FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I
Sluttbehandle

JouralpostID: 12/11215 I
Arkiv sakD.: 12/808 I Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen

de vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

II Sak nr.: 005/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 05.02.2013
FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STORGATA 98
Vedlegg: Detaljregulering for Storgata 98 (plankart med bestemmelser). Planbeskrivelse. ROS-analyse.

Sammendrag:
1. gangs behandling.
Skår Eiendom AS vIKetil Skår fremmer privat forslag til detalj
reguleringsplan for Storgata 98.
Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Salten Kartdata AS (SKD).

PIanområdet er på ca. 2384 m2 og omfatter gnr. 102 bnr. 673 og 1385 samt gnr. 120 bnr. 1 (del
av E6) i Fauske sentrum. Området ligger mellom E6 og sjøen, ca. 160 m øst for StatoiL.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning, kontor og verksted samt fyllng i
sjø. Målet med det nye tilbygget er å flyte inn tidligere utendørslager og at verkstedarbeid skal
foregå innendørs. Plankartet viser også eksisterende atkomst og parkering.
~ Planforslaget inneholder følgende arealformål:
4. Bebyggelse og anlegg: Forretning/Kontor/Verksted, Enèrgianlegg.
5. Samferdselsanlegg og teknisk infastruktur: Kjøreveg, Annen veggrunn-tekniske anlegg,

Parkeringsplasser.
6. Bruk av sjø og vassdrag: Friluftsollråde i sjø.

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Fauske østre, dell, vedtatt av kommunestyret
02.07.98. Her er området (Fl) avsatt til forretnings- og kontorformåL. Maksimal utnytelsesgrad
er på U=0,3. For en mindre del av området gjelder kommunedelplan for Fauske Sentr, del Il

vedtatt av kommunestyret 03.02.11. Her er området på land avsatt til forretning/ontor (FIK5)
og bebygd areal er på %-BYA=60. Området i sjø er avsatt som vanareal for allment friluftsliv.
Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.
Rådmannen tar vuderingen ti etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente

forholdIhendeIser, verken natulige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruen i
pIanområdet.

Planprosess frem til

1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.

Med bakgrunn i oppstarmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av

SKD i Planbeskrivelsen.
Rådmanen tar kommentarerlvuderinger fra SKD til etterretning og har ikke yterligere
kommentarer direkte til disse.
Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos baras representant,

folkehelserådgiver, representantene for miljø/friluft og VVA. Ved intern høring har det ikke
kommet noen innvendinger til dette forslaget.
Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.
Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut til

offentlig ettersyn.

INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges forslag til
detaljregulering for Storgata 98 ut til offentlig ettersyn.

Even Ediassen
Rådmann
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Kunngjøring om igangsatt planlegging
1. gangs behandling i planutvalget

ordførerens underskrift

AlS Salten Kartdata for Skår Eiendom AS

PLANEN UTARBEIDET DEN 09.07.2012 av

~

Dato

Reguleringsplanen vist på kartet er i samsvar med kommunestyrets vedtak.
Bestemmelsene til planen er vist i eget dokument.

Vedtatt i kommunestyret

Ofentlig ettersyn i tidsrommet

2. gangs behandling i planutvalget

Offentlig ettersyn i tidsrommet

13.07.2011

Dato

R.H.B.

R.H.B.

Sig~

Kartreferanse: UTM sone 33, Euref89 (NN54)

Kartgrunnlag: FKB, Fauske kommune (2012)

Kilde: GEOVEKST

4-

Planident

O Kum

. Stolpe

Vegkant
Fortauskant

Bygning punkt
Û Bygningslinje

Høydekurve 1 m
Kystkontur/sjø
Eiendomsgrense
Topp fyllng

BAKGRUNNSKART

Oppstartsmøte

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Storgata 98

Detaljregulenng for
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Bebyggelse som forutsettes fjernet
Regulert senterlinje
Regulert kant kjørebane
Regulert parkeringsfelt
Målelinje/Avstandslinje
Avkjørsel

Formålsgrense

Planens begrensning

L1NJE- OG PUNKTSYMBOLER

BRUK OG VERN AV SJø OG VASSDRAG (PBL § 12-5, nr.6)
c= FRL V - Friluftsområde i sjø

ri ,ve I p - Parkering

~";W,i~j A - Annen veggrunn, tekniske anlegg

lyc~,1 Veg-Kjøreveg

SAMFERDSELANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr.2)

_ T - Energianlegg (trafo)

~ F/KN - Forretning/kontorlverksted

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr.1)

PBL. § 12 - REGULERINGSFORMAL

TEGNFORKLARING

~
Forslag til detaljregulering for

98

STORGATA

(1841-2012001)

PLANBESKRIVELSE
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1.0 Innledning

Oppdragsgivere

1.1

Skår Eiendom AS v/Ketil Skår, Storgata 98,8200 Fauske. Mob. 90 148468 og e-post:
ketil~rorleggeren- fauske.no.

1.2 Eiendomsforhold

Planområdet omfatter følgende hjemmelshavere, se tabell nedenfor:
Hjemmelshaver

Poststed

Adresse

Skår Eiendom AS

Storgata 98

Statens Vegvesen

Postboks 8142 Dep

Statens Vegvesen Region Nord

Postboks 1403

8200
0033
8002

Fauske
Oslo
Bodø

1.3 Planlegger

nr. 943 551 413.

AlS Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75 40 24 80. arg.

1.4 Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning, kontor og verksted samt fyllng i
sjø. Målet med det nye tilbygget er at tidligere utendørslager flyttes inn og fà alt verkstedarbeid
også vise eksisterende atkomst og parkering.

innendørs. Planen skal

L.S Gjeldende planverk

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Fauske østre, dell, vedtatt av kommunestyret
02.07.1998. Her er området avsatt til forretning/kontor (Fl) med en maksimal utnyttingsgrad på
U=0,3. For en mindre del av området gjelder kommunedelplan for Fauske Sentrum, del Il, vedtatt
av kommunestyret 03.02.201 L. Her er området på land avsatt til forretning/kontor (F/K25) og
bebygd areal er på %-BYA=60. Området i sjø er avsatt som vannareal for allment friluftsliv
(FFFN).
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Utdrag kommunedelplan Fauske Sentrum del IL
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1.6 Konsekvenser endret plan

Planen medfører endring i avsatt område for forretning til forretning/kontor/verksted. Det legges
opp til en økning i utnyttelsesgrad fra U=0,3 (parkering inngår ikke) til bebygd areal %-BY A=48
% (der krav til parkering inngår).

j

;z
I

A2 og naboeindom sett mot nordøst.

Naboeiendom sett mot sørvest.

Det legges ikke opp til endringer mot E6, verken for eksisterende bygg, atkomst og parkering.
Det planlegges ingen endringer i driften av rørleggervirksomheten i bygget. For å ivareta
eksisterende verksted for prefabrikkering av rørkonstruksjoner (sveising) medtas derfor formål
for verksted i tilegg til forretning/kontor. Den eneste endringen for verksted er at all produksjon
vil foregå innendørs og det vil medføre mindre støy for naboer. Nytt tilbygg vil bidra til at
området fremstår ryddigere enn tidligere da mye av lagringen måtte foregå utendørs pga
plassmangel.
For naboeiendom i øst gir det nye tilbygget (F/KIV -2) noe økt skygge. Men det gir mindre
skyggevirkning enn eksisterende bygg (F/KlV-l), som kaster skygge utover ettermiddagen. For
naboeiendom i øst vil nytt tilbygg gi noe redusert utsikt mot sjø i sørvestlig retning. Det vil si at
det sperrer for innsyn til Brygga hotell vest for planområdet og litt av ytre del av Fauskevika.
Redusert utsikt mot sjø vil være begrenset og utgjør ca. 25 grader (7 %). Generelt vil man med
naturlig fortetting i sentrumsområder kunne forvente noe redusert utsikt.

Oppsummert vurderes tiltaket å gi små negative konsekvenser for tilgrensende eiendommer.

I planen legges det opp til en fyllng i sjø med et areal på ca. 160 m2. I kommunedelplanen er
dette avsatt som vannareal for allment friluftsliv (FFFN) og erstattes med parkering og annen
veggrunn. Det legges opp til at sjølinje langs naboeiendom i vest forlenges østover til naturlig
overgang mot sjølinje nedenfor naboeiendommen i øst. Ved evt. fremtidig videreføring av
strandpromenaden vil dette gi en naturlig og fin linje mot sjø. Arealet som inngår i fyllingen er
svært begrenset og inngår i en strandsone som pr. i dag er lite tilgjengelig og ikke benyttes av
andre enn grunneier. Tiltaket vurderes å gi ingen/ubetydelige negative konsekvenser for allment
friluftsliv.

Tiltaket vil føre til bedre forhold for dagens næringsvirksomhet i tilegg til forbedrede
arbeidsforhold for de 17 ansatte i bedriften. Utvikling av næringsdrift er positivt både med tanke
på arbeidsplasser og for Fauske som samfunn.
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2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca. 2 384 m2 og omfatter gnr. 102 bnr. 673 og 1385, samt gnr. 120 bnr. 1.
Området har beliggenhet i Fauske sentrum mellom E6 og sjøen, ca 160 m øst for StatoiL.

2.2 Eksisterende arealbruk

Innenfor planområdet finnes eksisterende forretning, kontor og verksted, trafostasjon,
kjøreveg/atkomst, parkering og sjøareal.

~I

E6, eksist. bygg og parkering sett mot sør/sørvest.

F /KiV -1, P2 og Brygga hotell sett mot sørøst.
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T L og del av P2 sett mot nordøst.

2.3 Infrastruktur
Eksisterende veg, E6 (Storgata) går like nord for planområdet. Planen legger ikke opp til
endringer i atkomst og parkering til eksisterende bygg (F/KI-l) mot E6. Fartsgrense skifter fra
60 kmlt til 40 kmt litt over 70 m nordøst for planområdet. Trafikkengden på E6 ligger i følge
Statens vegvesens nasjonale vegdatabank på rundt 6 700 (ÁDT=årsdøgntrafikk).

.~ ",'

~

Eksisterende Plog E6 sett mot øst.

Plog E6 sett mot vest og rundkjøring ved StatoiL.

2.4 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det foreligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdierlbiologisk
mangfold av spesiell verdi innenfor området.
2.5 Energi
Innenfor planområdet er det en eksisterende trafostasjon tilhørende Fauske Lysverk AS.
Bygningene i planområdet får i dag sjøvarme via varmepumperør som ligger i sjøen sør for
området.
2.6 Grunnforhold

Grunnen består i følge NGUs løsmassekart av hav- og fjordavsetning, tykt dekke. Det er i
området foretatt grunnundersøkelser av KUMMENEJE for Fauske kommune i 1987. Rambøll
Norge AS har gjort en vurdering av stàbilitet ved endret fundamentering (mindre belastning ved
valg av borede stålkjernepeler til fjell) samt en vurdering av fyllingsplan og støttefylling, jf. notat
6100306-NOl, 6100306-N02 og 6l00306-N03.
6
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2.7 Klimatiske forhold

Generelt er det en del vind på Fauske, men utgjør ingen risiko. Planområdet ligger ved sjø og
under ekstremværet "Berit" høsten 2011 ble det registrert en stormflo på kotehøyde + 1,50.

2.8 Støy
Vegtrafikkstøy og støy fra rørleggervirksomheten vil ikke økes som følge av tiltaket. Det er
grunn til å tro at støy fra virksomheten innenfor planområdet vil avta når prefabrikkering av
rørkonstruksjoner ikke lenger skal foregå utendørs. Når plan om omlegging E6 gjennomføres vil
dette også medføre generelt redusert vegstøy i området.
2.9 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt.
íò

F/K/V-l og F/K/V-2 sett mot øst.

A2, F/K/V-l og F/K/V-2 sett mot sør.

3.0 Planfremstiling
3.1 Planforslag
Plannavn er Storgata 98 og planid er 1841-2012001. Planforslaget består av:
· plankart av 09.07.2012, målestokk 1:500 (vedlagt i A3)

· reguleringsbestemmelser av 09.07.2012

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er forretning/kontor/verksted, energianlegg,
kjøreveg, annen veggrunn (tekniske anlegg), parkering og friluftsområde i sjø. Maksimal
byggehøyde er satt til 8,0 m og maksimalt bebygd areal (BY A) er vist i plankart. Det legges ikke
opp til endringer i dagens kjøreatkomst til planområdet eller for eksisterende parkering (P lIP2).
Bestemmelsene er utformet i henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter med tanke på
størrelser bygg, uteoppholdsareal, gang- og kjøreatkomst, bil- og sykkeloppstiling m.m.

Forretning/kontor /verksted
Tidligere forretning i eldre reguleringsplan er endret til forretning/kontor/verksted. Planområdet
minus trafikkareal tilhørende Statens vegvesen og friluftsområde i sjø utgjør med fyllng i sjø ca.
1 780 m2. Eksisterende bygg mot E6 og nytt tilbygg mot sjø utgjør til sammen 649 m2 (BY

A).

Dette gir i tilegg til krav om minimumsparkering (min. 1 p-plass pr. 100 m2 forretningsareal) en
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utnyttingsgrad på litt under %-BYA=48 % i planforslaget. Det blir da en nedtrapping i forhold til
utnyttingsgraden på %-BYA=60 % for byggeområder vest for og vest i planområdetjf.
kommunedelplan for Fauske sentrum, del Il.

Fyllingsområde og område sjø sett mot sørøst.

Eksisterende fylling samt naboeiendom mot sørvest.

3.2 Avfallshåndtering

Eksisterende kommunale avfallsordning opprettholdes og driftes av IRIS (interkommunalt
renovasjonsselskap ).

3.3 Klima
Det foreligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det
må tas særlige hensyn til utover tilpasning av mulig stormflo og fremtidig havstigning. Nivå på
fyllng tilpasses kotehøyde på tilstøtende naboeiendom og terreng i vest samt evt. fremtidig
videreføring av strandpromenaden. Denne er i dag avsluttet ca 70 m vest for planområdet.
3.4 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet i eksisterende kjøreveg. Universell utforming har ligget til grunn
for utforming av planforslaget og det er satt krav til tilrettelagt parkering samt sykkelparkering. I
overordnet planlegging bør det også sees på videreføring av fortau i reguleringsplan for Fauske
østre dell
og i reguleringsplan for Miljøgate E6-Rv80. Eksisterende fortau stopper i dag like øst
for rundkjøring ved Statoil og det er ca 36 mme110m planavgrensningene.
3.5 Areal/formål

Planområdet er på ca. 2 384 m2. Nedenfor vises forhold mellom blant annet byggeområder og
sjøareal.

Forretning/kontor/verksted
Energianlegg
Vegareal
Annen veggrnn

Parkering
Friluftsområde sjø
Sum

649,0 m2
28,0 m2
224,0 mL
283,0 mL
697,0 mL
503,0 ml

2384,0

m2
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3.6 Barn og unge

Ikke aktuelt da området er et regulert forretningsområde og har vært benyttet til samme
næringsformål siden 1972. Dette blir uforandret ved ny plan.
3.7 Utbyggingsavtale

Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.

Fyllingsområde sett mot øst.

Del av P l, E6 og naboeiendom mot sørøst.

4.0 Planprosess og medvirkning
4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen, Paul Ákerli, Am Kyrre Jakobsen og Gudrun
Hagalinsdottir.
4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 14.04.2012 og melding om planlegging
12.04.2012 sendt til
offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.
4.3 Innkomne forhåndsmerknader
Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Kystverket, 02.05.2012

oppstart ut fra havne- og farvannsmessige synspunkt.
Dersom en planlagt utbygging innebærer faste installasjoner som skal anlegges på
sjøgrunn eks. kai eller molo, bør man gjennomføre grunn- eller andre undersøkelser for å
kartlegge evt. negative konsekvenser. Eks. fare for utrasing, endrete strømforhold, endret
Har ingen spesielle merknader til

sandvandring eller lignende.

Vår kommentar: Ivaretatt i plandokumenter.
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4.3.2 Sametinget, 03.05.2012

Har ingen spesielle merknader, men viser til § 8 i kulturminneloven.
Vår kommentar: Ivaretas i planbestemmelser.
4.3.3 Tromsø Museum, 10.05.2012

Antatt utfyllngsareal basert på planavgrensning i sjø vurderes som såpass beskjedent at
sannsynligheten for konflikt med evt. kulturminner under vann vil være liten. Området er
heller ikke kjent for utbredt eldre maritim aktivitet og er preget av tidligere utfylling. Har
derfor ingen merknader til planforslaget.
4.3.4 Statens vegvesen, 16.05.2012
Atkomst til

området må avmerkes/vises i plankart. For øvrig ingen merknader til

oppstart.

Vår kommentar: Ivaretas i plankart.
4.3.5 NVE, 21.05.2012

I hht. NGUs løsmassekart består området av tykk havavsetning, noe som kan være
indikasjon på ustabile grnnforhold. Det bør gjøres en vurdering av om grunn- og
terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. NGIs
kvikkleirekartleggingjf. rapport 04.12.2009 har ikke påvist dette i gjeldende område, men
plandokumentene må tydelig vise at faren er vurdert og tatt hensyn tiL. Kommunen skal
påse at faren for kvikkleire

skred er tilstrekkelig utredet før planen vedtas.

Vår kommentar: Ivaretatt i plandokumenter samt Rambølls geotekniske vurdering.

Direkte berørte parter og naboer
4.3.6 Tove Volden på vegne av Asbjørg Johansen m/fam., 31.05.2012

I forlik med Skår Eiendom er det akseptert at utnyttelsesgrad endres til nødvendig for at
tilbygg skal bli ferdigstilt. Viser til klage fra Leif Johansen på nabovarsel av 31.12.2010
vedrørende fylling i sjø og etter det man forstår har kommunen aldri fått søknad om
utfylling i sjø. Derfor er heller ikke spørsmål
om utfyllng nedfelt i forlik mellom partene.
Det ønskes at tilbygg blir ferdigstilt uten ytterligere utfylling i sjø.
Viser til at sjøgrunnen utenfor Storgata 98 allerede er utfylt med ca 4-600 m2 i 1988 av
Fauske kommune, dette ble gjort uten nabovarsel eller tilatelse fra bygningsrådet.
Utfyllngen var i strid med planene for området og de geotekniske rapportene fra
Kummeneje. Grunnforholdene i området er svært ustabile. Wårheim godkjente på

delegasjon en begrenset utfyllng i 1996, men avslo ytterligere fyllng i syd østlig retning
fra Brygga HotelL. Den geotekniske rapporten fra Kummeneje satte en max- grense på 7
meter øst for hotellet grnnet faren for utglidning. Vi undrer oss over om grunnforholdene
kan forandre seg så mye på 16 år, til at det nå er forsvarlig å fylle i samme område.
Minner om at til tross for geotekniske undersøkelser skjedde det utglidninger ved utfyllng
av både Småbåthavna og Megasenteret. Frykter at tilsvarende utglidning kan skje ved
fylling i området. Ettersom Skårs tilbygg er perlet til~grnnfjell, mens Brygga hotell står
på en fylling fra 1988 og huset i Storgata 100 står på leirgrnn.
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Det ønskes andre løsninger enn utfyllng for å løse Skårs evt. parkeringsproblemer. Eks.
omfordeling av areal, eller at Skår kjøper/leier parkeringsplasser av naboer / Fauske
kommune jf. vedlagt forslag til
løsning. Man bør se helhetlig på uregulert område vest for
Skårs bygg og finne en parkeringsplan som gagner alle de tre forretningsbyggene.

Forlik basert på tidligere opplysninger Skår ga Fylkesmannen 04.04.2011, der Skår
benekter preproduksjon av rør og dette åpnes det for i detaljreguleringen. Det er tidligere
uttrykt skepsis til produksjon av rør. Behov for utendørs lagring kan igjen melde seg, om
den begrensede plassen i tilbygget skal brukes til produksjon. Tidligere har utfyllingen
som nå er bebygd vært skjemmende for nabo grunnet utendørs lagring av rør,
septiktanker, rustne konteinere, rør-hus og parkering av diverse biler og lastebiler. Det
stiles spørsmål
om det kan føre til mere støy, og økt brann- og eksplosjonsfare. Om
kommunen tilater verksted er det et poeng at ikke hvilken som helst verksted kan overta
om Skår eiendom selger eiendommen.

Det påpekes at eiendommen i Storgata 100 har godtatt mer enn man normalt kan forvente
ved fortetning av sentrum. Her listes opp: 1. Opprinnelig bygg og tilbygg med lengde på
32 m, er plassert under 4 m grense mot nabo Gf. jordskifterettens dom, konvertert
målebrev
og forlik med Skår Eiendom). 2. Ureglement fyllng i sjø på ca 400 m2 i 1988.3.
Tilbygg er oppført i strid med reguleringsplanens utnyttingsgrad. Mener derfor at det er
nok fortetting og at ytterligere utfylling i sjø ikke tilates.

En ytterligere utfyllng vil bli skjemmende, forringe bruksverdi og eiendomsverdien av
Storgata 100. Kan ikke se at en utfylling i sentrum gagner Fauske sentrum, denne
utfyllngen glir ikke naturlig inn i omgivelsene og vil bli en ((vorte på strandlinjem).
Fyllngen og dennes biler og eventuell annen lagring vil bli synlig fra den påkostede
havnepromenaden på Fauske.
Vår kommentar:
I e-post med innspil ble det nevnt at kart osv. skulle bli ettersendt pr. post, men pr. dags
dato har vi ikke mottatt dette.
1. Oppsummering generelle opplysninger i saken for å unngå misforståelser:

20.10.2010.

a. LeifJohansen skrev under nabovarsel

b. På vegne av Skår Eiendom AS fremmet Fauskebygg AlS søknad om tilbygg

mottatt av kommunen 26.10.201 O (oppdatert 02.11.2010).
c. Klage på tilbygg v/Tove Volden på vegne av Leif og Asbjørg Johansen mottatt

av kommunen 24.1 1.2010.
d. Klage på nabovarsel og fylling v/Tove M. Volden på vegne av Leif og Asbjørg

Johansen mottatt av kommunen 04.01.2011 (datert 31.12.2010).
e. Tove Volden fikk fullmakt 15.02.2011 til å håndtere all korrespondanse i
saken vedr. utbygging og utfyllng i Storgata 98.
f. Søknad om fyllng mottatt hos kommunen 23.02.201 1 med gjenpart av

rekommandert nabovarsel 24.11.2010. Behandling utsatt i påvente av
klagebehandling
jf. DPLU sak 027/1 1.
g. Når det gjelder forlik mellom partene går det klart frem av dokumenter ovenfor
at spørsmål
om fyllng allerede var kjent 31.12.2010 jf. klage fra nabo. Søknad
er mottatt hos kommunen, men ikke behandlet pga klagesak.
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2. Når det gjelder fylling nedenfor Storgata 98 i 1988 er det lite dokumenter på saken
utover geoteknisk rapport fra Kummeneje fra 1987. Kommunen opplyser at det var
ingen arealplaner som var i strid med utfylling på dette tidspunktet. Det er ingen grunn
til å tro at Rambøll vile anbefale videre utfylling om ikke eksisterende fylling er
forsvarlig og korrekt utført. Når det gjelder prosessen i L 988 er en sak som burde vært
tatt opp allerede i L 988 om dette stemmer - kan ikke se at dette får tilbakevirkende
kraft for nye prosesser og fyllinger i området. Evt. utstabile grunnforholdene i området
ivaretas gjennom ny geoteknisk vurdering utført av Rambøll i 2010 og 2011.
Vurderingen tar også hensyn til Kummenejes rapport fra 1987.
3. Kommunen opplyser at det er gitt tilatelse til utfyllng utenfor Brygga hotell i 1996,
men de er ikke kjent med at det er omsøkt eller gitt avslag på ytterligere utfylling sør
østlig retning fra Brygga Hotell i 1996. Se ellers kommentar i pkt. 2 vedrørende ny
geoteknisk vurdering.

4. Når det gjelder utglidning i småbåthavna så skjedde dette pga. at massene som ble
tilført området ikke ble lagt ut i sjøen etter de retningslinjer og begrensninger som var
gitt av geoteknisk konsulent. Under anleggsarbeid for Megasenteret (Amfi) ble det
under graving/peling av byggegrop oppdaget noe ustabilitet. Dette ble ivaretatt med
spunting og det var aldri snakk om noe utglidning her. For øvrig ble byggeprosessen
her gjennomført etter omfattende geoteknisk vurdering. Generelt forligger det ingen
grunn til å betvile geoteknisk vurdering utført av godkjente firmaer. Det kreves at en
utfylling skal følge den geotekniske vurderingen og når dette gjøres vil det ikke være
fare forbundet til fyllnger på land eller i sjø.

5. Når det gjelder mottatt forslag til parkeringsløsning vil evt. parkeringsproblem for
virksomheter utenfor planområdet ikke være en del av tiltakshavers ansvar. Ellers så
har bygging av garasje vest for Skår Eiendom AS vært vurdert tidligere i prosessen,
men ble funnet for kostbar sammenlignet med utfylling. I tilegg ble forslag til garasje
presentert for Stadssalg, men de ønsket ikke denne løsningen på sin eiendom.
6. Viser til Skår Eiendom AS uttalelse til Fylkesmannen 04.04.2011 der man svarte på
påstand om bruksendring. Det ble her opplyst at den tye drift som foregår nå også
skal foregå i fremtiden. Det er heller ikke planlagt noen endringer på type drift. Når
det gjelder prefabrikasjon av rørkonstruksjoner så har dette vært en del av driften hele
tiden og det vil som nevnt ikke bli noen endringer på dette. Det eneste som vil bli
endret er at dette nå vil foregå innendørs i motsetning til tidligere da dette også delvis
ble gjennomført ute pga. plassmangel.
7. Spørsmål

om mulig skjemmende utendørs lagring av rør, septiktanker, rustne

containere og rør-hus m.m. ivaretas i planbestemmelser. Et av målene med å fà et

tilbygg var å kunne få bort all lagring som tidligere måtte gjøres utendørs. Når det
gjelder parkering av biler og lastebiler kan vi ikke se hvordan dette er skjemmende for
naboer.

om evt. støy, brann- og eksplosjonsfare vil det som nevnt i
pkt.6 kun foregå produksjon og verkstedsarbeider innendørs. Utbygging vil derfor
være et støyreduserende tiltak som kommer alle naboer til gode. Bedriftens

8. Når det gjelder spørsmål
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arbeidsrutiner er oppbygd i hht. arbeidstilsynets krav slik at risiko for
branneksplosjon er ivaretatt.

9. Type verksted som tilates uavhengig av eier ivaretas i planbestemmelser.
io. Vi er uenig i at en videre fylling vil bli skjemmende, tvert imot vil denne videreføre
strandlinjen foran Brygga hotell i stedet for dagens trapping av fyllng. Kan ikke se at
evt. synlige biler er et problem her da dette kan sees langs hele strandpromenaden.
Evt. annen utvendig lagring er ivaretatt i planbestemmelser.
4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 13.07.201 L med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen og
Paul Erik Aakerli.

A2 og naboeiendom sett mot nord.

Strandområde utenfor og øst for pIanområdet.

5.0 Vedlegg
1. Plankart i A3, M 1:500
2. Plan vist på ortofoto i A3, M 1 :500

3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste
6. Geoteknisk vurdering, Rambøll Norge AS 30.06.2012, 17.12.2010 og 17.02.2011

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.
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Fauske kommune

PLANBESTEMMELSER
ti detaljregulering for

Storgata 98

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Oppstartsmøte
Kunngjøring om igangsatt planlegging

Dato

Si~n.

13.07.2011
14.04.2012

R.H.B.

RH.B.

L .gangs behandling i planutvalget

Offentlig ettersyn i tidsrommet
2.gangs offentlig behandling
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret
Planident: 1841-2012001

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til
bestemmelsene er vist i eget dokument.

Dato............................................................................................................
ordførerens underskrift

~

Planbestemmelsene er utarbeidet 09.07.2012 av
AlS Salten Kartdata på vegne av Skår Eiendom AS
Revidert:
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§ 1

GENERELT
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med
reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:
l. Bebyggelse og anlegg: Forretning/kontor/verksted, Energianlegg.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Annen veggrunn - tekniske anlegg,

Parkeringsplasser.
3. Bruk og vern av sjø og vassdrag: Friluftsområde i sjø.

§2

02.07.1998. .

Plan erstatter del av "Reguleringsplan for Fauske østre dell" vedtatt av kommunestyret den

§3
BEBYGGELSE OG ANLEGG
oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling
harmonerer med bebyggelsen omkring. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større
skjæringer, fyllnger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming.
Bygninger skal

3.1 Forretning/kontor/verksted, F/KI-1 - FIK-2.

a) Eksisterende bygning på FIK-l kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende
størrelse og utforming. Eventuell endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende
bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. Det samlede bebygde areal (BY A)
skal ikke overstige 376 m2.

b) På område F /KV -2 kan det oppføres bygning i to etasjer med maksimal byggehøyde
A)
på 8,Om målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde areal (BY
skal ikke overstige 273 m2.

c) Innenfor F IK -log F /KN -2 kan verksted kun benytes til aktiviteter relatert til
rørleggervirksomhet.
d) Utendørsområder skal til en hver tid holdes så ryddig som mulig. Beholdere 1
containere for oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget innenfor området
Vegl eller avskjermes ved levegg, beplantning eller tilsvarende.
3.2 Energianlegg, TL.
a) Eksisterende trafostasjon kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse

og utforming.
2

§4
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
4.1 Kjøreveg, Veg!.

a) Eksisterende kjøreveg, Vegl med atkomst til F/KV-l og FIK-2 kan opprettholdes
og vedlikeholdes som tidligere.
4..2 Annen veggrunn - tekniske anlegg, Al-A2.

a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter,
skjæringerlfyllnger, plass ti snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende veg.

b) A 1 inngår delvis i eksisterende parkering tilknytet F IK -1. Det tilates opparbeiding
av fortau.

c) A2 er eksisterende gangareal langs FIK-l og FIK-2. Det tilates opparbeiding av
fortau mot E6.
4.3 Parkering, Pl-P3.

a) Innenfor område Pl avsettes det minimum i parkeringsplass pr 100 m2
forretningsareal i F IK -log herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt
funksjonsevne. Innenfor PL avsettes det rom for sykkelstativ med minimum 4
sykkelplasser.
b) Innenfor område P2-P3 kan eksisterende og private parkeringsplasser tilknytet
næringsdrift i FIK-l og FIK-2 opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.

Herav skal 5 % være avsatt ti personer med nedsatt funksjonsevne.

§5
BRUK OG VERN AV SJø OG VASSDRAG
5.1 Frilüftsområde i sjø, FRLV-l.

a) Innenfor området regulert til friluftsområde i sjø skal det ikke plasseres anlegg som er
ti hinder for fiske eller alminnelig båttrafikk gjennom området. Området FRL V-l skal
benytes til friluftsliv, rekreasjon og fiske. Det er ikke tilatt med tekniske
installasjoner i dette området.

§6
DIVERSE BESTEMMELSER
6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.

a) Før gjennomføring av fyllng i sjø skal det av fagkyndig personell gjøres en
geoteknisk vurdering av området.
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b) Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets
plassering, parkering, sykkelparkering, m.m.

c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
kulturminnemyndighetene omgående,
jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §
8. Sametinget skal ha særskilt varseL.

6.2 Tilgjengelighet

a) Bygg og uteområder samt atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik

at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i
planområdet skal etterstrebe universell utforming.
6.3 Energi
a) Bygninger skal

tilfredsstile krav ti energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den

til en hver tid gjeldende teknisk forskrift.

6.4 Støy
a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsom bruk skal ha støyivå mindre enn Lden 55

dB på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt
støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå
skal være tilfredsstilt med de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk
forskrift.
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4

FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.
VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett - men den kan brukes som et hjelpemiddel i den
kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kue ha betydning for
planarbeidet.
Forslagstiler må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle punter skal være vudert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruen.

Nyttig bakgrsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)

. "Retningslinjer for Fylkesmanens bru av insigelse i plansaker etter plan- og
bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)
. Rundskriv GS~ 1/0 1 - "Rundskrv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)
. Rundskriv T ~5/97 - "Arealplanlegging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgâtt i forbindelse med følgende arealplan:
_ _ _ _ _ _1:~t~Yr:ejJ.!!E!r!~g.. ~O! _S_t~~g..al~ ~~,_ ~C!~s.k~ _ _ _ _ _ _
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Jord -/leire-/løsmasseskred

Nei

Kvikkleire, ustadige grnnforhold

Nei

Steinras, steinspran

Nei

Is-/snøskred

Nei

Kjente historiske skred, utbredelse

Nei

Flomfare

Nei

Springflo

Nei

Flomsonekart, historiske flomnivå

Nei

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc.

Nei

Menedbør

Nei

Store snømengder

Nei

Radon

Nei

Ike kjent, men ivaretas i TEKlO.
Det stiles krav om gruundersøkelse i

Anet (ustabile grnnforhold)

Ja bestemmelsene.

Utbyggingsplaner (boliger,

fritidsbebyggelse, næring/industr,
infrastrktu etc.) i nærheten av:

drkkevannskilder, nedbørsfelt,
Nei

grnnvann
landbrusareal
oppdrettsanlegg m.m.

-7 vurdere nødv. tiltak, båndle In etc.
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Branneksplosjon ved industrianle Nei

Kjemikalieutslipp o.a. foruensnin Nei

Olje-/gassanle Nei
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, Nei
radioaktiv la ing

Nei
Anlegg for deponering og destrsjon av

Nei

farli avfall

Strålin sfare fra div. installas'oner

Nei

Gamle fyllplasser

Nei

Foruenset grnn og sjøsedimenter, endret

Nei

bruk av amle industritomter

Miltære og sivile skyefelt

Nei

Dwn eOllråder i sjø

Nei
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SJEKKLISTE RISIKO OG sARBARHET

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende transportrer
utgjøre en risiko for området?

hendelser på veg Nei
hendelser på jernbane

hendelser på sjølvann
hendelser i luften

E6 går like nord for området, men det er
ikke registrert ulykke i det aktuelle
området.

Veger med mye transport av farlig gods Nei

Ul kkesbelastede ve er Nei
Støysoner ved infrastrtur Nei

Sykehuslhelseinstitusjon Nei
Nei
Skolelbamehage

Nei

Fl lass

Nei

Vikti veil" ernbane

Nei

Jernbanestas . on/ussterminal

Nei

Havn

Nei

Vanverk/kraftverk

Nei

Undervannslednin er/kabler

Nei

Bruemrin

Nei
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