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Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 26.01.2021 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til områderegulering for Klungsetmarka fritidspark.  

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til områderegulering for Klungsetmarka fritidspark.  
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021: 
 
Behandling: 

Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 005/21 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til områderegulering for Klungsetmarka fritidspark.  

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 

Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 013/21 Vedtak: 

Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
Behandling: 

Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Han er grunneier i og med at vei går over hans 
eiendom. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil. 
 



Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 033/21 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til områderegulering for Klungsetmarka fritidspark.  

 
Vedlegg: 

19.01.2021 Planbeskrivelse 1463985 

19.01.2021 Reguleringsbestemmelser 1463986 

19.01.2021 Plankart Klungsetmarka fritidspark 1463987 

 

Saksopplysninger: 
 
2. gangs behandling 
 
Fauske IL Skigruppa fremmer forslag til endring/utvidelse av reguleringsplan for Klungsetmarka 
fritidspark. Planarbeidet utføres av Fauske kommune. 
Planområdet er på ca. 1271,8 daa og ligger ca. 3 km nord for Fauske sentrum mellom nordre del av 
Erikstad og Klungset. Planforslaget omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: Gnr: 104, bnr. 1-
5, 43, 77, 88, 180 og 212. Gnr. 105, bnr. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 21 og 27. Gnr. 116, bnr. 7, 8 og 10. Gnr. 117, 
bnr. 1-4, 8, 14, 15, 17 og 42. 
 
Foreslåtte endringer 

· Skigruppa ønsker å få deler av dagens skiløype med fast dekke (rulleskiløype) endret til 
formålet skianlegg. I den forbindelse har det vært fokus på å opprettholde allmenn ferdsel for 
området med tilrettelagt tilgang til marka. Det er definerte krysningspunkter over rulleskiløypa 
for å hindresammenstøt 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. Det er lagt inn 
hensynsone i forbindelse med dolomittbruddet. 

 
· Det er uført justeringer i plankartforslaget for å rette mindre avvik mellom gjeldene 

reguleringskart og faktisk løypetrase. 

 
· Det er avsatt areal til skilek/akebakke. Området er etablert fra tidligere. 
· Det er avsatt areal til aktivitetspark i nærhet av skistadion 
· Det er tegnet inn forslag til fremtidig traktorvei delvis parallelt med løypetrase for at 

grunneiere skal få lettere tilgang til skogen. Det er også lagt inn eksisterende traktorveier som 
tidligere ikke har vært inntegnet i plankartet. 

 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 17.09.20 – 02.11.20.  
Det er innkommet 5 uttalelser til planforslaget. Det framkommer ingen innsigelse fra offentlige 
myndigheter.  
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet. Det er deretter gjort en vurdering/anbefaling angående 



problemstillingen slik den framstår. 
 
NVE, 23.10.20 
 
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 17.09.2020. Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- 
og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 
framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn 
til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig i 
oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at 
det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.  
 
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:  

· NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  
· NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 
innsigelse.  

· NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 
planen.  

· NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 
saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. 

 
· NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging. Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 
«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 
avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

· Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 
skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 
gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. 
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region nord (nve@nve.no) kontaktes med en 
konkret forespørsel. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til orientering. 
 
Klungset utmarkslag, 28.10.20 
 
Viser til brev fra Fauske kommune: Forslag til områderegulering for Klungselmarka fritidspark, 
datert 17.09.2020, deres ref: 20/13775. 



På vegne av medlemmene i Klungset utmarkslag krever vi om at følgende merknader blir tatt til 
etterretning i planarbeidet og videre saksbehandling: 
 
1. Merknader til reguleringsbestemmelsene: 

· Viser til §4, kapittel 4.3 Område for traktorveier, TRA/TRA_F. Det er oppgitt at 
reguleringsbredden for traktorveier er 3,5 meter. Dette er ikke tilstrekkelig bredde for 
skogsdrift. Vi krever at reguleringsbredden økes, og at den minimum blir i henhold til gjeldende 
regler for Traktorvei klasse 7. 

· Viser til §6, kapittel 6.3 Område til lysløype, SKI1 -SKI2, kombinert skiløypetrasé og turvei. 
Reguleringsbestemmelsen for dette området regulerer at «kryssing av lysløypen er tillatt i 
forbindelse med terrengtransport av skogsvirke». Denne formuleringen kan utmarkslaget ikke 
aksepterer. Vi krever at denne endres slik at det tillates kryssing av løypetraséen for all 
aktivitet som er nødvendig i forbindelse med drift av eiendommene. En akseptabel formulering 
for den aktuelle setningen kan være: «Kryssing av løypetraséen er tillatt i forbindelse med drift 
av eiendommene». 

 
· Ved gjentatte anledninger har utmarkslaget påpekt at eksisterende løypeanlegg ikke er 

ferdigstilt i henhold til opprinnelige planer og avtaler, som er inngått med grunneierne. Dette 
er et tema som vi har tatt opp med Fauske kommune mange ganger, og det har være flere 
forskjellige representanter/saksbehandlere fra kommunen som har vært på befaring sammen 
med grunneierne for å se på nødvendige tiltak. På tross av lovnader om «bot og bedring» har 
ikke dette ført frem, og for enkelte har det medført store problemer for driften i skogen. 

På bakgrunn av dette krever utmarkslaget at det nå legges inn en rekkefølgebestemmelse i 
reguleringsplanen, som sikrer at eksisterende løypenanlegg ferdigstilles i samråd med og slik 
som avtalt med grunneierne, før det tillates oppstart av andre tiltak innenfor området som 
omfattes av denne reguleringsplanen. 

 
2. Merknader til Planbeskrivelsen 
 

· I Planbeskrivelsen kapittel 2.3 Innspill til plan (ref. vurdering av innspill fra Klungset 
utmarkslag) og i kapittel 4.3 Landbruksfaglige vurderinger. påstås det at det er uutnyttet areal 
i området regulert til SKI2 langs Erikstadvatnet, som kan brukes til utvidelse av 
lysløypetraseen. Videre anbefales det at en utvidelse gjøres for å minske konflikten mellom 
skogsdrift og bruker av løypeanlegget. 

Vi gjør oppmerksom på at reguleringsbredden for løypetraséen i dette området er 4 meter. 
Utmarkslaget vil ikke godta noen form for avskoging/trefelling på denne strekningen. Vi 
begrunner dette med at ytterligere avskoging/trefelling mellom løypetraseen og 
Erikstadvatnet vil redusere rekreasjonsverdien rundt vannet. Slik vi ser det kan utfordringen 
mellom skogsdriften og brukere av løypeanlegget, løses forholdsvis enkelt med god skilting, 
som grafisk fremstiller hvordan «trafikken» langs denne delen av traseen skal foregå. 
Utmarkslaget er heller ikke enig i vurderingen som konkluderer med at det er uutnyttet areal 
til løypetrasé innenfor området regulert til SKI2, og mener denne påstanden må skyldes en 
feilvurdering/feiltolking og uoverensstemmelse mellom kan og terreng/faktiske forhold på 
denne strekningen. Vi krever derfor at denne påstanden dokumenteres med faktiske 
innmålinger i felt og at vurderingen gjøres på grunnlag av disse. 

 
· Slik vi ser det er det ingen steder i Planbeskrivelsen som tar opp det faktum, at ved å 

omregulere deler av løypetraséen til BASl-BAS3, ekskluderes all aktivitet som ikke er direkte 



tilknyttet skiidrett. Dette reagerer vi på. Da asfaltering av deler av anlegget ble presentert for 
oss og publikum ble det fremhevet at dette ville være et tiltak som skulle komme «alle» til 
gode. Vi tenker her spesielt på rullestolbrukere og andre med handicap som ellers ikke kan 
komme seg ut i Klungsetmarka. 

Det er ingen tvil om at nettopp dette argumentet i stor grad. var med på å oppnå aksept hos 
grunneierne når det kom spørsmål om tillatelse til legge asfalt. Slik vi har forstått det, har 
også dette argumentet vært bruk i arbeidet med å få finansiert tiltaket både med private og 
offentlige midler. 
Vi krever derfor at dette må tas opp, og gis en grundig vurdering i forhold til hva som har 
vært forutsetningene for etablering av asfalt i en del av løypeanlegget. 

 
3. Merknader til Plankart 
 
I nordøstenden av Erikstadvatnet er det en traktorvei med avkjøring/kryssing av løypetraséen som ikke 
er inntegnet på plankartet. Vi krever at også denne tas med i forbindelse med endring av 
reguleringsplanen. 
 
4. Generelle merknader 
 

· Vi undres over at utmarkslaget ikke har blitt innkalt til å delta på befaring i Klungsetmarka som 
en del av planprosessen. Utmarkslaget vil på det sterkeste oppfordre Fauske kommune til å 
gjennomføre en befaring i Klungsetmarka sammen med utmarkslaget for å se på de momenter 
som gjelder de faktisk fysiske forhold i Klungsetmarka, som er påpekt ovenfor. 

Som grunneiere og bruker av Klungsetmarka forventer vi at våre merknader blir tatt til følge 
i det videre planarbeidet og saksbehandlingen. Hvis det er spørsmål angående dette brevet, 
eller behov for ytterligere dialog, ber vi om at dere kontakter Klungset utmarkslag. 
 

 
Vurdering/anbefaling 
 
Med hensyn til evt. grøfting/skjæringer er reguleringsbredden til traktorveier endret  
til 5 m i plankart og bestemmelser. 
 
Del av tekst under punkt 6.3 er endret til: 
Kryssing av løypetraséen er tillatt i forbindelse med drift av eiendommene. 
 
Det er i plankart laget forslag til fremtidig traktorvei samt krysningspunkter/parallelle veier for at 
skogeiere/grunneiere skal ha mulighet for å kunne drifte sine eiendommer på en god måte. 
 
Følgende er tatt inn i planbestemmelsene under punkt 9.6: 
 
Der skiløype og traktorvei går i parallell/overlapper hverandre skal det  
vises ekstra hensyn til drift av eiendommene. Disse områdene skal ha godt synlig merking/skilting for å 
gjøre brukere oppmerksomme på evt. fare ved skogsdrift. 
 
De landbruksfaglige vurderingene er basert på traktorveien nord-øst for SKI2. 
Det er ikke meningen å utvide et areal som i bestemmelsene er begrenset med hensyn til skogen. 
Vurderinger er gjort på grunnlag av oppmåling som er gjort i området. 
 



Områdene BAS1-BAS3 er allerede asfaltert i henhold til tidligere planvedtak. 
Det er i henhold til bestemmelsene ikke tillat å ekskludere funksjonshemmede eller andre brukere av 
nærturområdene innenfor idrettsanlegget.  Det er etablerte løsninger for å nå ut i marka ved barmark 
slik at man ikke kommer i konflikt med rulleskibrukere. Disse løsningene er inkludert i plankartet. 
Det er også etablert et grusfelt på utsiden av de asfalterte område som kan benyttes av 
turgåere/mosjonister. 
 
Følgende er tatt med i bestemmelsene under punkt 9.7: 
Eksisterende løypeanlegg ferdigstilles i samråd med og slik som avtalt med grunneierne før det tillates 
oppstart av andre tiltak innenfor området som omfattes av denne reguleringsplanen 
 
Arealplanlegger og oppmåler i Fauske kommune har i samarbeid med Per-Arnt Nilsen i Klungset 
utmarkslag vært på befaring i planområdet. Det ble utført oppmålinger og i etterkant er plankartet 
oppdatert med ny traktorvei og krysningsareal for området nordøst for Erikstadvatnet.  
 
 
Omya Hustadmarmor AS, 22.10.20 
 
Vi viser til brev datert 17.09.2020, hvor det gjøres oppmerksom på at endring av planer for 
Klungsetmarka fritidspark er lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Vi har gått gjennom dokumentene og har innsigelser/kommentarer til følgende punkter: 
1) Overlapp mellom arealet for fritidsparken og sikkerhetssone for bruddvirksomheten vår 
nord-vest for bruddet. 
2) Regulering av fritidsområde innenfor vår sikkerhetssone syd for bruddet, og dertil hørende 
utbedring av vei til diverse formål. 
3) Manglende informasjon fra Fauske kommune. 
Før punktene ovenfor utdypes, vil vi forklare litt om vår virksomhet i området generelt og Løgavlen 
spesielt; Omya Hustadmarmor AS tar ut dolomitt ved vår gruve i Hammerfall og ved vårt dagbrudd i 
Løgavlen. Den største delen av produksjonen skjer i Hammerfall. Her blir materialet knust til ønsket 
kornstørrelse og skipet ut med båt. Produksjonen i Løgavlen er for tiden langt mindre, men utgjør en 
viktig buffer for oss, slik at vi klarer å forsyne kundene våre med dolomitt i tide. For framtiden erplanene 
store for Løgavlen, fordi dagbruddet vil ta over produksjonen den dagen når gruvedriften ved 
Hammerfall fases ut. 
Driften ved Løgavlen ble regulert i 1990 av Fauske kommune. Av stor viktighet for diskusjonen ang. 
Klungsetmarka er at det rundt brudd-arealet er lagt inn en sikkerhetssone med en bredde på 200m (se 
Vedlegg). Sikkerhetssonen har blant annet det formålet at det skal verne mennesker for nedfall av stein 
ved skyting. 
 
Kommentar vedrørende overlappende reguleringer nord-vest for dagbruddet: 
Innenfor dagbruddets sikkerhetssone vest-nord-vest for bruddet er det en lysløype. Lysløypa har vært der 
fra gammelt av, men etter regulering av Løgavlen dagbrudd i 1990, ble deler av løypa flyttet fordi den 
var for nær bruddet. Skiløypa er i dag regulert inn som en del av Klungsetmarka Fritidspark. 
 
Grensene for Fritidsparken er lagt til dels langt utenfor skiløypa og dekker et ikke ubetydelig areal av vår 
sikkerhetssone.  
Vi mener at det er uheldig at lysløypa ligger innenfor sikkerhetssonen. Vi anbefaler at kommunen ser på 
om det er mulig å forandre trasèen ytterligere vekk fra dagbruddet. Videre mener vi at en regulering av 
deler av en sikkerhetssone som en fritidspark er svært uheldig. Men dersom det er nødvendig med en slik 
regulering mener vi arealet skal dekke bare lysløype-trasèen og intet annet.  
Kommentarer vedrørende planene for utbedring av vei innenfor vår sikkerhetssone syd for bruddet, og 
innlemmelse av veien i Klungsetmarka Fritidspark;  



Veien det er snakk om ligger innenfor vår sikkerhetssone (se Vedlegg). Veien brukes i dag av grunneierne 
for å komme til skogen deres. Skiforeningen ønsker å utbedre veien og benytte den som 1) treningssted, 
og 2) som avlastningsvei ved store arrangementer.  
Å bruke veien som treningssted er vi svært skeptiske til, på grunn av sikkerheten. Innenfor 
sikkerhetssonen er det en viss risiko for nedfall av stein ved skyting. Vi ønsker derfor minst mulig ferdsel 
innenfor sikkerhetssonen. Vi ser ingen grunn til å regulere veien som en del av Fritidsparken.  
Å bruke veien som avlastningsvei ved store arrangementer medfører tilsvarende sikkerhetsrisiko. I tillegg 
vil en slik bruk medføre at vår adkomstvei til/fra bruddet vil måtte benyttes. Her foregår det transport av 
dolomitt og av anleggsmaskiner, og det sier seg selv at vi ikke ønsker å slippe inn annen trafikk på denne 
veien. Den er derfor stengt med bom og lås i dag.  
Siden de store arrangementer er enkelt-hendelser, vil vi ikke stille hos helt negative til bruk som 
supplerende vei akkurat ved disse tilfellene. Forutsetningen er imidlertid at det passer med bruddets 
virksomhet og planer for den aktuelle tiden. Saken må derfor diskuteres mellom partene og Omya 
Hustadmarmor AS.  
 
Manglende informasjon om tiltaket fra Fauske kommune.  
Vi merker oss at planene har eksistert lenge og at den tidligere har vært sendt på høring til Nordland 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Klungset utmarkslag og Sametinget.  
Siden deler av planene berører vår sikkerhetssone og dermed brudd-driften burde vi også vært 
høringsinstans.  
Vi ønsker gjerne en dialog med Fauske kommune for å finne de beste løsninger. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Planarbeidet omfatter endring av gjeldene plan for Klungsetmarka fritidspark. Deler av etablert lysløype 
ligger innenfor hensynsone til bruddet og har gjort det siden 1990. Intensjonen for revisjon av 
planarbeidet har primært vært følgende: 

· Fauske IL sitt ønske om å få deler av skiløypen med fast dekke endret til formålet skianlegg. 
· Skigruppa og grunneiere sitt ønske om oppgradere/breddeutvide eksisterende traktorvei som 

går i retning bruddet. 

 
Reguleringsplanen har vært revidert ved flere anledninger, men det har aldri vært aktuelt å flytte 
skiløypetrasen ytterligere. En eventuell flytting av løypetrase vil i så fall utløse krav om en ny avtale med 
grunneiere, samt at arealene må konsekvensutredes.  Dette vil medføre en stor økonomisk belastning 
for Fauske kommune og er lite aktuelt. 
 
Det har aldri vært noen intensjon at veien T/V skal benyttes som treningssted. Veien er beregnet til 
grunneiere i forbindelse med skogsdrift og kan med unntak benyttes som avlastningsvei ved store 
arrangement, f.eks. NM. Det er under punkt 5.2 i planbestemmelsene satt krav om avtale med driver av 
bruddet hvis veien skal benyttes ved store arrangement. 
Det er i plankartet lagt inn sikkerthetssone for deler av veien T/V i tråd med reguleringsplanen for 
Løgavlen med planid 1990002. Varsel i forbindelse med sprenging skal gjennomføres som pålagt i 
reguleringsbestemmelsene for dolomittbrudd i Løvgavlen av 27.02.1990. 
Omya Hustadmarmor har på lik linje med andre grunneiere blitt varslet i forbindelse med endring av 
planen. Det er sendt ut brev som varsler oppstart av planarbeidet inkludert omriss av tenkt planområde. 
Fylkesmannen i Nordland, 30.10.2020 
 
Fylkesmannen viser til tilsendte forslag til omregulering for Klungsetmarka fritidspark, datert 17.09.2020.  

 
I vår uttalelse ved oppstart av reguleringsplanarbeidet datert 24.03.2020, pekte vi på at hensynet til reindrifta 



måtte ivaretas i planarbeidet. Vi understreket behovet for å ivareta flyttleias funksjon og vurdere behovet for 
avbøtende tiltak.  

 
Vi er til freds med at disse hensynene er godt ivaretatt. Vi tillater oss likevel å fremme et forslag til justering av 
ordlyden i planbestemmelsene § 4 pkt. 4.2 område til reindrift/flyttlei, R.  

 
Ordlyden i planforslaget er: «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.»  

 
Vårt forslag er: Fritidsparkens aktivitet skal ikke hindre landbrukets vanlige bruk av området eller reindriftas behov 
for å flytte rein gjennom området. Ved flytting av reinsdyr skal annen virksomhet vike. Det skal inngås avtale 
mellom søker/tiltakshaver og landbruksnæringa og avtale mellom søker/tiltakshaver og reinbeitedistriktet. 
Formålet med avtalene er å sikre at primærnæringenes interesser kan ivaretas på best mulig måte. Avtalene skal 
beskrive hvilke avbøtende tiltak som bør iverksettes i perioder med skogsdrift og eventuell annen 
landbruksvirksomhet i området og ved flytting av rein gjennom området, samt varslingsrutiner ved oppstart og 
avslutning. Traktorveier eller skiløyper skal ikke endres til hinder for reindrifta.» 

 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Ordlyden er justert i planbestemmelsen. 
 
 
 
Nordland fylkeskommune, 02.11.2020 
 
Fauske kommune har lagt forslag til endring av reguleringsplan for Klungsetmarka fritidspark til høring 
og offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å endre formål for deler av rulleskiløype med fast 
dekke til skianlegg, samt ta inn eksisterende traktorvei mot Løvgavlen og Løvgavlveien. I forbindelse med 
regulering av skianlegg er det lagt vekt på allmenn ferdsel, og definert krysningspunkter for å unngå 
sammenstøt mellom turgåere og rulleskibrukere. Traktorveien skal i hovedsak benyttes av grunneiere i 
forbindelse med skogsdrift. Det er satt krav om bom mot Løvgavlveien. Traktorveien kan ved unntak 
benyttes for trafikkavvikling ved større arrangement. Flyttlei for reindrift er synliggjort ved bruk av eget 
formål.  
 
Området som reguleres til traktorvei, i tråd med eksisterende situasjon, går over områder regulert til 
LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) og industriområder. En liten del av Løvgavlveien blir også 
regulert. Ut over utvidelsen er forslaget i hovedsak i samsvar med gjeldende plan og situasjonen i 
området.  
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse.  
 
Uklarhet i kart/bestemmelser  
I plankartet er krysset mot Løvgavlen (Løvgavlveien) merket som SV3. Lenger ned er Løvgavlveien merket 
som SKV1.  
 
Vi finner ikke igjen SV3 i bestemmelsene til planen. Vi går ut fra at krysset er dekket av bestemmelsene 
for offentlig kjørevei SKV, men ber likevel Fauske kommune sørge for at det er samsvar mellom kart og 
bestemmelser.  
 
Kulturminner og kulturmiljø  
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 



arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert 
forvaltningsansvar for. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at 
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene.  
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 
 
Øvrig  
Nordland fylkeskommune mener det er positivt at det legges opp til et samspill mellom friluftsliv og 
idrett, samtidig som rein- og skogsdrift ivaretas. Vi har ingen vesentlige merknader til saken. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Det er lagt inn bestemmelser angående vei SV3 under punkt 5.2. 
 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 


