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1. Sammendrag  
Iht. plan- og bygningsloven kapittel 12 har Asplan Viak AS 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. Under oppstartsmøte med Fauske 
kommune ble det enighet om at hele planen tas opp til revidering. Dette gjøres av karttekniske 
grunner. Formål og bestemmelser videreføres på de øvrige arealene.  
 
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 er arbeidsområdet gjør det også 
svært attraktivt å bosette seg i området.  
 
Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil 
være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting 
av området og øke friluftsinteresseverdier i strandsonen. Planområdet er i tråd med Fauske 
kommunes mål i samfunnsdelen, hvor visjonen er å være en folkehelsekommune der alle trives. 
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.  
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2. Bakgrunn  
2.1. Hensikten med planen  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette fortetting innenfor allerede regulert boligområde. I 
gjeldene plan var det lagt opp til 40 nye boenheter. Planforslaget åpner opp for ca 140 boenheter. 
Dette er en markant økning, men vi mener at dette området tåler denne økningen.  
 
 
2.2. Nøkkelopplysninger  
Asplan Viak AS er rådgiver for Valnesfjord Eiendom AS som er oppdragsgiver. Planområdet 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.  
 
Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 
Vi kan ikke se at tiltakene som hjemles i planen omfattes av forskriften og skal da ikke behandles 
etter denne. Dette er også konklusjonen fra oppstartsmøte.  
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3. Planprosessen  
3.1. Varsel om oppstart  
Igangsatt planarbeid for området ble annonsert på vår hjemmeside (Asplan Viak AS), på kommunens 
hjemmeside. Varsel om planoppstart var også annonsert i Saltenposten 16.10.2021. Brev til naboer 
og berørte parter og offentlige myndigheter ble sendt ut 13.10.21, Frist for å komme med innspill var 
satt til 10.11.21.  
  
3.2. Medvirkningsprosess  
Det har ikke vært lagt opp til nabolags møter i forbindelse med varsel om planoppstart. Det har vært 
avholdt møte med renovatøren i regionen (IRIS). Dette møte ble avholdt 26.11.21. Agenda for møte 
var å få avklart renovatørens krav til arealer og framkommelighet. Referat fra dette møte legges med 
som en del av plandokumentene. 
 
Innspill med bakgrunn i varsel om oppstart og som mottas innen fristen som er gitt, blir behandlet og 
inngår som en del av denne planbeskrivelsen. Nordland fylkeskommune har bedt om utsettelse på 
komme med innspill. Dette ble akseptert og ny frist for Nordland fylkeskommune er 17.11.21. 
 
Det er utarbeidet et eget dokument som tar for seg merknadsbehandlingen, dette legges ved.  
 
I forbindelse med varsel om planoppstart ble også ungdomsrådet tilskrevet. Vi har ikke mottatt 
merknader fra rådet angående oppstarten. Det ble avholdt et møte med Fauske kommune 11.03.22 
for en foreløpig gjennomgang for planutkast. Fra kommunen deltok Rune Reisænen, Jan Ivar Karlsen 
og Liv Heidi Arstein. De informerte om at ungdomsrådet skal ha møte 23.03. Kommunens 
representanter skulle se til at rådet fikk planforslaget til behandling den 23. mars. Fauske kommune 
har fått tilbakemelding fra ungdomsrådet om at de ikke har noen merknader til den foreslåtte 
arealbruken. 
 
04.05.22 ble det avholdt et møte på Valnesfjord skole, her var Bolig for folket (forslagsstiller) 
representert, det samme var Barnas representat, rektor på Finneid skole, Plan og utvikling (Fauske 
kommune), representanter fra Elevrådet ved Valnesfjord skole, rektor ved Valnesfjord skole og 
representanter for Valnesfjord nærmiljøutvalg. Referat fra møte legges ved som dokumentasjon på 
medvirkning. 
 
 

  



 

asplanviak.no Side 4 av 26 

4. Planstatus og rammebetingelser  
4.1. Overordnede planer  
Følgende overordnede planer legges til grunn i planarbeidet:  

• Fylkesplan for Nordland  
• Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, Fauske kommune  

 
Forhold i overordnede planer som er vurdert i planarbeidet:  

• Vesentlige lokale og regionale interesser knyttet til friluftsliv  
• Allmennhetens tilgang og ferdsel ved utbygging i kystsonen  
• By- og tettstedsutvikling  
• Klima og klimatilpasning i forhold til utbygging, samt plassering og dimensjonering av viktig 

infrastruktur (infrastruktur for miljøvennlig transport)  
• Universell utforming og tilgjengelighet  
• Alternative energikilder  
• Hensynet til barn og unge  
• Stedets karakter/estetikk  
• Naturressurser, grønnstruktur og kulturminner  
• Transport / trafikksikkerhet og parkering  

 
4.2. Gjeldende reguleringsplaner  
Planforslaget erstatter dagens detaljreguleringsplan for Løkåsåsen. 
 
4.3. Statlige retningslinjer  

• Følgende Statlige retningslinjer er vurdert i planarbeidet:  
o SPR for Bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR/BATP)  
o RPR for å styrke Barn og unges interesser (RPR/BU)  

 
 
Planforslaget har vurdert overnevnte retningslinjer og mener å være i henhold til dette, slik 
planforslaget foreligger i dag.  
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5. Planområdet  
5.1. Beliggenhet og størrelse  
Det aktuelle planområdet ligger på Løkåsåsen like sør fra Strømsnes på Valnesfjord. Planforslaget er 
en endring av gjeldene plan for området. Selv om det er kun de sentrale delene som endres tas hele 
planen opp til ny behandling. De områdene som gjennomgår en planendring, er de arealene som 
tidligere har vært brukt til skolebygninger og uteområder til skolen.  
 

 
Figur 1 Oversiktskart med planområdet 

5.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  
I det aktuelle området ligger to bebygde boligtomter lengst sør. Det ligger ca. 1 da i tilknytning til 
disse boligtomter, som brukes av eksisterende barnehage utenfor planområdet. I tillegg er det et 
bygg sentralt i området som var en del av skolebyggene. Dette er ikke blitt revet, da gjeldene plan 
hadde føringer om at dette bygge skulle brukes som et leilighetsbygg. Friområdet, busslomme, veier 
og gang- sykkelveier videreføres med noen mindre endringer.  
 
Valnesfjord kirke med kirkegård, barnehage, samt nye skoletomter og idrettsbane grenser direkte 
mot planområdet. Videre ligger planområdet litt under 1 kilometer fra Strømsnes, som har butikk, 
kafeer, helsesenter og togstasjon, samt kryss med Fylkesvei 80 som leder mot Bodø og Fauske. Det er 
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ca. 45 minutter kjøretid til Bodø sentrum og 20 minutter til Fauske sentrum. Planområdet inkluderer 
strandsonen mot munningsområdet til Valnesfjordvassdraget, som er et verna vassdrag med 
bestander av laks og sjøørret. Både selve munningsområdet og terrenget rundt brukes mye til 
friluftslivsaktiviteter, herunder fiske og fotturer.  
 
5.3. Stedets karakter, struktur og estetikk/byggeform  
Det aktuelle området i og rundt planområdet består i dag hovedsakelig av tradisjonell 
småhusbebyggelse/eneboliger som ble bygd rundt 60-/70-tallet. Det er størst innslag av sal- og 
valmtaksform. Sør for planområdet, og nord for kirken er det ført opp et nytt skolebygg i 2 etasjer. 
Som det framkommer av figuren under har dette bygget et helt annen karakter denne den øvrige 
bebyggelsen i nærområdet.  
 

 
Figur 2 Nytt skolebygg (Google street view) 

 
5.4. Landskap, topografi og vegetasjon, klimatiske forhold  
Området er i dag lett bebyggbart på forholdsvis flatt terreng, ettersom området stort sett er bebygd 
og eksisterende bygninger skal rives. Det er allerede etablert adkomstvei og denne skal kun utbedres 
med hensyn til ny bebyggelse. Det er gode solforhold hele dagen. Område som er avsatt til 
friområde/grønnstruktur har vegetasjon av (kratt)skog og det går en tursti fra skolens parkeringsplass 
ned mot idrettsbanen. Grønnstrukturområdet i strandsonen er mer eller mindre åpen og preget av 
berg, skjellsand, tare og vegetasjon som er vanlig for saltvannsområder. Området er for øvrig 
vindutsatt, men ikke mer enn det som er vanlig for Valnesfjordområdet. Etter Miljødirektoratets NiN-
kartlegging er området beskrevet som kystslette med by-, myr- og jordbrukspreg. Området beskrives 
videre som småkupert ås- og fjellandskap, sterkt myrpreg, omfattende bebyggelse og infrastruktur, 
og høyt jordbrukspreg. 
  
5.5. Kulturminner og kulturmiljø  
Det er ikke kjent at det finnes verneverdige arkeologiske kulturminner i området. Planområdet ligger 
imidlertid tett inntil Valnesfjord kirke.  
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5.6. Reindrift  
Området er i tettbebygd område, og dermed ikke egnet for reindrift. Med hensyn til dette vil 
reindrift ikke bli vurdert i planen.  
 
5.7. Natur- og rekreasjonsverdier  
Planområdet ligger i et eksisterende område for bebyggelse. Det aktuelle planområdet inkluderer 
strandsonen mot munningsområdet til Valnesfjordvassdraget.  Både selve munningsområdet og 
terrenget rundt brukes mye til friluftslivsaktiviteter, herunder fiske og fotturer. Dette er svært viktig 
friluftsområde med særlige kvaliteter. Strandsonen er videre spesielt interessant i 
undervisningssammenheng og som nærturterreng.  
 
Valnesfjordvassdraget er laksefiskførende med bestander av laks og sjøørret. Den anadrome 
strekningen opp til Langforsen utgjør 2,4 km. Elva har gode gyteområder og gode oppvekstsvilkår for 
laks og sjøørret.  
 
Miljødirektoratets naturbase viser at det ikke er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse 
innenfor planområdet. Det finnes heller ingen verneområder eller prioriterte naturtyper innenfor 
området. Artskart viser imidlertid at det er registrert en del fuglearter i eller i nærheten av 
planområdet, som er sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Utløpsområdet ved Strømsnes 
er en viktig hvile-, raste- og overvintringsplass for våtmarkfugler. Blant annet er den sterkt truede 
Knekkand observert her, samt sårbare arter som Makrellterne, Brushane og Bergand. 
Svarthalespove, som også er sterkt truet, er observert sør for planområdet. Det skal tas hensyn til de 
viktige naturtypene med strandeng og strandsump og bløtbunnsområde i strandsonen som grenser 
mot planområdet.  
 
5.8. Landbruk  
Området grenser mot landbruksområde i nord. Det skal ikke gjennomføres tiltak på landbruksareal. 
Opparbeiding av sti vil ikke påvirke landbruksinteresser.  
 
5.9. Trafikkforhold  
Området har i dag adkomst fra Trivselsveien (Fylkesveien 530). Veien inn til planområdet 
(Bjørkåsveien) vil være lavt trafikkert (ÅDT <300) og det er lav fartsgrense med 30-sone i hele veien. 
Med sykkel- og gåavstand til sentrum har man god tilgjengelighet på kjernefunksjoner.  
Kommunen har i dag et godt utbygget gang- sykkelveinett langs Trivselsveien fra Strømsnes opp til 
Valnesfjord kirke. Det foreligger en reguleringsplan for gang- sykkelvei som til i dag ikke er utbygd fra 
kirka frem mot krysset ved Stemlandveien. Det er en sykkelplan som kommunen skal revidere i 
sammenheng med kommuneplanens arealdel. Sykkelplanen vil imidlertid medføre endringer på 
eksisterende forhold innenfor planområdet. I Strømsnes er det togstasjon og busstilbud i retning 
Bodø og Fauske.  
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5.10. Barnas interesser, sosial infrastruktur, skolekapasitet og barnehagedekning  
Planområdet har områder som er av interesse for barn og unge, som gangstien gjennom 
planområdet og inn til et område for idrett, lek og rekreasjon. Skoleområdet har ballbinge og annet 
lekeutstyr som brukes av barn i og utenom skoletidene.  
 
5.11. Universell utforming  
Per i dag er området tilrettelagt for skole og idrettsbane. Eksisterende tursti er ikke egnet for 
funksjonshemmede og mangler universell utforming. Skoleområde, gang- sykkelveier og 
parkeringsplasser er lett tilgjengelig, men trenger oppgradering.  
 
Planendringen legger til rette for flere boenheter innenfor det sentrale området i planen. Internt 
oppe i dette området vil adkomst til boligene være universelt utformet. Det tas med i 
bestemmelsene at lekeplass (f_BLK2) skal være universelt tilgjengelig og at deler av lekeplassen også 
er universelt utformet. Det skal etableres nærlekeplasser («sandkasse» lekeplasser) innenfor 
området BBB. Adkomst til disse og plassene skal være universelt utformet. Disse plassene lokaliseres 
innenfor bestemmelsesområdene merket #1 og #2.  
 
5.12. Teknisk infrastruktur, renovasjon, vann, avløp og EL- og teleanlegg  
Det er kommunal renovasjon, vann og avløp og trafo i området som er tilrettelagt for eksisterende 
bebyggelse. Bredbånd er tilgjengelig i området. Det har vært dialog med renovatør i området for å 
finne best mulig lokasjon for nedgravde renovasjonsløsninger. Den valgte lokalisering er akseptert av 
renovatør.  
 
5.13. Grunnforhold  
Ifølge løsmassekart fra NGU består grunnen for planområdet av løsmassetype Hav- og fjordavsetning, 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Adkomstveiene og Trivselsveien har 
løsmassetype Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet. 
Berggrunnskartet fra NGU viser at området består av Grus, sand, leire etc.  
Dette er områder under marin grense, som kan ha kvikkleire. Det må derfor vurderes kvikkleirefare 
før tiltak etter planen igangsettes. Det tas inn i rekkefølgebestemmelser. Oppdragsgiver Valnesfjord 
Eiendom AS har fått utarbeidet en geologisk vurdering i forbindelse med den nye bebyggelsen som 
planlegges. Under følger utdrag av sammendraget fra denne rapporten. Rapporten legges ved som 
en del av plandokumentene.  

Det er utført prøvegraving med gravemaskin som viser at grunnen i området består av 
begrensede dybder til berg. Det er stedvis funnet rester fra bygningsavfall i fyllinger på 
området. Fyllmasser med avfall må undersøkes for miljøgifter før disse deponeres eller 
gjenbrukes i området. Det planlagte området har tilstrekkelig sikkerhet mot 
naturpåkjenninger, og vurderes som velegnet for planlagt utbygging 

 
5.14. Støyforhold  
Det finnes ikke eksisterende støykart for området. Med hensyn til en trafikkmengde på (eksisterende 
trafikk) samt den begrensede økning på veinettet som følge av ny bebyggelse, lav tungtrafikkandel og 
maks hastighet på 60 km/t på Trivselsveien, vurderes det som ikke nødvendig å gjennomføre 
støyberegninger eller stille krav til støybegrensende tiltak før utbygging kan igangsettes.  
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5.15. Risiko og sårbarhet  
Det er ingen kjente kilder for luftforurensning, eller høyt støynivå. Løsmassekart viser at planområdet 
er et godt utgangspunkt for byggegrunn. Det er funnet rester av bygningsavfall i grunnen. Det må 
undersøkes for miljøgifter før utbygging.  
 
5.16. Klimatilpasning og overvann  
Boligområdene ligger ikke i flomsone og vil dermed ikke ha behov for klimatilpasning med hensyn til 
flom. For å unngå forurensning skal overvann fra bebyggelse ikke kobles på det kommunale 
avløpsnettet, men ledes gjennom infiltrasjon i grunnen, fordrøyning eller annen trygg avledning.  
Eksisterende bekker skal ikke legges i rør og tas hensyn til når det etableres sti og veier i tråd med 
plan. Kulverter skal ha god nok kapasitet til å ta unna store mengder vann i perioder med mye 
nedbør, slikt at overvannet hele tiden avledes på en trygg måte.  
 
Planen har bestemmelser som sier at det skal bygges med klimavennlige løsninger som forebygger 
CO2-utslipp og forsinker avrenning av overvann gjennom fordrøyning/infiltrasjon på egen tomt.  
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6. Planbeskrivelse 

 
Figur 3 Forslag til reguleringsplan 
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Figur 4 Planforslag - utsnitt av område med endring 
Under følger en gjennomgang av de ulike formålene som inngår i planforslaget, gjennomgangen 
gjelder kun for de formålene som endres. 
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Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus) 
Det reguleres inn to arealer som kan bebygges med konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus. Dette 
er areal merket BKS1 og 2 i plankartet. Arealene ligger vest i det sentrale området i planen (avsatt til 
bolig), og grenser mot friområdet og idrettsanlegget i vest.  
 
BKS1 
Under vises utsnitt av området BKS1, både fra reguleringsplanen og fra 
situasjonsplanen/illustrasjonsplan. 

 
 
Som det framkommer over, er det regulert inn u-grad på 50 % for området. Det legges opp til å 
kunne etablere 2 rekkehusrekker. Som følge av typografien vil rekkehusene bygges med en 
underetasje og en førsteetasje. Andre etasje vil kunne være en separat boenhet. Adkomst til denne 
vil være via svalgangsløsning. Som det da framkommer av figuren over så er det illustrert to 
rekkehusreker med til sammen 28 boenheter. Rammesøknadene vil vise det endelige antall 
boenheter og utforming.  
 

Figur 5 BKS1 Figur 6 BKS1 Rekkehus 
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Terrenget som dette området ligger i skråner nedover mot vest. Figuren under viser en stilisert 
tegning av rekkehusene. 
 
 
 

 
Figur 7 Rekkehus 

 
Som det framkommer av figuren over er det en teoretisk høyde på gesimsen mot øst på 7 meter. 
Mot idrettsplassen er høyden på 3,5 meter. For å kunne etablere dette samt å ha litt margin på 
høydene foreslås det en maksimal byggehøyde på 9 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
For hver bolig i rekkehusene legges det opp til to parkeringsplasser. Det legges også opp til en 
parkeringsplass for hver leilighet. I bestemmelsene er det satt et minimumskrav på 1 plass pr 
boenhet. Disse løses innenfor formålet samt på felles parkeringsplass f_SPA1 og f_SPA2.  
 
I kommuneplanens arealdel er det satt et krav til arealstørrelse på uteopphold. Det skal være 
35 m2 uteoppholdsareal på boenhet. Dette gir et arealkrav på BKS1 med 28 boenheter på 
980 m2. Som uteoppholdsareal kan lekeplassene f_BLK1 og 2 samt areal regulert til uteopphold 
(f_BUT) benyttes. 
 
Det skal også etableres lekearealer inne på formålet BBB som kan benyttes.  
 
Kjøreadkomst til området er via rundkjøringen i enden på o_SV2 og sørover langs f_SV3. Kommunen 
til hensikt å fatte skiltvedtak om enveisregulering av f_SV3. Dette innebærer at man må kjøre videre 
sørover på f_SV3 for så å bruke f_SV2 fram til o_SV2 ut av området.   
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BKS2 
Under vises utsnitt av området BKS, både fra reguleringsplanen og fra 
situasjonsplanen/illustrasjonsplan. 

 
Som det framkommer over, er det regulert 
inn u-grad på 45 % for området. Det legges 
opp til å kunne etablere 2 rekkehusrekker. Som følge av typografien vil rekkehusene bygges med en 
underetasje og en førsteetasje. Andre etasje vil kunne være en separat boenhet. Adkomst til denne 
vil være via svalgangsløsning. Som det da framkommer av figuren over så er det illustrert to 
rekkehusreker med til sammen 24 boenheter. Rammesøknadene vil vise det endelige antall 
boenheter og utforming.  
  
Terrenget som dette området ligger i skråner nedover mot vest. Figur 7 viser en stilisert tegning av 
rekkehusene. 
 
Som det framkommer av figur7 er det en teoretisk høyde på gesimsen mot øst på 7 meter. Mot 
idrettsplassen er høyden på 3,5 meter. For å kunne etablere dette samt å ha litt margin på høydene 
foreslås det en maksimal byggehøyde på 9 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 

Figur 8 BKS2 

Figur 9 BKS2 Rekkehus 
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For hver bolig i rekkehusene legges det opp til to parkeringsplasser. Det legges også opp til en 
parkeringsplass for hver leilighet. I bestemmelsene er det satt et minimumskrav på 1 plass pr 
boenhet. Disse løses innenfor formålet samt på felles parkeringsplass f_SPA1 og f_SPA2.  
 
I kommuneplanens arealdel er det satt et krav til arealstørrelse på uteopphold. Det skal være 
35 m2 uteoppholdsareal på boenhet. Dette gir et arealkrav på BKS2 med 24 boenheter på 
840 m2. Som uteoppholdsareal kan lekeplassene f_BLK1 og 2 samt areal regulert til uteopphold 
(f_BUT).  
 
Det skal også etableres lekearealer inne på formålet BBB som kan benyttes.  
 
Kjøreadkomst til området er via rundkjøringen i enden på o_SV2 og nordover langs f_SF1 og sørover 
langs f_SV3. Kommunen til hensikt å fatte skiltvedtak om enveisregulering av f_SV3. Dette innebærer 
at de som bruker f_SV3 må kjøre videre sørover på denne for så å bruke f_SV2 fram til o_SV2.   
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Boligbebyggelse – blokkbebyggelse BBB 
Under vises det arealet som reguleringsplanen legger opp til kan bebygges med leilighetsbygg. 
 

 
Figur 10 Området for blokkbebyggelse 
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Figur 11 Område BBB, alternativ tre boligblokker 

Som det framkommer av figur 11 så legges det opp til å kunne føre opp 3 boligblokker på området.  
Utnyttelsesgraden reguleres til 45 % (% BYA) for området. Det legges opp til 86 boenheter fordelt på 
de tre blokkene. 28 i den midtre blokka og 29 i de to andre. Det som ikke framkommer på denne 
illustrasjonen, er vendehammeren i sør. Dette innebærer at antall parkeringsplasser i dette område 
reduseres.  
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Figur 12 Byggehøyder BBB 

Figuren over viser teoretisk byggehøyde for blokkene, viser kun det midterste og det lengst nord. Det 
midterste bygget er høyest og har en teoretisk høyde på 17,5 meter fra terreng. For å ha noe å gå på 
reguleres høyden på dette bygget som maksimal byggehøyde og at denne ikke skal overstige 18,5 
meter over gjennomsnittlig terreng rundt bygget. I tillegg åpnes det for mindre bygg over tak for heis, 
trapp samt tekniske anlegg på inntil 1,5 meter. Dette skal ikke utgjøre med enn 15 % av takflaten.  
 
For byggene nord og sør på området er tilsvarende byggehøyde 17,5 meter. Byggehøyden er regulert 
i plankartet som høydebegrensinger (RpRegulertHøyde). Høydene er også påført plankartet som 
«Høyde 17,5 og Høyde 18,5». 
 
Planforslaget legger også opp til at det kan etableres takterrasser på takene til leilighetsbyggene. 
Dette gjør at det kan føres opp rekkverk i tilknytning til takterrassene. 
 
Alle tre blokkene planlegges med 5 etasjer. Grunnen til at den i midten er noe høyere er ønske om en 
høyere 1. etasje. Her planlegges det lagt til rette for fellesarealer som kan benyttes av beboerne. 
Dette kan være aktivitetsrom, forsamlingsrom, arealer som kan tilrettelegges for hjemmekontor mm.  
 
Det settes krav til en parkeringsplass pr boenhet. Det skal etableres noen parkeringsplasser i p-
kjeller. Øvrige parkeringsplasser løses på felles parkeringsplasser, f_SPA3 – 7.  
 
I kommuneplanens arealdel er det satt et krav til arealstørrelse på uteopphold. Det skal være 
35 m2 uteoppholdsareal på boenhet. Dette gir et arealkrav på BBB med 89 boenheter på 
3115 m2. Som uteoppholdsareal kan lekeplassene f_BLK1 og 2 samt areal regulert til uteopphold 
(f_BUT). Areal innenfor BBB kan også inngå i uteoppholdsarealet.  
 
Kjøreadkomst til området er i hovedsak opp langs o_SV2 så sørover langs f_SV2. I sør-enden 
av f_SV2 skal det etableres en vendehammer som gjør det mulig for kjøretøy å snu her for så 
å kjøre ut samme vei som de kommer inn. Det vil også være behov for å benytte f_SV3 som 
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kjøreadkomst til området. Som beskrevet over har kommune til hensikt å enveisregulere 
f_SV3 slik at man må benytte f_SV2 videre ut av området.  
 
 

 
Figur 13 Illustrasjon av blokkene sett fra skolen langs fylkesvegen, fra sør 



 

asplanviak.no Side 20 av 26 

 
Figur 14 Sett fra øst 

 
Figur 15 Sett fra nordøst 

Som det framkommer av illustrasjonene over vil den nye bygningsstrukturen vises i landskapet. 
Dersom bebyggelsen kles med materialer som har liten refleksjon i seg vil dette være med på å 
redusere inntrykket av størrelsen av bygningsmassen.  
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Renovasjonsanlegg (BRE) 
Det har vært nær dialog med renovatør for området i planprosessen. Dette for å finne den 
lokaliteten som er best, sett i forhold til å kunne etablere nedgravde renovasjonsløsninger. Området 
er etablert i forbindelse med rundkjøringen i feltet. Dette gjør at renovasjonsbiler ikke trenger å 
rygge for å betjene dette området.  
 
Uteoppholdsareal (f_BUT) 
Det reguleres inn areal til uteopphold. Se 
figur 16. Dette er et område som kan 
benyttes av nærområdet til rekreasjon. I 
nord er terrenget slik at det vil kunne 
benyttes som akebakke om vinteren. Det 
vil også være anledning å legge til rette for 
bålplass i området. Bestemmelsene åpner 
opp for at det kan plasseres benker og bord 
i området som kan benyttes av 
allmennheten.  Det kan også settes ut 
elementer i området som stimulerer til 
aktivitet. 
 
Lekeplass (f_BLK) 
Det reguleres inn to arealer som lekeplass. 
Dette er lekeplasser som er felles for alle 
de nye boenhetene innenfor planen. 
f_BLK2 skal etableres slik at adkomst til 
denne er universelt utformet, samt at de sørligste arealene 
også er universelt utformet. For begge lekeplassene 
gjelder at det skal legges til rette for variert lek og opphold 
for både barn og unge og voksne. I tillegg til dette området 
vil det bli lagt til rette for lekeplasser (#1 og #2) og 
møteplasser også mellom de nye boligbyggene inne på 
BBB.  
 
Bestemmelsesområder 
Inne på BBB er det regulert inn 2 bestemmelsesområder 
(#1 og #2).  Innenfor disse områdene skal det etableres 
nærlekeplass («sandkasseplass) for området. Det skal 
minimum etableres 100 m2 innenfor hver av 
bestemmelsesområdene. Utover å møblere disse arealene 
med f.eks. sandkasse og andre lekeapparater for barn, kan 
det også etableres benker og bord her.  
 
 
 
 
  Figur 17 Bestemmelsesområder 

Figur 16 Uteopphold og lekeplass 
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Veg 
Den veien som var regulert inn til feltet vil ikke kunne bli bygd i tråd med håndbok N100. Både 
vertikal- og horisontalkurvatur var ikke innenfor de krav som stilles til en slik vei. I planforslaget har vi 
derfor måtte justere litt på den regulerte veien. I gjeldene plan var veien regulert slik den er bygd. I 
innspillene vi har fått til varsel om planoppstart har naboene vært bekymret for trafikk til og fra 
området. Det har også blitt påpekt at det har vært hendelser langs veien som kunne ha ført til 
ulykker. Dette er noe som vi har forståelse for med tanke på den stigning som dagens vei har. 
 
For å få en stigning innenfor kravene har vi måtte endre traseen slik at veien nå har et mer rett 
linjeforløp.  

 
Figur 18 Forslag til adkomstvei 

Som det framkommer over, ender den offentlige veien (o_SV2) i en rundkjøring. Denne er 
dimensjonert slik at større kjøretøy kan snu i denne. De øvrige veiene til boligområdene BKS1, BKS2 
og BBB reguleres som felles adkomstveier, f_SV1, 2 og 3.  
 
Fauske kommune har hatt som målsetning at de felles veiene f_SV2 og 3 ikke skal fungere som en 
«rundkjøring». Veien oppe på området, f_SV3, reguleres med en bredde på 4 meter. Kommunen har 
til hensikt å regulere denne veien som en enveiskjørt vei, fra nord til sør. Dette er ikke noe som 
reguleringsplanen kan styre, slik at kommunen må fatte et skiltvedtak for å få gjennomført dette. 
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Fortau 
I gjeldene reguleringsplan er det lagt opp til sammenhengende løsninger for myke trafikanter fra 
fylkesveien i nordøst til barnehagen i sør. Dette videreføres i planforslaget. Som følge av at 
adkomstveien opp til feltet måtte justeres har fortausbredden blir noe smalere her. Denne er nå 
regulert med en bredde på 2,5 meter. Fortauet reguleres her som offentlig (o_SF). Denne går fra 
eksisterende gang- og sykkelveg ved fylkesveien og fram til fellesveien f_SV2. Videre reguleres det 
inn fortau mellom BBB og areal til renovasjon (BRE). Fortauet følger så videre langs f_SV3 fram til 
gang- og sykkelveien mot barnehagen / skolen. Fortauet her reguleres som felles (f_SF).  
 

 
Figur 19 Fortau 

 
 
Annen veigrunn – grøntareal 
Areal som kan brukes til grøft, skjøring, fylling, og snøopplag.  
 
Parkering 
Areal avsatt til parkeringsplasser for de nye boenhetene innenfor området. I tillegg til disse plassene 
er det også parkeringsplasser under noen av boligbyggene. 
 
I tråd med kommuneplanens bestemmelser skal 5 % av parkeringsplassene være tilrettelagt som HC-
plasser. 
 
Turveg (GT) 
Det er regulert inn en ny snarvei ned til idrettsbanen. Denne skal opparbeides og klargjøres for bruk 
før brukstillatelser for boliger gis i feltet.  
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7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget  
Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser som følge av de endringer som planforslaget 
legger opp til.  
 
7.1. Overordnede planer  
Området var i tidligere plan avsatt til offentlig tjenesteyting (skolebygg). I gjeldene plan er dette 
endret til boligformål. I forslaget er det en økning i boenheter fra 40 i gjeldene til 138 i nytt forslag. 
Dette gir en økning i trafikk til og fra området på ca 400 i ÅDT (årsdøgntrafikk). Som skoleområdet var 
det også en del trafikk til området, ansatte og levering av elever. Denne trafikken er opphørt og var 
ikke ubetydelig. Selv om det nok var en del trafikk til og fra skolen vil denne etableringen medføre en 
økning i trafikken. Eksisterende vei utbedres slik at adkomst til området er mer trafikksikker enn det 
opprinnelig var.  
 
7.2. Landskap  
Som det framkommer over vil det være en stor endring som følge av den planlagte bebyggelsen. Det 
må imidlertid påpekes at det i gjeldene reguleringsplan var åpnet opp for bygging av boligbygg med 
byggehøyde kote 34. I forslag til plan med den foreslåtte byggehøyde er åpnes det opp med bygg opp 
til kote 42.  
 
 
7.3. Stedets karakter  
Stedets karakter / estetikk skal ivaretas i planforslaget, noe som er i henhold til både fylkesplan og 
kommunedelplan. Dette er i tråd med det som finnes i området fra før, med hensyn til byggeskikk, 
men det moderne uttrykket vil medføre at stedets karakter tas med inn i vår tid. 
  
7.4. Estetikk og byggeform  
Planforslaget legger opp til en estetikk som reflekterer klimahensyn og moderne byggeskikk. Stedets 
karakter videreføres med en modernisering og utvikling sett fra vår tid. Estetikken lagt til grunn i 
planforslaget, baserer seg derfor på videreføring av byggeskikk og arkitektur i området, men med et 
moderne uttrykk i dagens tid hvor naturbaserte løsninger har prioritet.  
 
7.5. Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi  
Det er ikke registrert og ikke forventet å finne verneverdige kulturminner i planområdet. Man anser 
derfor at planforslaget ikke vil ha noen innvirkning på kulturminner og kulturmiljø i planområdet. 
Reguleringsplanen vil ikke medføre vesentlige endringer i direkte nærhet til kirken. Dessuten blir 
visuelle og estetiske hensyn i kirkens nærhet ivaretatt.  
 
Det tas opp i planbestemmelser at dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, 
gjelder varslingsplikten jf. KML § 8, 2. ledd. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk 
fredet jf. KML § 4, 2. ledd og det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. KML § 3 og 6.  
 
 
7.8. Rekreasjonsinteresser/-bruk og uteområde  
Lekearealer og ny sti. Det er regulert inn 2 arealer til lek innenfor området som det gjøres endringer i. 
I tillegg er areal regulert til bolig (B11) i gjeldene plan tatt ut. Det viser seg at adkomst til dette 
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området er problematisk. Store deler av dette området reguleres dermed til uteoppholdsareal. 
Området vil dermed være tilgjengelig som rekreasjonsareal for beboere. Området faller mot vest, 
noe som gjør det mulig å etablere en akebakke her.  
 
Det er foreslått en ny adkomst til idrettsbanen fra området. For å få en god og helhetlig bebyggelse i 
området ble vi nødt til å justere på adkomsten. Ny adkomst skal opparbeides i forbindelse med 
opparbeidelsen av feltet. Det settes et rekkefølger krav på denne, som innebærer at det ikke kan gis 
brukstillatelser på boliger innenfor området før adkomsten er opparbeidet.  
 
7.9. Trafikkforhold  
Forbedret forhold. Regulert ny adkomstvei er i henhold til håndbok N100, noe som ikke var 
tilfelle med den adkomstvei som var regulert inn i gjeldene plan. 
 
7.10. Barns interesser  
Skolen er flyttet og eksisterende lekeområde er flyttet med skolen til området i direkte nærhet til 
planområdet. Lekeområdet hos barnehagen vil ivaretas i planforslaget og er på gangavstand fra 
boligtomtene. Det skal tilrettelegges for to nye lekefelt i tilknytning til boligområdene. I tillegg vil det 
være oppholdsarealer mellom de planlagte boligbyggene.  Dermed ansees barnas interesser 
ivaretatt.  
 
7.11. Sosial infrastruktur, skolekapasitet og barnehagekapasitet  
Skole og barnehage i umiddelbar nærhet. Vi har ikke mottatt signaler på at det ikke er kapasitet for å 
ta imot nye barn og unge som følge av denne reguleringsendringen  
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8. Avsluttende kommentar  
Vi er av den oppfatning at de endringer som her foreslås vil være positivt for Fauske kommune. 
Kommunen har et overordnet mål om å kunne tilby varierte og attraktive boliger, noe som vi mener 
Valnesfjord Eiendom AS, som er en del av Bolig for folket vil kunne tilby.  

I planprosessen har vi sett at dagens plan har regulert inn en vei som ikke lar seg realisere slik den var 
regulert. Som det framkommer over så har naboer vært bekymret for trafikksikkerheten og det med 
rette. Planforslaget har endret veien slik at denne nå har de krav til kurvaturer og stigning som denne 
typen vei krever. Dette gjør at trafikksikkerheten er ivaretatt.  

 


	Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan for Løkåsåsen

