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MERKNADSBEHANDLING 
INNSPILL IFM PLANOPPSTART 
REGULERINGSPLAN FOR LØKÅSÅSEN, VALNESFJORD, FAUSKE KOMMUNE 

DATO: 01.03.2022 

INNSPILL FRA INNSPILL KOMMENTAR 
FAU Valnesfjord 
skole ved Mona 
Wiik 

Hvilke risikovurderinger er gjort i forhold 
til at det kan komme opp mot 225 nye 
kjøretøy som skal ferdes på det som er 
skoleveien/veien til og fra 
fritidsaktiviteter for barna i Valnesfjord, 
og der avkjøringen til eiendommene 
krysser gang- og sykkelsti? 

Er det planlagt opprustning av vei og 
belysning eller reduksjon av fartsgrense 
i forbindelse med økt trafikkbelastning? 

Er det tenkt satt i verk andre tiltak i 
forhold til denne økte 
trafikkbelastningen i området? 

Forholdene knyttet til 
sikkerhet og trygg 
skolevei i forbindelse 
med avkjøringen fra Fv 
530 og inn på 
Bjørkåsveien er viktig 
for oss å ivareta på en 
god måte igjennom 
planprosessen og 
senere utbygging av 
området. Det legges for 
ordens skyld opp til 1 p- 
plass per boenhet i 
bestemmelsene. 

Ja, det vil legges opp til 
både gangfelt og 
utvidelse av 
Bjørkåsveien, jf 
eksisterende 
reguleringsplan. 
Adkomstvei er regulert i 
tråd med de krav som 
er til denne type vei. 
Eksiterende regulering 
av veien, og slik som 
den har vært 
opparbeidet har ikke 
vært innenfor krav til 
kurvaturer. 

Videre ble det i 
oppstartsmøte med 
kommunen diskutert at 
man skal etablere et 
opphøyd gangfelt og 
god belysning i det 
nevnte krysset for å 
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sikre redusert fart og 
god synlighet for 
gående og bilister.   
 
Som nevnt, dette er et 
viktig område for oss, 
og vi vil jobbe for å 
finne gode løsninger. 
Overnevnte tiltak 
vurderes foreløpig å 
være tilstrekkelig.  

Gnr 56 bnr 58 
Lill Anita Løkås  
Jan Skoglund 

Vi forutsetter at de endringene 
som skal gjøres bare omfatter den 
gamle skoletomta på 56/23, og 
ikke øvrige deler av den 
nåværende reguleringsplanen. 
 
 
 
 
 
 
Den planlagte økningen av antall 
boenheter på tomten er betydelig 
større enn de ca. 40 boenhetene 
som området er regulert for pr. i 
dag. Med opp til 150 boenheter vil 
dette medføre en trafikkmengde 
som er opp til 3-4 ganger mer enn 
først antatt. Vi er meget bekymret 
for ivaretakelsen av 
trafikksikkerheten i forbindelse 
med den enorme økningen av 
boenheter. Vi krever at 
trafikksikkerheten ivaretas med 
blant annet fartsdempere og bedre 
belysning. Veien opp til 
Løkåsåsen må også utbedres, og 
bakken opp til tomten må gjøres 
mindre bratt. Vi bor nederst i 
denne bakken, og vi opplever hver 
eneste vinter at trafikanter ikke 
greier å komme seg opp med bil, 
og dermed kommer ukontrollert 
bakover og havner inne på vår 
eiendom – noe som medfører 
både materielle skader på vår 
eiendom, samt at det kan 
resultere i alvorlige personskader 
dersom noen blir truffet. Det må 
ivaretas at dette ikke skjer, slik at 
våre barn kan være trygge når de 
er ute og leker på egen eiendom.  

Det er primært 
arealene knyttet til gnr 
56 bnr 23 som berøres 
av disse endringene. 
Deler av gnr 56 bnr 10 i 
nord, som allerede er 
avsatt til boligformål 
(B11 i eksisterende 
plan), vil innlemmes og 
inngå i gnr 56 bnr 23. 
 
 
Se merknad til innspillet 
i over knyttet til 
trafikksikkerhet.  
 
Når det gjelder 
utbedring av 
Bjørkåsveien, støtter vi 
innspillet, og vil 
etterstrebe en 
oppgradering av denne 
på en slik måte at man 
unngår trafikkfarlige 
situasjoner.  
Adkomstvei i dette 
forslaget har en helt 
annen kurvatur som 
gjør at adkomst til og 
fra dette området skal 
være sikker. 
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Den økte trafikkmengden som 
kommer som følge av økt antall 
boenheter skal også krysse 
skoleveien til barna. Gang- og 
sykkelveien blir også flittig brukt 
av barn og unge utenfor 
skoletiden på vei til og fra 
fritidsaktiviteter i flerbrukshallen. 
Dersom man beregner at det er 
1,4 – 1,5 biler pr. boenhet vil dette 
være omtrent 225 biler som skal 
krysse denne skoleveien mange 
ganger pr. dag + besøkende.  
 
Det planlagte byggingen på tomt 
56/57 vil også medføre at sikten i 
krysset vil bli dårligere og mer 
uoversiktlig. Dette er ikke heldig 
med tanke på barna som benytter 
gang- og sykkelveien som 
skoleveg. 
 
Den enorme økningen av trafikk 
som skal opp og ned fra 
boligområdet vil også medføre en 
betydelig støy for oss som naboer 
til veien. 
 

Vi er klar over at det 
legges opp til en 
betydelig økning av 
trafikken i området, og 
det er naturlig at det 
etableres et trygt og 
effektivt passering av 
Bjørkåsveien x Fv 530 
– for både gående og 
biler.  
 
 
 
 
 
Det reguleres inn 
siktlinjer og frisikt- 
soner i planen iht krav 
fra Statens Vegvesen. 
Dette ivaretar 
siktforholdene.  
 
 
Vi kan ikke se at den 
økning som det her er 
snakk om vil føre til 
trafikkstøy som 
overskriver de 
grensene som ligger 
inne i retningslinjene for 
støy. 

Statens 
Vegvesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som sektormyndighet ber vi om at 
forholdet til trafikksikkerhet og 
fremkommelighet blir 
ivaretatt i planforslaget. 
 
Vi har ingen flere innspill så langt og ser 
frem til å motta en mer detaljert 
reguleringsplan for videre behandling. 
Vi gjør oppmerksom på at det kan 
fremkomme andre merknader i den 
videre prosess. 

 
 
 
 
Vi vil holde SV orientert 
igjennom prosessen.  

Roger Løkås I nåværende reguleringsplan (Plan ID 
2017001) er det planlagt lekeplass 
(BLK2) og grøntområde (SVG2) 
nærmest vår eiendom 56/17. Vi ønsker 
på det sterkeste at dette blir 
opprettholdt slik reguleringsplanen 
foreligger i dag.  
 
 

Vi jobber med 
plassering av de ulike 
funksjonene i 
planområdet, men trolig 
vil lekeplassen bli 
beholdt. Areal til SVG2 
vil bli endret til kjørevei 
og grøft (SVG)  
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Videre må den planlagte 
blokkbebyggelsen legges til den lavere 
delen av eiendommen der det gamle 
skolebygget står i dag. Kommer disse 
boligblokkene for nær vår eiendom vil 
dette ha stor innvirkning på sol- og 
lysforhold.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er også en markant økning i antall 
boenheter fra nåværende 
reguleringsplan på ca. 40 boenheter til 
det nå tiltenkte 110-150 boenheter. 
Dette vil gi en trafikkmengde som er 3-4 
ganger så stor som først antatt. Dersom 
det planlegges med 1,5 bil pr. boenhet 
vil dette bli 225 biler med 150 
boenheter, og alle disse skal krysse 
skoleveien til barn opptil flere ganger 
om dagen. Her krever vi at hensynet til 
trafikksikkerheten blir ivaretatt. Bakken 
opp til Løkåsåsen er bratt, og vi og 
andre naboer opplever hver eneste 
vinter at biler ikke greier å komme seg 
opp bakken på glatt føre, og derfor 
kommer seilende ukontrollert bakover 
og havner i grøft og hager nederst i 
bakken. Bakken bør derfor gjøres 
mindre bratt, slik at man forhindrer dette 
med den økte trafikken.  
 
Det er for øvrig også en vei som det 
kjøres svært fort på, og av hensyn til 
trafikksikkerheten bør det legges til rette 
med fartsdempere og bedre belysning. 
 

Høydene på byggene 
vil variere, dette gjelder 
også 
blokkbebyggelsen. 
Innenfor området for 
blokkbebyggelse er det 
føringer i planforslaget 
som innebærer at det 
ny bebyggelse mot 
nord skal være noe 
lavere enn høyden på 
bygg sentralt i dette 
området. Vi har utført 
solstudier, som tilsier at 
det blir svært begrenset 
effekt på sol og 
lysforholdene på 
omkringliggende 
bebyggelse. Disse vil 
inntas i 
planbeskrivelsen.  
 
Se merknad på 
tilsvarende innspill 
lengre opp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se merknad på 
tilsvarende innspill 
lengre opp. 

Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat 

Det er viktig at kommunen sørger for 
at det ikke plasseres ny bebyggelse i 
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(NVE) områder som kan være utsatt for flom, 
erosjon og skred, og påser at 
utbyggingstiltak ikke gir økt fare for 
andre områder. 
 
Fare for kvikkleireskred 

I henhold til NVE Atlas ligger en mindre 
del av planområdet mot sør innenfor 
aktsomhetsområde mulighet for 
sammenhengende forekomster marin 
leire. Det må derfor gjøres geotekniske 
vurderinger for dette området. 
Plandokumentene må vise at utbygging 
kan gjennomføres med tilstrekkelig 
sikkerhet mot kvikkleireskred, jf. TEK17 
kap. 7 og NVEs veileder 1/2019 
Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

I referat fra oppstartmøte er det 
påpekt at det må utføres geoteknisk 
vurdering av skråningen mot 
fotballbanen, og at dette skal legges 
inn i bestemmelsene som 
rekkefølgekrav. NVE gjør 
oppmerksom på at dokumentasjon 
på tilstrekkelig sikkerhet for naturfare 
skal foreligge på siste plannivå, og 
ikke utsettes til byggesak. 
 
 
Flom- og skredfare 

I henhold til NVE Atlas berøres ikke 
planområdet av flom- eller skredfare 
(skred i bratt terreng). 
 

Vassdrag 

Planområdet berøres ikke av vassdrag, 
men grenser mot 
Straumen/Valnesfjorden. Det legges 
ikke opp til bebyggelse i strandkanten, 
men NVE gjør likevel oppmerksom på 
at det må tas hensyn til stormflo og 
havnivåstigning. Vi viser i den 
forbindelse til Se havnivå. 
 

Energianlegg 

Det er en kraftlinje som krysser 
Straumen like vest for planområdet. 
Planarbeidet må ikke åpne for tiltak 

 
 
 
 
 
 
Vi vil gjøre nødvendige 
geotekniske 
undersøkelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er utarbeidet en 
geoteknisk vurdering. 
Denne legges ved.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-3/
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-3/
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva
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som kan være til hinder eller ulempe 
for drift eller videreutvikling av 
kraftlinjen. Linjeeier iSalten Nett AS 
bør kontaktes i det videre planarbeidet. 
 
Planprosess 

Forslagsstiller og kommunen vurderer 
planforslaget å ikke omfatte forskrift om 
konsekvensutredning. NVE mener dette 
bør vurderes nærmere grunnet 
planforslagets omfang (endring fra 40 til 
110– 150 boenheter) i et område med 
mulig utfordrende grunnforhold, jf. pbl § 
4-2 og KMDs rundskriv H- 5/18 
Samfunnssikkerhet i planlegging og 
byggesaksbehandling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området som skal 
bebygges er undersøkt 
med tanke på 
grunnforhold. 
Grunnforholdene er 
funnet til å være gode 
med tanke på 
utbygging. I kartene til 
NVE er det registrert 
kvikkleire innenfor 
planområde, men dette 
gjelder ikke de 
områdene som nå skal 
bebygges.  

Nordland 
Fylkeskommune 

Merknader 
 
Forholdet til regionale interesser  
Gjeldende Fylkesplan for Nordland 
(https://www.nfk.no/_f/p1/ibfae97e8-
dc3b-434d-aec6-
b57d3e806dba/fylkesplan-for-nordland-
2013-2025-webversjon.pdf), kapittel 8. 
Arealpolitikk i Nordland, inneholder 
klare mål for arealpolitikken i perioden. 
Vi ber om at det tas hensyn til disse i 
planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.2 
By- og tettstedsutvikling, 8.6 Klima og 
klimatilpasning.  
Stedsutvikling  
Det er positivt at det legges til rette for 
fortetting av eksisterende boligområder 
og det gjennom ulike typer boliger som 
både rekkehus og lavblokker. Universelt 
utformede enheter vil trolig etterspørres 
i kommunen, bl. a i tråd med en økende 
andel eldre personer. Det bør vurderes 
å legges opp til en trinnvis utbygging for 
å sikre fortetting og slik at frilufts- og 
grøntområder ikke går unødvendig tapt.  
Det vises til følgende arealpolitiske 
retningslinjer i Fylkesplan for Nordland:  
Kap. 8.2 By- og tettstedsutvikling  

 
Vi kan ikke se at de 
endringer som foreslås 
ved denne endringen 
av reguleringsplanen er 
i strid med gjeldene 
fylkesplan for Nordland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/728660a6489a4decbce2b964ed8b9fcf/no/pdfs/rundskriv_samfunnssikkerhet_planlegging_byggesaksb.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/728660a6489a4decbce2b964ed8b9fcf/no/pdfs/rundskriv_samfunnssikkerhet_planlegging_byggesaksb.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/ibfae97e8-dc3b-434d-aec6-b57d3e806dba/fylkesplan-for-nordland-2013-2025-webversjon.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/ibfae97e8-dc3b-434d-aec6-b57d3e806dba/fylkesplan-for-nordland-2013-2025-webversjon.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/ibfae97e8-dc3b-434d-aec6-b57d3e806dba/fylkesplan-for-nordland-2013-2025-webversjon.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/ibfae97e8-dc3b-434d-aec6-b57d3e806dba/fylkesplan-for-nordland-2013-2025-webversjon.pdf
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a) Utbygging av boligområder og 
arbeidsplasser skal i hovedsak skje 
innenfor de etablerte by- og 
tettstedsstrukturene. I 
arealplanleggingen skal 
transformasjon og fortetting i by- og 
tettsted og rundt kollektivknutepunkter 
vurderes som virkemidler for å unngå 
uønsket spredning av bebyggelse.  

 
b) Fortetting skal skje med kvalitet. 
Gjennom arealplanleggingen skal det 
legges til rette for god 
funksjonsblanding som fremmer 
trafikksikkerhet, barns lekemuligheter 
og stedets karakter.  
 
c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at 
livskvalitet og helse fremmes gjennom 
god stedsforming, attraktive og 
tilgjengelige utearealer, og infrastruktur 
som fremmer miljøvennlig transport.  
 
g) I den kommunale planleggingen skal 
det stimuleres til redusert bilbruk 
gjennom tiltak. Kommunene skal blant 
annet vurdere rushtidsavgift, 
parkeringsrestriksjoner, veiprising og 
bysykler.  
 
m) For å imøtekomme dagens og 
framtidas boligbehov, skal det legges til 
rette for tilstrekkelig antall egnede 
boliger. Boligene, og områdene mellom 
bygd bolig og uteområdene, skal ha 
gode løsninger med tilgjengelighet for 
alle.  
 
n) Boliger, skoler og barnehager skal ha 
trygg ferdsel til lek og annen aktivitet i 
en variert og sammenhengende 
grønnstruktur med gode forbindelser til 
omkringliggende naturområder.  
 
q) Uteområder skal i størst mulig grad 
sikres en design med universell 
utforming.  
 
Friluftsliv  
Planområdet er kartlagt som et svært 
viktig friluftsområde. Vi ber om at dette 
blir hensyntatt i planprosessen.  
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Klima og klimatilpasning  
Etter plan- og bygningslovens § 4-3 er 
kommunene pålagt å gjennomføre 
risiko- og sårbarhetsanalyser ved 
utforming av samtlige planer for 
utbygging. Kommunen skal sørge for at 
nødvendige analyser er gjennomført, 
sørge for at tilstrekkelige forholdsregler 
blir tatt, og eventuelt nedlegge forbud 
mot utbygging. I Fauske kommune er 
det områder (lengre vest for 
planområdet) som i dag er kartlagt for 
store naturlige områdeskred, herunder 
kvikkleire. Vi ber om at det videre 
planarbeidet tar særlig hensyn til mulig 
risiko forbundet med utbygging i 
området og at nødvendige 
undersøkelser ifb. med dette 
gjennomføres.  
 
Kap. 8.6 Klima og klimatilpasning  
c) Kommunen skal i nødvendig grad 
kartlegge og innarbeide potensielle 
faresoner (flo, flom og skred), som følge 
av klimaendringer i planleggingen. Det 
er viktig at det angis bestemmelser som 
tilpasser arealbruken til konsekvensene 
av et endret klima.  
 
Kulturmiljø  
Fylkeskommunen ber om at 
planbestemmelsen i gjeldende plan 
hvor det vises til aktsomhets- og 
meldeplikten ved uforutsette funn av 
kulturminner, blir videreført. Ut over 
dette har vi foreløpig ingen 
kulturmiljøfaglige innspill til planarbeidet 
og vil gi endelig uttalelse når planforslag 
foreligger.  
Innspillet gjelder ikke samiske 
kulturminner; det vises til egen 
vurdering fra Sametinget.  
 
Fylkesveg  

Nordland fylkeskommunen eier, 
drifter, vedlikeholder og forvalter 
fylkesvegene i kommunen. Vår 
interesse her er fremkommelighet og 
trafikksikkerhet langs fylkesvegene, 
hvor nullvisjonen, om null drepte eller 
hardt skade i vegtrafikken, ligger til 
grunn. 
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I planarbeidet har vi ansvar for å sørge 
for at vegnormalene, og andre regionale 
arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 
planleggingen. Der som planen strider 
mot disse, anses den å stride mot 
vesentlige regionale interesser.  
 
Fylkesveg 7470, Trivselsveien, går 
igjennom planområdet, der fartsgrensen 
er 60 km/t, og årsdøgntrafikk er ca. 800.  
 
Vi har følgende innspill til 
planarbeidet:  
Når planforslaget blir lagt frem til høring, 
vil vår vurdering i hovedsak være 
trafikale konsekvenser som følge av 
tiltaket og trafikksikkerhet.  
 
I sakspapirene står det at planområdet 
omfattes av gjeldende reguleringsplan 
for Løkåsen. Videre står det at formålet 
med planarbeidet er å legge til rette for 
boligfortetting innenfor eiendommen 
gnr. 56 bnr. 23. Dette innebærer at det 
ikke planlegges tiltak langs eller på 
fylkesveg 7470, Trivselsveien, men at 
vedtatt reguleringsplan for fylkesvegen 
fortsatt gjelder. Hvis dette endres i 
planarbeidet ber vi om at det avsettes 
tid til gjennomgang av planforslaget 
med oss, før det fremlegges til politisk 
behandling og offentlig ettersyn. Dette 
for å unngå misforståelser, dermed 
forsinkelser i planprosessen.  

 

Sametinget Vi kjenner ikke til at det er 
registrert automatisk freda 
samiske kulturminner i det 
omsøkte området. Sametinget har 
derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige merknader til 
planforslaget på det nåværende 
tidspunktet. 
 
Vi gjør for øvrig oppmerksom på 
at denne uttalelsen bare gjelder 
Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland 
fylkeskommune. 

Tas til etteretning.  

iSalten Nett Vi registrerer at det planlegges å legge 
til rette for en boligfortetting med 110-
150 boenheter. Dette er en vesentlig 
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økning fra dagens plan der det er lagt 
opp til opp mot 40 boenheter.  
 
Det er viktig å få kartlagt hvilket 
effektbehov en slik boligfortetting 
har, og om det er tilgjengelig 
kapasitet for et slikt uttak i 
forsyningsnettet.  
 
iSalten Nett AS har infrastruktur 
innenfor regulert område.  
 
 
 
 
 
iSalten Nett AS Nett ber om å bli 
tatt med på møte/råd i den videre 
planleggingen med hensyn til 
elforsyning. 

 
 
 
Det vil bli gjort 
effektberegninger i 
løpet av planprosessen 
som gir føringer for 
behof for kapasitet. 
 
Videreføres i planen. 
Legger også opp til å 
kunne etablere flere 
transformatorkiosker 
innenfor planen dersom 
det blir behov for dette.  
 
Det legges opp til 
møter med iSalten Nett 
as i løpet av 
planprosessen.  

IRIS Salten Iris Salten IKS (heretter Iris) utvikler og 
drifter den lovpålagte 
husholdningsrenovasjon i Salten 
herunder i Fauske kommune. Iris må 
komme tidlig inn i prosessene når 
området skal utbygges slik at man for 
planlagt renovasjonsløsningen på ett 
tidlig stadige. 
 
Området som skal utbygges skal ha 
nedgravd avfalls løsnings for alle 
planlagte boenheter. Iris definerer hvilke 
løsninger som skal benyttes jf 
Renovasjonsforskriften for Salten. 
Det skal avsettes nødvendig areal for 
etablering av avfallshåndtering innenfor 
området. Endelig plassering av 
avfallsanlegg løses i samråd med Iris. 
Skriftlig avklaring fra Iris må foreligge 
ved søknad om rammetillatelse. 
 

Det har vær avholdt 
møter med Iris i denne 
planposessen. 
Lokalisering av areal 
regulert til renovasjon 
er gjort i sammarbeid 
med Iris.  

 


