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183/22 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
Forslag til endring av detaljregulering for Løkåsåsen 
 
 
Saksutredning: 
 
Asplan Viak AS har på vegne av Valnesfjord Eiendom AS utarbeidet endring av eksisterende 
detaljreguleringsplan for Løkåsåsen. Det er stort sett innenfor eiendommen gnr. 56 bnr. 23 
det gjøres endringer i planen. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av boligbebyggelse på nevnte 
eiendom. Utbygger har et ønske om å legge til rette for en fortetting av området slik at flere 
familier kan få mulighet til å bosette seg i området. Området ligger nært jernbanestasjonen i 
Valnesfjord noe som gjør arbeidspendling med tog til Bodø enkelt. Nærheten til Fauske 
sentrum gjør det også svært attraktivt å bosette seg i området. 
 
Planen vil bidra med utvikling av Valnesfjord hvor det, i tråd med overordnede mål, tilbys 
varierte og attraktive botilbud som inkluderer god folkehelse, klimatilpasning, vekst i folketall, 
samt gode tjenester i direkte nærhet av boligområdet. 
 
Planområdet er på 55,7 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene gnr. 56, bnr. 3, 4, 
10, 11, 17, 21, 23, 24, 29, 38, 45, 46, 56, 57, 58, samt gnr./bnr. 125/1, 57/31, 54/1, 54/3 og 
54/12. 
 
I planforslaget legges det opp til en økning av antall boenheter fra 40 til maksimalt 140 
boenheter. Det vil bli en markant økning av trafikk langs Bjørkåsveien.  
Planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging legger føringer for 
arealbruken.  
I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det som nødvendig 
for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer differensiert 
bosettingsmønster. 
Løkåsåsen har alle kvaliteter som gjør området attraktivt, både for barnefamilier, yngre og 
eldre generasjoner. Det er nærhet til tog og bussforbindelser, umiddelbar nærhet til skole og 
barnehage, umiddelbar nærhet til friluftsområder, fotballbane og uteområder. 
Kvaliteten vurderes som meget høy og Fauske kommune har med bakgrunn i 
planretningslinjene vurdert det som hensiktsmessig å tillate en økt fortetting på Løkåsåsen. 
 
 



 
 

For å sikre god framkommelighet og for å ivareta sikkerheten til myke trafikanter er det i 
planbestemmelsene lagt inn flere krav: 
 

- Etablering av fortau langs Bjørkåsveien og videre mot skolen/barnehagen 
- Etablering av ny belysning langs Bjørkåsveien i tilknytning til fortau 
- Etablering av opphøyd fotgjengerfelt med intensivbelysning i kryss 

Bjørkåsveien/Trivselsveien (FV-7470) 
- Krav til belysning ved rundkjøring i tilknytning til lekeplass BLK2. 

 
De foreslåtte endringene vurderes å være i tråd med hovedrammene i den gjeldene 
reguleringsplanen for Løkåsåsen. Det har vært høyt fokus på trafikksikkerheten for området 
og det er vurdert at tiltakene som er definert i rekkefølgebestemmelsene er tilstrekkelig for å 
kunne tillate den foreslåtte økning av antall boenheter.  
For å begrense trafikken på åsen og for å få et mer oversiktlig trafikkbilde legges det i 
planforslaget opp til at veiarealet f_SV3 blir enveiskjørt. Det vil i tilknytning til f_SV3 etableres 
fortau mot eksisterende gang- og sykkelvei SGS1. Dette vil gi en sammenhengende kobling 
for myke trafikanter. 
 
Planarbeidet vurderes ikke å falle inn under § 6, herunder vedlegg I, heller ikke under § 8, 
herunder vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger. Planforslaget vurderes derfor ikke 
å utløse krav om konsekvensutredning selv om området blir fortettet. 
 
I henhold til NVE Atlas ligger en mindre del av planområdet mot sør innenfor 
aktsomhetsområde mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire. Det er i 
rekkefølgebestemmelsene satt krav til vurdering av kvikkleirefaren før det gis 
igangsettingstillatelse til nye tiltak. 
 
Barn- og unge 
Valnesfjord skole (trinn 1-10) og flerbrukshall samt barnehage ligger i umiddelbar nærhet. 
Skolen har fine uteområder og det er en kunstgressbane like nord for planområdet 
Nærheten til lekeareal/aktivitetsområder, skole og barnehage gir mange fine muligheter og 
tilrettelegging for barn og unge. 
 
Planforslaget er gjennomgått sammen med ungdomsrådet i Fauske kommune. Her 
fremkommer ingen særskilte merknader til arealbruken, trafikkløsninger og den foreslåtte 
fortettingen. 
 
Det har også vært et møte med forslagsstiller, Fauske kommune, Valnesfjord skole ( 
representanter fra elevrådet og rektor), Valnesfjord nærmiljøutvalg og barnas representant. 
Referat er vedlagt saken. 
 
Innenfor bestemmelsesområdene #1 og #2 skal det etableres nærlekeplass som egner seg 
for de minste barna. Det vurderes at planområdet har tilstrekkelig grøntområder og at det vil 
etableres lekeareal som passer for barn i ulike aldersgrupper.  
 
Merknadsbehandling i forbindelse med varsel om endring av planområdet framkommer i 
vedlegg til planbeskrivelsen. Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer til disse. 
 
Det anbefales at plansaken legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
VEDTAK: 

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 og §12 -11, samt delegasjonsvedtak K-
sak 058/09 legges forslag til endring av detaljregulering for Løkåsåsen ut til offentlig 



 
 

ettersyn. 
 

Mulig merknader til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 
8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 8. juli 2022. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Jan Ivar Karlsen 
Enhetsleder Plan/Utvikling Arealplanlegger 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Vedlegg: 
Løkåsåsen Plankart 190522  
Løkåsåsen Planbeskrivelse 080422 rev 190522  
Løkåsåsen Reguleringsbestemmelser 080422 rev 230522  
ROS Planforslag Løkåsåsen 160322  
Løkåsåsen Sol Skyggeanalyser 020222  
Møte med Bolig for folket - referat  
20211117 Løkåsåsen Merknader til innspill ved planoppstart 010322  
Geologisk rapport Løkåsåsen  

 
 


