutredningskrav diskuteres 
fortløpende og deles der hvor det er til felles fordel. 
 
Det avklares nærmere hvordan grense for byggehøyde skal settes og hvor mye areal 
som kreves til uteopphold/lek. Utgangspunktet tas i overordnet plan, Kommunedelplan 
for Fauske Sentrum. 

 
Forhåndskonferansen og referatet gir ingen rettigheter i den senere saksbehandlingen. 
Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav offentlige myndigheter mv. vil 
kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt. endring av fremdriften av prosjektet. 

 
Fakturaadresse JBS Eiendom Nor AS: 

 
 
 

Signatur JBS Eiendom Nor AS:………………………………………. 
 
 
 

Signatur Arealplanlegger:………………………………….. 


