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A. Formål med planen 

Formålet med reguleringsplanen er å endre arealformålet for 5 eiendommer på Finneid i 
Fauske kommune. De har nåværende formål «fremtidig næringsbebyggelse», men 
hjemmelshavere og forslagsstiller ønsker å endre dette til boligformål. Det foreligger 
konkrete planer om å utvikle et leilighetsbygg på tomten lengst sør. Forslagsstiller er i 
dialog med Fauske kommune om kjøp av tilleggsareal mtp. Helhetlig utvikling av området.  

B. Planområdet 

Følgende er forslag til planavgrensning. Dette ønsker vi å diskutere med Fauske kommune i 
oppstartsmøte.  

 

Figur 1 viser forslag til planavgrensning 

På grunn av pågående dialog med Fauske kommune om kjøp av tilleggsareal sør i området 
er et større areal medtatt. 

C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Eksisterende bebyggelse på eiendommene gnr/bnr. 101/40, 39 og 331 skal bestå i sin 
nåværende form.  

Det planlegges å utvikle eiendommen gnr/bnr. 101/63, 41 og mulig eiendommen gnr/bnr. 
101/2. Eksisterende bolighus på eiendommen gnr/bnr. 101/41 planlegges saneres for å 
gjøre plass til leilighetsbygg på eiendommen gnr/bnr. 101/63, 41.  



 

 

 

Figur 2 viser snittegning og tenkt plassering av bygg 

 

Figur 3 viser hvordan bygget kan bli seende ut 

 

Skissene i figurene 2 og 3 viser planlagt bygg. Skissene er under revisjon siden det 
planlegges å øke byggehøyden for å få lagt til en etasje på bygget. Garasjen skal også 
utvides til å ha kapasitet til 14 biler.  

 

Det skal etableres avkjørsel ned til innkjøring til parkeringskjeller.  

D. Utviklingsfaser  

Ved vedtatt reguleringsplan vil neste steg være å søke tillatelse til rivning av eksisterende 
bolighus på eiendommen gnr/bnr. 101/41. Deretter vil oppføring av nytt leilighetsbygg 
byggesøkes. I dette prosjektet vil det være tids- og kostnadseffektivt dersom samme 
entreprenør river eksisterende bolig, og graver ut tomt til nytt bygg. 

Fremdriftsplan vil utarbeides ved oppstart av prosjektet.   



 

 

E. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Det planlegges å oppføre boligbebyggelse i inntil tre etasjer + parkeringskjeller. Maksimal 
utnyttelse av det regulerte området er 30%. Det planlagte tiltaket har BYA = ca. 250m2 + 
opparbeidelse av uteareal, og en byggehøyde på maksimalt 12 meter målt fra ferdig 
planert terreng til gesims.  

F. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 

- Benytte materialer som er vedlikeholdsfrie og harmonerer med omgivelsene 

- Felles parkeringsgarasje som medfører at avrenning fra biler skjer via avløp og ikke 
direkte i naturen 

- Tilrettelegging for ladestasjoner for elbiler i parkeringskjeller 

- Felles avfallshåndtering 

G. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 

Prosjektet vurderes å ha moderat innvirkning på landskap og omgivelser. Det ligger et 
leilighetsbygg på tomten nord for det planlagte tiltaket. Det ligger også naust nede ved 
vannet vest for planområdet. Det er også et større etablert boligområdet øst for 
planområdet. Store deler av planområdet er allerede opparbeidet bolig med eneboliger og 
leilighetsblokk med parkeringsplass. Vegetasjonen i området består av busker og kratt 

 

Figur 4 viser vegetasjon i planområde 

 

- Naturmangfold 

Det er ikke registrert prioriterte arter, verneområder eller utvalgte naturtyper innenfor 
planområdet. Planforslaget vil med bakgrunn i denne kunnskapen ikke føre til irreversibel 
skade for naturmiljø eller enkeltarter, jamfør nml § 9. Det er ikke vurdert som sannsynlig at 
planforslaget vil gi vesentlig økning i samla belastning på økosystem jf. nml § 10.  

 

- Kulturverdier 



 

 

Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner i planområdet. Ved funn av 
automatisk freda kulturminner i anleggsperioden er tiltakshaver/utførende pliktig å melde 
fra til rette instans, jf. Kulturminneloven § 8. 

 

- Naboer  

Denne planen vurderes til ikke å påvirke naboer negativt. Ved en utbygging av området vil 
naboer kunne bli påvirket av støy og ekstra trafikk i utbyggingsfasen. Dette er dog en 
midlertidig negativ konsekvens. Gjennomføring av den planlagte planen vil, slik planlegger 
ser det, ikke påvirke naboer negativt mtp. Trafikk og støy. Tilgrensende områder er utbygd 
med næringsbebyggelse og boligbebyggelse.  

H. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid 

Planområdet er i kommuneplanen for Fauske kommune er avsatt til fremtidig 
næringsbebyggelse. Vi ønsker å omdefinere arealet til boligbebyggelse/boligformål. Det 
foreligger ingen reguleringsplaner for planområdet.   

I. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal 

Det skal etableres gode forhold for lek og aktivitet i området. Det er planlagt å etablere 
gapahuk, uteoppholdsareal og stier. Lekeplass for de minste vil kunne etableres 
umiddelbart utenfor boligblokken. Uteoppholdsarealet skal etableres på siden og nedenfor 
boligblokken. Dette er områder som ligger skjermet for forurensning og støy, da arealet blir 
liggende en del lavere enn veg og trafikkerte områder. Tomten og uteoppholdsområdet har 
gode lys og solforhold. Arealet ligger naturlig vendt mot vest, og terrenget heller nedover. 

Det skal avsettes minimum 35 m2 uteoppholdsareal til hver boenhet.  

J. Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering  

For nybygg skal det etableres parkeringsareal i parkeringskjeller. For eksisterende 
bebyggelse opprettholdes eksisterende parkering. 

For nybygg følges kommuneplanens bestemmelser om parkering i sone C for boenheter 
større enn 50 m2. det skal minimum legges til rette for 1,4 parkeringsplasser per boenhet 
og minimum 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet.  

K. Berørte interesser av planinitiativet 

Gjennom planforslaget vil vi søke å endre formålet til området fra fremtidig 
næringsbebyggelse til boligbebyggelse.  

Ut over dette er prosjektgruppen ikke kjent med at vesentlige kommunale, 
fylkeskommunale eller statlige interesser blir berørt av planinitiativet. 



 

 

L. Samfunnssikkerhet 

Risiko er vurdert gjennom sjekkliste for mulige, uønska hendelser (vedlegg til ROS-
analysen). ROS-analysen vil følge metoden i DSB sin veileder «samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging» fra 2017. Sjekklista er foreløpig og kan benyttes som 
utgangspunkt i diskusjoner i oppstartsmøtet.  

Tema Eksempel uønska 
hendelse 

Aktuelt i planområ-
det?  

Begrunnelse og kilder 

ST
O

R
E 

U
LY

K
K

ER
 

Ulykker i nærings-
område med samlo-
kalisering av flere 
virksomheter som 
håndterer farlig stoff 
og/eller farlig avfall 

Ikke aktuelt i, eller i 
nærheten av planom-
rådet 

Bedrifter i nærheten av planområdet 
håndterer verken farlig stoff eller far-
lig avfall. 

Brann/eksplosjon, 
utslipp av farlig 
stoff, akutt foruren-
sing (storulykkevir-
kosmhet, f.eks. pro-
sessindustri, tankan-
legg for væsker og 
gasser, eksplosiv- og 
fyrverkerilager)  

Ikke aktuelt i, eller i 
nærheten av planom-
rådet 

Næringsvirksomheten i nærheten er: 
- Palfinger som driver salg og 

service av Palfinger kraner og 
løfteutstyr.  

- Ferda avd. Fauske som driver 
salg, utleie og service av cam-
pingvogn og bobiler. 

Brann i bygninger og 
anlegg (f.eks. til-
komst for nødetater, 
slukkevannskapasi-
tet, responstid, be-
hov for nye bered-
skapstiltak) 

Adkomst vil planleg-
ges iht. forskrift 
 
Avstand fra brannsta-
sjon til planområde er 
om lag 3,7 km, og vil 
ta omtrent 5 minut-
ters kjøring. 

Veileder TEK17, kap. 11.  

Større ulykker (vei, 
bane, sjø, luft) 

Ikke aktuelt i planom-
rådet 

Kjøring inne i planområdet vil foregå 
til og fra parkeringskjeller, parke-
ringsplass og andre oppstillingsplas-
ser for bil. Annen motorisert ferdsel 
foregår på offentlig veg.  

    

N
A

TU
R

FA
R

E 
 

Flom i store vass-
drag 
(nedbørfelt >20 km²) 

Ikke aktuelt i planom-
rådet 

Se figur 4, det er ikke gjort registre-
ringer av dette hos DSB 

Flom i små vassdrag 
(nedbørfelt <20 km²) 

Ikke aktuelt i planom-
rådet 

Se figur 4 det er ikke gjort registre-
ringer av dette hos DSB 

Erosjon 
(langs vassdrag og 
kyst) 
  

Ikke aktuelt i planom-
rådet 

Finnes ikke registreringer av dette 
hos NVE 

Skred i bratt terreng Ikke aktuelt i planom-
rådet 

Finnes ikke registreringer av dette 
hos NVE 



 

 

Løsmasseskred 
(jordskred) 
Flomskred 
Snøskred 
Sørpeskred 
Steinsprang/ stein-
skred 

Fjellskred  
(med flodbølge som 
mulig følge) 

Ikke aktuelt i planom-
rådet 

Finnes ikke registreringer av dette 
hos NVE 

Kvikkleireskred (i 
områder med ma-
rine avsetninger) 

Området ligger under 
marin grense. Dette 
gjør at vi ikke kan ute-
lukke kvikkleire. Vi 
ønsker å diskutere be-
hovet for grunnun-
dersøkelser.  
 

Mulighet for marin leire er registrert 
som middels hos NGU. Se figur 5. 

Stormflo i kombina-
sjon med havni-
våstigning 

Bebyggelse vil 
plasseres fra omtrent 
11 meters høyde over 
vannnivå.  
 

Simulert stormflo vil ikke nå opp til 
bebyggelse i planområdet, se figur 4 
og figur 6 

Skog- og lyngbrann 
(tørke) 

Ikke aktuelt Området er ikke særlig utsatt for 
skog- og lyngbrann utover det som er 
vanlig i et naturområde. Det er ikke 
registrert skogbrann i området i ny-
ere tid.  

   

 

 

 



 

 

 

Figur 5 viser vannstand ved simulert flom etter DSB sin karttjeneste 

 

 

Figur 6 viser dekningskart for MML 

 
 



 

 

 

Figur 7 viser høyde fra vannivå til planområdet 

 
 
Oppsummering risiko og sårbarhet:  

 
Det fremstår ikke som planområdet innehar omfattende risikoforhold. Det skal utarbei-
des en mer omfattende ROS-analyse av planområdet underveis i planprosessen.  
 
Vi ønsker særskilt å diskutere behov for grunnundersøkelser og ev. mengde av dette. 
 
 

M. Trafikksikkerhet 

Tiltaket vil ikke medføre økt risiko for trafikkulykker.  

- Skole/barnehage 

o Finneid skole ligger 1,8 km unna planområdet. Denne skolen har 1-4 trinn. 
Fra og med 5. trinn går elevene på Vestmyra skole og denne ligger om lag 
4,5 km unna planområdet.  

o Den nærmeste barnehagen til planområdet er Lyngheia barnehage AS og 
ligger om lag 3,2 km unna. 

- Lekeareal/oppholdsareal 

o Nærmeste etablerte lekeareal er Finneid nærmiljøsenter, dette ligger 1,8 km 
unna planområdet.  

- Nærbutikk 

o Avstand til nærbutikk er om lag 100 meter 



 

 

- Bostedsområde 

o Det er et større etablert boligområdet i umiddelbar nærhet til planområdet.  

- Renovasjonskjøretøy 

o Det er etablert boligblokk på naboeiendommen innenfor planområdet og det 
er etablert et større boligområde i umiddelbar nærhet til planområdet. 
Renovasjonskjøretøy ferdes i området i dag. 

- Utrykningskjøretøy (min 3,5 m. bredde) 

o Adkomst for utrykningskjøretøy skal ivaretas i planarbeidet og i den faktiske 
utformingen av arealene.  

N. Samarbeid og medvirkning 

Medvirkning i dette prosjektet vil skje etter plan- og bygningsloven § 5-1. Utover dette 
ønsker tiltakshaver v/prosjektgruppen å holde tett dialog med Fauske kommune slik at 
momenter og uklarheter kan avklares så langt som mulig undervegs i prosessen. 

Utover ordinær varsling og planprosess blir det ikke lagt opp til særskilte tiltak for medvirk-
ning.  

O. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger 

Dette prosjektet vurderes til ikke å falle inn under bestemmelsene i forskrift om konse-
kvensutredning.  
 
Den planlagte arealdisponeringen er ikke i samsvar med overordnet plan, kommunepla-
nens arealdel sjø og land 2018 – 2030 i Fauske kommune.   
 
Slik planlegger vurderer tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning er: Forskrif-
tens vedlegg I, nr. 25 viser til at «nye bolig- og fritidsboligområder» skal konsekvensutre-
des. I veileder for konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven side 41 
sier forarbeidene at område for omregulering må være på 15 dekar eller mer. Det aktuelle 
arealet i denne planen er totalt om lag 3 dekar. Rent arealmessig faller denne planen ikke 
under forskrift om konsekvensutredning. Det fremkommer ikke andre momenter som til-
sier at denne planen faller inn under bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredning.  
 
 
Vedlegg 
 
 1. PDF – forslag til planavgrensning  
 


