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Planforslag til høring - detaljregulering for Finneidgata 19 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 at planforslaget 
for detaljregulering av Finneidgata 19, med plan ID 2020006, sendes til høring og offentlig ettersyn 
i 6 uker. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.06.2021: 
 
Behandling: 

Utvalgsleder fremmet følgende omforente forslag: 
Plan- og utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 at planforslaget for 
detaljregulering av Finneidgata 19, med plan ID 2020006, sendes til høring og offentlig ettersyn i 8 uker, 
for å sikre god og forsvarlig innvolvering av alle parter. 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 079/21 Vedtak: 

Vedtak: 
Plan- og utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 at planforslaget for 
detaljregulering av Finneidgata 19, med plan ID 2020006, sendes til høring og offentlig ettersyn i 8 uker, 
for å sikre god og forsvarlig innvolvering av alle parter. 
 
Vedlegg: 

15.06.2021 1 Planbeskrivelse med KU 20.03 1477387 

15.06.2021 2 Reguleringsbestemmelser - Finneidgata 19 - 20.03 1477385 

15.06.2021 3 Plankart - Finneidgata 19 - 23.03.21 1477386 

15.06.2021 4 Miljøgeologisk grunnundersøkelse 1477388 

15.06.2021 5 Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment 1477389 

15.06.2021 6 Støyutredning 1477390 

15.06.2021 7 Grunnundersøkelser 1477391 

15.06.2021 8 Situasjonsplan 1477424 

15.06.2021 9 Sol-skyggediagram 1477425 

15.06.2021 10 Vegmodell1 1477422 

15.06.2021 11 Vegmodell 2 1477423 

15.06.2021 12 Situasjonsplan illustrasjoner 1477426 

 

Saksopplysninger: 
Møllna AS har engasjert Sima Rådgivning til å utarbeide en detaljreguleringsplan inklusiv 
konsekvensutredning for et ca. 10,1 da stort areal på Finneid i Fauske kommune. Formålet er å legge til 
rette for 40 nye boenheter fordelt på fem boligblokker, parkeringsarealer, friområde i sjø (flytebrygger) 
og uteopphold på land, herunder strandpromenade. Planområdet omfatter eiendommen med gbnr. 101 



bnr. 5. 
 
Hele eiendommen ligger innenfor 100-meters beltet langs sjøen og er i dag delvis utbygd med nærings-
/industribygg. Planforslaget vil avvike fra kommunedelplan for Fauske sentrum, der området er avsatt til 
fremtidig næringsbebyggelse. Reguleringsplaner som ikke tidligere er konsekvens utredet og som ikke er 
i samsvar med overordnet plan skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding. 
Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret den 11. desember 2020.  
 
Forslag til detaljregulering for Finneidgata 19 er i perioden etter planprogramvedtaket utarbeidet og er 
nå klar for å sende ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget har vært gjennomgått av 
saksbehandler, og samtidig ble det diskutert hvilke muligheter som finnes for å gjennomføre 
medvirkning på best mulig måte. Etter at merknadene fra saksbehandler ble innarbeidet har 
planforslaget vært delt i særskilt møte med kommunens 3 råd (ungdomsrådet, eldrerådet og råd for 
personer med nedsatt funksjonsevne). I tillegg er planforslaget lagt ut på kommunens hjemmeside 
sammen med en invitasjon til folkemøte for å få mest mulig innspill før planen sendes til høring. Denne 
strategien ble valgt for å gjøre medvirkningsprosessen så godt som mulig. Medvirkning etter vanlig 
prosedyre har vært utfordrende i sammenheng med smitteforebygging. Et sammendrag av innspill som 
har kommet til oppstartsmeldingen er tatt inn i planbeskrivelsen.  
 
Kommunen avgjør om planforslaget skal sendes ute til høring og offentlig ettersyn. Plan og 
utviklingsutvalget har delegert myndighet til å fatte vedtak om dette, i samsvar med kommunelovens 
regler. Beslutning om ikke å fortsette med reguleringsprosessen kan ikke påklages, men forslagsstilleren 
kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig avgjørelse. 
 
Dokumentene som er vedlagt har noen eldre illustrasjoner, basert på tidligere planer om å bygge i ulike 
antall etasjer. Det er viktig å understreke at antall etasjer i planbeskrivelse og bestemmelser er riktig. 
Vedleggene som er av eldre versjon er fremdeles egnet som vedlegg til saken. Endring i antall etasjer har 
ingen påvirkning på resultatene i disse dokumenter eller planens konsekvensutredning.   
 
Saksbehandlers vurdering: 
Saksbehandleren har gjort en vurdering i forbindelse med planprogrammet. Mye av det som er skrevet i 
saksfremlegget til fastsetting av planprogrammet gjelder fremdeles. I høringsfasen av planprogrammet 
er det kommet inn merknader på høyde av bygninger og konsekvenser for naboer. Det er også kommet 
innspill på trafikkøkning som konsekvens av 45 nye boenheter. Antall boenheter er nå redusert til å 
være 40 og bygningenes høyde er redusert fra opprinnelig forslag til å være maks 5, med en 6. 
tilbaketrukket etasje. Det vurderes at konsekvensene for naboer dermed også er redusert. 
 
Det er tidligere vurdert at veien ikke har optimal kvalitet og plassering, som gjør at det kan bli 
problematisk med økt trafikk. Dette er fremdeles en bekymring, men konsekvensutredninger har gjort 
en god vurdering av problematikken. Dersom det hadde vært næringsvirksomhet i området, ville det 
vært sannsynlig at det kjøres mer tungtrafikk, med mye støy bl.a. på grunn av bakken som må klares 
med tung last. Fordelene med forskjønning av området og tettere boligbygging med opptil 40 enheter 
vurderes som større enn ulemper med trafikkøkningen. 
 
Det er i hovedsak ikke ønskelig at kommunen gjennom reguleringsplaner fraviker overordnet plan, men i 
dette tilfelle er det positivt at det er kommet initiativ til å endre et næringsareal til boligformål. Selv om 
det på nåværende tidspunkt ikke er et konflikt i dette området, er det flere eksempler på at dette kan 
komme i fremtiden, når området tas i bruk av andre virksomheter. Det er tilrettelagt for mange 
næringsområder ikke så langt unna, som er bedre egnet til formålet. 
 
Skisser som forslagsstiller så langt har lagt frem viser at det skal tilrettelegges for ferdsel til 
lokalbefolkningen med strandpromenade, felles uteoppholdsareal og flytebrygge. Dette øker trivsel i 



området og forskjønner utseende fra et forurenset industri/lagringsområde til en attraktiv boligområde 
med turmulighet, koblet opp til eksisterende sti helt ned til Fauske sentrum. Boliger som plasseres her 
vil også være svært attraktiv for de som ønsker å bo i byen, men likevel vil ha stillhet og utsikt mot 
havet. Området kan bli egnet for både eldre, unge og småbarnsfamilier. Dette vurderes å ha stor verdi 
for utviklingen av Fauske som by og som kommune. 
 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
 


