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Forord 
Fauske kommune har et ønske om å selge en eiendom på Eiaveien 7, gbnr 103/491, i Fauske. 
Området er imidlertid regulert til formål for offentlig/privat tjenesteyting. For å gjøre 
eiendommen mer attraktiv til salg, samt for å styre fremtidig utvikling av området, er det valgt å 
sette i gang med områderegulering til boligformål med høy fortettingsgrad. Med dette som 
begrunnelse reguleres derfor eiendommen på gårds- og bruksnummer 1814-103/491. 
Fortetting i byen vil være til fordel for fremtidig arealbruk i kommunen.  

I tillegg til Eiaveien 7 som kommunen eier, er det startet et samarbeid med JBS Eiendom Nor 
AS som ønsker å endre reguleringsformål på eiendom 103/1285 fra kombinert formål (BKB02) 
til boligformål.  

Planområdet ligger under 1 km nord for Fauske sentrum, og det er Fauske kommune, samt 
JBS Eiendom Nor AS som er tiltakshaver i planarbeidet. Når det gjelder utredningskravet 
vurderes tiltaket i henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 6, bokstav a (samt vedlegg |), 
til å inngå under konsekvensutredningsplikten, og det kreves dermed planprogram. En 
utdypning av begrunnelsen for vurderingen følger senere i planprogrammet. 
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1. Bakgrunn for planarbeidet  

Fauske kommune eier en del områder i kommunen som ikke lenger er av interesse for 
kommunal bruk. For å kunne selge disse arealer og samtidig imøtekomme framtidig vekst og 
utbygging i Fauske, ønsker kommunen å tilrettelegge for et boligfortetting på eiendommen 
103/491. Området ligger under 1 kilometer fra Fauske sentrum. I tillegg er det inngått et 
samarbeid med JBS Eiendom Nor AS for å imøtekomme deres ønske i å endre 
reguleringsformål på eiendom 103/1285. Formålet BKB (Forretning/næringsbebyggelse). Det 
skal utarbeides områdereguleringsplan med konsekvensutredning for det planlagte området. 
Fauske kommune vil være ansvarlig for planleggingsarbeidet. 
 
Området på Eiaveien 7 er i gjeldende områderegulering for Eiaveien avsatt til offentlig eller 
privat tjenesteyting med tilhørende parkering, friområde, lekeareal, samt adkomstveier 
(Marmorsløyfa). Området på eiendom 103/1285 er regulert til: Forretning/Næringsbebyggelse. 
Eksisterende forretningsvirksomhet er på 200 m² og kan økes med inntil 50% av dagens areal. 
Forretningsareal på gnr.103 bnr.1285 kan i tillegg etableres med inntil 3000 m2.  

2. Planprosess og medvirkning  

2.1 Plan- og utredningsprosessen  
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram for all utvikling 
som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredning 
setter klare føringer for når det skal konsekvensutredes, og på hvilken måte dette skal gjøres. 
Forskriftens § 6, bokstav a, krever at alle områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i 
vedlegg I og II skal konsekvensutredes. Planarbeidet og dets formål defineres til å falle under 
Vedlegg I, punkt 25; Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet 
plan.  

Et planprogram kalles ofte «en plan for planen», og skal sammenfatte planarbeidet som skal 
utføres. Planprogrammet utarbeides i tråd med både Plan- og bygningsloven og Forskrift for 
konsekvensutredninger, og skal redegjøre for aktuelle problemstillinger. Formålet med 
planprogrammet er å sikre en oversiktlig, forutsigbar og effektiv planprosess som legger til 
rette for god medvirkning fra myndigheter, grunneiere og andre berørte. Planprogrammet skal 
legges ut på høring samtidig som det varsles planoppstart, og planen skal utarbeides i tråd 
med det fastsatte planprogrammet. 

Planprogrammet skal i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 redegjøre for:  

- formålet med planarbeidet 
- planprosessen med frister og deltakere 
- opplegget for medvirkning 
- hvilke alternativer som vil bli vurdert 
- behovet for utredninger 
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Planprosessen følger Plan- og bygningslovens prosesskrav. Figuren nedenfor gir en oversikt 
over hvordan den formelle planprosessen skal foregå. Erfaring viser at det kan bli endringer i 
prosessen underveis, for eksempel dersom det kommer merknader til planen som fører til at 
den må ut på ekstra høringsrunder. 

 
Figur 1: Framstilling av planprosess etter plan- og bygningsloven 

2.2 Opplegg for informasjon og medvirkning 
Plan- og bygningsloven gir klare føringer for medvirkning i planprosessen. Grunneiere, naboer, 
offentlige myndigheter og andre berørte skal varsles direkte om forslag til tiltak. I tillegg 
annonseres planarbeidet i minst én lokalavis, samt på kommunens hjemmeside, jf. Plan- og 
bygningsloven § 12-8.  
 
Samtidig som det varsles oppstart av planarbeid, legges planprogrammet ut til høring og 
offentlig ettersyn. Fristen for å komme med merknader til planoppstarten er satt til seks uker. 
Etter dette fastsettes planprogrammet av plan- og utviklingsutvalget jf. Kommunens 
delegeringsreglement. På bakgrunn av innkomne innspill og annen informasjonsinnhenting 
utarbeides planforslaget med konsekvensutredning. Reguleringsplanforslaget legges da ut til 
høring og offentlig ettersyn i seks nye uker.  
 
Det vil vurderes fortløpende om det er nødvendig å møte naboer for å drøfte viktige 
problemstillinger knyttet til planarbeidet. Behovet for informasjon og offentlige møter vil 
vurderes fortløpende og gjennomgående i planarbeidet, og det vil gjennomføres dialog med de 
berørte i og rundt planområdet.  
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2.3 Framdriftsplan 
Nedenfor ligger forslag til framdriftsplan for planarbeidet. Framdriftsplanen vil mulig justeres 
underveis i planarbeidet, men dette er den foreløpige tidsplanen en ser for seg. 

 
Framdriftsplan – 

detaljregulering ved Ågifjellet  2020          

 

2021 

 
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Varsel om oppstart og høring av 

planprogram        

    

Utarbeide forslag til reguleringsplan 
       

    

Vedtak/fastsetting av planprogram 

(plan- og utviklingsutvalg) 
       

    

Vedtak om å sende planforslag til 

høring (plan- og utviklingsutvalg)        

    

Høringsfase planforslag            

Bearbeiding av planforslag + 

ferdigstilling 
       

    

Vedtak av plan (plan- og 

utviklingsutvalg). 
       

    

Vedtak av plan (kommunestyret).            

 

3. Beskrivelse av dagens situasjon  

Planområdet er lokalisert mellom E6 og togsporet/terminalen. Nordøst for planområdet ligger 
boliger og sør ligger bolig kombinert med forretning og næringsvirksomheter. Arealet ligger 34 
m.o.h, og ha god beliggenhet i forhold til veien E6, tog, buss, butikker, skoler og andre tilbud i 
Fauske. Fauske kommune er grunneier av området på Eiaveien 7, JBS Eiendom Nor AS er 
grunneier på eiendom 103/1285. Det er Fauske kommune som er planansvarlig for 
boligområdene, og det er inngått avtale med JBS Eiendom Nor AS om en samlet 
områderegulering. 

Området på eiendom 103/1285 er i kommunedelplanen for Fauske sentrum avsatt til 
kombinert bebyggelse for næring og forretning. Området er gjengrodd med skog og delvis myr 
som viser at eiendommen tidligere har vært myrareal. Grunneier har igangsatt arbeid med 
skogrydding og har et ønske om å ta ut masse fra området for å gjøre arealet egnet for 
bebyggelse. 

Det ligger en adkomstvei på eiendommen som går til næringsvirksomhet sørøst for 
eiendommen. Eiendommen grenser videre til Bane Nor sin eiendom. Her er det igangsatt 
arbeid med utvidelse av sporet, men arbeidet vil ikke medføre direkte konsekvenser for 
områdeplanen. 
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Eiaveien 7 er avsatt til formål for offentlig tjenesteyting, parkering, adkomster, lek og 
friområder. Området har tidligere vært i bruk av forsvaret og kommunen overtok arealet med 
tanke om å etablere demensboliger her. Det er 3 hovedbygninger plassert i området, som har 
fått adresse: 7a-c. Bygningene 7b og c er tidligere tenkt revet, men dette kan vurderes på nytt 
av utbygger i detaljreguleringsfasen.  

Det renner en bekk med mindre forgreininger på nordsiden av eiendommen. Disse bør 
hensyntas i detaljregulering. I områderegulering for Eiaveien er det plassert en lekeplass på 
bekkearealet. Det bør her vurderes om lekeplassen som er avsatt i gjeldende plan skal flyttes 
for å unngå overvannsproblematikk og ulemper for naboene.  

 

4. Om planforslaget som skal utarbeides  

4.1 Mål for planarbeidet 
Det overordnede målet for planarbeidet er å tilrettelegge for boligutvikling med fortetting på 
begge eiendommer. Det siktes på fortetting med kvalitet og direkte tilknytning til fasiliteter i 
nærheten.  

Reguleringsplanen omfatter et areal på omtrentlig 38 da, inkl en del av eksisterende Eiaveien. 
Konkrete planbestemmelser som ivaretar området og landskapet rundt skal fastsettes som 
rekkefølgebestemmelsene til planen. Her inkluderes det plankrav og utvikling av gang- 
sykkelveier før bygging av boliger tillates. Lekeplassen som er avsatt til bliger langs 
Nordlimarkveien (nordøst for planområdet) skal ivaretas og utvides med et bestemt antall m2 
per boenhet. Det tas utgangspunkt i bestemmelser i kommuneplanens arealdel for detaljene. 

For dette planområdet er det ikke aktuelt med en utbyggingsavtale.  

4.2 Planavgrensning 
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Det er flere ulike reguleringsplaner i nærheten av planområdet. Disse vises i kartet under: 
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Kommunedelplanen for Fauske sentrum viser at det er bolig (gul farge) og (kombinert) 
næringsareal (lilla farge) i området rundt planområdet: 

 

 

4.3 Alternativer 
Fauske kommune v/avdeling plan og utvikling har vurdert at det er mest hensiktsmessig å 
selge området til boligutviklingsformål. Det vil være attraktivt å bo i området, samt at det vil 
være minst mulig konflikt med naboområder som stort sett er avsatt til bolig. Det er i dag lite 
aktivitet her, og boligbebyggelse vil endre det bildet til et positivt og attraktivt areal som skaper 
liv og trivsel. Et boligfelt med lekeplass og uteopphold vil forskjønne området og redusere 
behovet for utbygging i andre områder som er naturområder, landbruksareal eller areal med 
andre viktige interesser i Fauske. 

4.4 Planmateriale  
Planforslaget som skal utarbeides vil bestå av følgende dokumenter 

- Plankart  
- Planbestemmelser  
- Planbeskrivelse  
- Konsekvensutredning med tilhørende rapporter 
- ROS-analyse  

5. Overordnede rammer og føringer  

Kommunen må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som gjelder 
for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen uten 
at det foretas en uttømmende opplisting her. Opplistingen under vil ikke innebære at alle punkt 
er aktuelle for det gitte planområdet. 
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5.1 Nasjonale og regionale føringer  
- Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 
- Nasjonale miljømål  
- Nasjonale mål for vann og helse  
- Regional plan for Klimautfordringene i Nordland, 2011-2020 
- Regional plan for Nordland (Fylkesplan 2013-2025) 
- Regional plan for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 
- Statlig planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning 
- FN’s bærekraftsmål 

 

5.2 Statlige planretningslinjer  
Statlige planretningslinjer brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til 
planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. De er hjemlet i 
plan- og bygningsloven § 6-2. Følgende retningslinjer gjelder i denne planen: 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen 
 Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming 

5.3 Kommunale føringer 
Fauske kommune har følgende planer som gir føringer for planarbeidet: 

 Kommuneplanens arealdel 2018-2030 
 Kommunedelplan for energi og klima 2018-2030 
 Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 (under revidering) 
 Trafikksikkerhetsplan 

6. Antatte problemstillinger og utredningsbehov 

6.1 Generelt om konsekvensutredning  
Forskrift om konsekvensutredning stiller krav til at alle planer som kan få vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn, skal utredes for å synliggjøre konsekvensene av foreslåtte tiltak. 
Konsekvensutredningen har som hensikt å belyse hvilke virkninger planen kan forventes å ha 
for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen utarbeides på bakgrunn av fastsatt 
planprogram.  
 
Utredningen skal også ta for seg avbøtende tiltak for eventuelle negative konsekvenser som 
framkommer. Basert på de temavise vurderingene vil det bli gjort en sammenstilling og 
helhetsvurdering av planen og dens virkninger opp mot 0-alternativet (dagens situasjon), samt 
en anbefaling basert på dette.  
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6.2 Vurdering for denne planen 
Området planlegges endret formål fra offentlig tjenesteyting og næring/forretning til 

boligformål. Krav til utarbeidelse av konsekvensutredning følger av forskrift om 

konsekvensutredninger (FOR- 2018-12-20-2067): 

§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: 

Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller 

melding: 

a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og 

bygningsloven § 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 

12-2 når planene fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II. 

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette 

er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og 

der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 

c) tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven. 

Planlagte boligbebyggelse faller inn under forskriftens § 6 pkt. b, jf. vedlegg I pkt. 25: Nye 

bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 

Det er derfor krav til utarbeidelse av konsekvensutredning. 

6.3 Tema for konsekvensutredning 
Planprogrammet tar for seg de ulike temaene som man på dette stadiet i planprosessen er 
kjent med, og som man mener må utredes nærmere i konsekvensutredningen. Tema som skal 
utredes er hentet fra Forskrift om konsekvensutredning, og etter innspill til forslag til 
planprogram fra Nordland fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning og 
Fylkesmannen i Nordland.  
 
I planbeskrivelse tas det opp følgende tema:  

naturmangfold, jf. naturmangfoldloven Del av planbeskrivelse 

økosystemtjenester Del av planbeskrivelse 

nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål Del av planbeskrivelse 

kulturminner og kulturmiljø Del av planbeskrivelse 

friluftsliv Del av planbeskrivelse 

landskap Del av planbeskrivelse 

vannmiljø, jf. vannforskriften Del av planbeskrivelse 

jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser Del av planbeskrivelse 

samisk natur- og kulturgrunnlag, inkl. reindrift Del av planbeskrivelse 

transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Del av planbeskrivelse 

beredskap og ulykkesrisiko  Egen ROS-analyse (se også § 6.5) 

tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett Del av planbeskrivelse 

barn og unges oppvekstsvilkår Del av planbeskrivelse 
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kriminalitetsforebygging Del av planbeskrivelse 

arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. Del av planbeskrivelse 

forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, 

forurensning av vann og grunn, samt støy) 

Forurensning i området forventes 

ikke å begrense arealbruket. Det er 

tilstrekkelig med beskrivelse i 

planbeskrivelse, samt krav om 

miljøteknisk undersøkelse i 

byggesaksfasen.  

virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved 

havnivåstigning, stormflo, flom og skred (geotekniske forhold) 

Egen rapport med utredning 

befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Egen rapport med utredning 

 

6.4 Metodikk for konsekvensutredning  
Konsekvensutredningene skal utarbeides i tråd med det fastsatte planprogrammet jf. 
Forskriftens § 16. Utredningene skal normalt inngå i planbeskrivelsen, og det skal utarbeides 
et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen.  

Temaene foreslås utredet på følgende måte: En beskrivelse av dagens situasjon, kartlegging 
og beskrivelse av virkningen tiltaket vil kunne få for hvert tema. Virkningene vektes etter 
områdets verdi og konsekvensgrad for hvert tema. Verdi- og konsekvensvurderingene 
sammenstilles i en tabell hvor det samlede vurderingen fremkommer. Det legges opp til en 
metode basert på Statens vegvesens standardmetodikk for en systematisk, samlet vurdering 
av temaet. Framgangsmåten er beskrevet i Håndbok V712 Konsekvensanalyse (Statens 
vegvesen, 2018).  

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser: 
Verdi, påvirkning/omfang, og konsekvens.  

- Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdi uttrykt 
som tilstand, egenskaper eller utviklingstrekk for det aktuelle temaet i det området som 
prosjektet planlegges.  

- Tiltakets påvirkning – hvordan det samme området påvirkes som følge av et definert 
tiltak.  

- Virkningens konsekvens – fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om 
det berørte temaets verdi og omfanget av tiltakets påvirkning.  

For de fleste tema kvantifiseres verdien på en tredelt skala: Liten (eller lokal) verdi; middels 
(eller regional) verdi; stor (eller nasjonal verdi). Grunnlaget for å fastsette verdi er delvis 
skjønnsmessig, men der slik verdifastsettelse foreligger i skriftlige dokumenter, benyttes gjerne 
disse.  

Skalaen for den samlede vurderingen er gitt i en såkalt konsekvensvifte definert i Håndbok 
V712. I viften kommer det fram en konsekvensskala fra stor positiv til kritisk negativ 
konsekvens.  

Det er viktig å være klar over at den samlede konsekvensvurderingen er gjort med 
utgangspunkt i området i sin helhet. Dersom konsekvensen vurderes til «lite til middels 
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påvirkning» kan vurderingen allikevel skjule store konsekvenser for, for eksempel, nærmeste 
naboer. Det forutsettes at den enkelte detaljsak ved slike konsekvenser håndteres, i direkte 
prosesser mellom tiltakshaver og den enkelte interessent.  

 

6.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med tiltaket må utredes. ROS-analysen baseres på 
godkjente beregningsverktøy i henhold til rundskriv fra DSB. Det skal utarbeides en 
risikomatrise. ROS-analysen vil inngå som en del av planbeskrivelsen.  

 


