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Sluttbehandlede vedtaksinnstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR KOSMOÁSEN
Vedlegg: Områderegulering for Kosmoåsen (plankar med bestemmelser). Planbeskrivelser. ROS-analyse.
Notat fra landbruksansvarlig.

Sammendrag:
1. gangs behandling.

Henry P. Tune og Bjørg M. Kosmo fremmer privat forslag til områderegulering av Kosmoåsen
ved Kosmo i Valnesfjord. Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Salten Kardata AS (SKD).
PIanområdet omfatter areal tilhørende to landbrukseiendommer, gnr. 62 bnr 1/5/40 og gnr. 62
bnr. 8/43. Totalt areal for de to planområdene/landbruseiendommene er henholdsvis 929,5 da

og 460 da. Området ligger ca. 7 km nordøst for Strømsnes.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av inntil 14 boliger med tilhørende
lekeareal, atkomst, avløpsanlegg, landbruksareal
og friområder, samt vise eksisterende
veisystem.
Planforslaget inneholder følgende arealformål:

1. Bebyggelse og anlegg: boligbebyggelse, avløpsanlegg og lekeplass.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastrutur: kjøreveg, felles atkomst, anen veggrutekniske anlegg.

3. Grønnstruktur: friområde

4. Landbrus-, natur- og friluftsområder samt reindrift: landbrusformåL.

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 03.02.11.
Her er området avsatt til Lnf-B2, spredt boligbygging med inntil 14 boliger i planperioden og en
liten del i vest som Lnf-A, hvor bygging ikke er tilatt.
Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.
Med bakgrunn i oppstarmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av

SKD i Planbeskrivelsen.
Rådmannen tar kommentarer/vurderinger 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, landbruksansvarlig, representantene for miljø/friluft og VV A.

Internt notat med kommentarer fra landbrusansvarlig er vedlagt. Dette notatet er også sendt til
fylkesmannen.

Kommentar fra baras representant er som følger: ((Har sett gjennom saken og har ingen
innvendinger mht barn og unges behov. Jegforutsetter at trafikksikkerhet ivaretas med tanke
på skolevei etc.))

Rådmannen anser at trafikksikkerheten angående skoleveg hovedsakelig ivaretas ved
busstransport.

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 § 12-11 legges forslag til områderegulering for
Kosmoåsen ut til

offentlig ettersyn.

Forslag til nye vegnavn i pIanområdet er Vipeveien og Bekkasinveien.

Even Ediassen

Rådman
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Fauske kommune

PLANBESTEMMELSER
ti områderegulering for

Kosmoåsen
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Oppstartsmøte
Kunngjøring om igangsatt planlegging
l.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet

Dato

Si2n.

09.11.2011
08.12.2011

R.H.B.
R.H.B.

2.gangs offentlg behandling
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret
Planident: 1841-2011006

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

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

Planbestemmelsene er utarbeidet 16.05.2012 av
AlS Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune, Bjørg Kosmo
og Henry Tune
Revidert:

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

§ 1

GENERELT
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.
Området reguleres til følgende formål:
1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Avløpsanlegg, Lekeplass.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles atkomst, Anen veggrnn - tekniske
anlegg.
3. Grønnstrutur: Friområde.

4. Landbruk-, natur- og friluftsområder samt reindrift: LandbruksformåL.

§ 2

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

2.1 Boligbebyggelse, B1-B14.

a) Bolighus kan oppføres med maksimal Ilnehøyde er 9,0 m målt fra gjennomsnittlig planert
terreng. Frittliggende garasje kan ha en grnnate på inntil 70 m2 og skal tilpasses bolighuset
mht. materialvalg, form og farge. Maksimal Ilnehøyde pågarasje er 5,5 m målt fra
gjennomsnittlig planert terreng. Garasje med langside mot atkomstvei kan plasseres 1 m fra
formåls

grense vei

jf. illustrasjon i planbeskrvelse av 16.05.2012 under pkt. 3.1.

b) Utformng/avgrensning av tomter i plankart er ku retningsgivende og det kan bli mindre
justeringer for tilpasning terreng. Det tilates fradeling av tomter på ca 1,5 daa samt
sammenslåing av to og to tomter.
c) For enebolig må det anegges minimum 2 biloppstilingsplasser pr. boenhet. Garasje kan
erstatte en biloppstilingsplass.
d) Det samlede bebygde areal (%-BY A) skal ikke overstige 30 % av tomtens nettoareal,
inkudert parkeringsareal.

2.2 Avløpsanlegg, RAI.

a) Det tilates oppføring av bygg/ygninger med maksimal Ilnehøyde er 5,0 m målt fra
gjennomsnittlig planert terreng. Det skal
legges vekt på estetikk ved valg av materialer og
benyttes matte naturfarger. Visning av bygg i plankart er ku retningsgivende.

b) Det samlede bebygde areal (%-BY A) skal ike overstige 15 % av tomtens nettoareal,
inkudert parkeringsareal.

2.3 Lekeplass, LEK1-LEK2.
a) Inenfor området regulert til felles lekeplass, LEK1-LEK2 skal det ikke oppføres bygninger.

lek med blant annet huskestativ, sandkasse, benker og bord, og
ellers benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven.
Området kan opparbeides til
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§3

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
3.1 Kjøreveg, offentlg.

a) Fv. 530 og Fv. 531 kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.
3.2 Felles privat atkomst, Vipeveien og Bekkasinveien.

a) Vipeveien er privat felles atkomst til B1-B7.

b) Bekkasinveien er privat felles atkomst til B8-BI4.
3.3 Annen veggrunn - tekniske anlegg.

a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrnn som grøfter, skjæringer/fyllinger,
plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veg.
3.4 Frisiktsone veg.
a) Inenfor frisiktssoner i krss tilates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med

høyde over 0,5 meter.

§4

GRØNNSTRUKTUR
4.1 Friområde, FRI1-FRI6.

a) Område FRI1-FRI6 er avsatt til frområde for rekreasjon og opphold for allmenneten.

Bygnnger og andre tekniske anlegg tilates ikke oppført.
b) Unntak er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt
trafo/fordelingskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utformng og bru.
og det skal ikke settes opp stengsler eller lignende
som fører til privatisering av noen deler av områdene. Områdene kan benyttes i henhold til
bestemmelsene i friluftsloven og skogbruloven.

c) Det er ikke tilatt med motorisert ferdsel

§ 5

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅER SAMT REINDRIFT
5.1 Landbruksformål, LL.
a) På område LI avsatt til

landbruksformål skal nyttes til

ordinær landbruksdrft og vegetasjonen

skal skjøttes på en skånsom måte. Områdene kan nyttes for framføring av ledninger for vann,
avløp, elektriske kabler, telekabler og tv-kabler. Områdene er som landbruområde
tilgjengelig for beitende husdyr.
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§ 6

DIVERSE BESTEMMELSER
6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser

a) Før det gis igangsettelsestilatelse for boligområde BI-B7 (Vipeveien) og boligområde B8B 14 (Bekkasinveien) skal privat atkomst samt anlegg for vann, avløp og strøm på det enkelte

boligområde være ferdig opparbeidd/tilrettelagt.

b) Vedlagt byggesøknad for boliger skal det følge en situasjonsplan som viser bolig, garasje og
parkering. For hver boligtomt skal det også legges ved profiler av eksisterende og nytt terreng
med bygning inntegnet i samme målestokk (1 :200).

c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel
ansamlinger av trekull eller unatulige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet
i området, må arbeidet stanses og melding sendes kultunnemyndighetene omgående, jf.
Lov 9. Jun 1978 nr. 50 om kulturmnner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varseL.
d) Avvik fra bestemmelsene vil kue føre til krav om detaljregulering.

6.2 Radon
a) Bygnnger for varig opphold skal ha radonsperre mot gruen og skal tilrettelegges for egnet
tiltak i byggegrnn som kan akiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften.
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokuentert ved byggesøknad.
6.3 Tilgjengelighet

a) Uteområder samt atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres

tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrft. Alle tiltak i pIanområdet skal etterstrebe
universell utformng.

6.4 Energi

a) Bygnnger skal tilfredsstile krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den til en
hver tid gj eldende teknsk forskrift.

6.5 Støy
a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsombruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på

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

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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1.0 Innledning

Oppdragsgivere

1.1

Fauske kommune, Pb.93, 8201 Fauske. Telefon 75600600, faks 75600702 og e-post:

postmottak~fauske.kommune.no. Bjørg Marit Kosmo, 8215 Valnesfjord, mob. 466 77 156 og epost: bkosmo~live.no. Henry Petter Tune, 8215 Valnesfjord, mob. 404 08399 og e-post:
h. tune~online.no.
1.2 Eiendomsforhold

Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr Bnr
62

61
125
125

Hjemmelshaver

Poststed

Adresse

5 Bjørg Kosmo
8 Henry Tune

Kosmo

1 Nordland Fylkeskommune (eier)

Prinsensgt. 100

1

Statens Vegvesen Region Nord (kontakt)

8215
8215
8048
8002

Kosmo
Postboks 1403

Valnesfjord
Valnesfjord
Bodø
Bodø

1.3 Planlegger

AlS Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75 40 24 80. Org.nr. 943 551 413.
1.4 Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger med tilhørende lekeareal, atkomst,
avløpsanlegg, landbruksareal
og friområder samt vise eksisterende veisystem.
L.S Gjeldende planverk

Gjeldènde plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 03.02.2011.
14 boliger i planperioden og en
Her er området avsatt til Lnf-B2, spredt boligbygging med inntil
liten del i vest som Lnf-A, hvor bygging ikke er tilatt.
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1.6 Konsekvenser plan

Planen medfører endring av atkomstvei til gnr. 62 bnr. li, men ny atkomst vil ha en bedre
utforming og gir økt trafikksikkerhet enn dagens atkomst som går gjennom gårdstunet til gnr. 62
bnr. 86. Tiltaket vurderes å gi ubetydelige/ingen negative konsekvenser for tilgrensende
eiendommer.

Etter ønske fra kommunen er området vest for kanal på gnr. 62 bnr. 5 avsatt som LNF-område
med vekt på landbruk. Tiltak i plan vurderes å gi ubetydelige/ingen negative konsekvenser for
landbruk.

Tiltaket vil føre til at det blir flere tilrettelagte boligtomter i et område der det er stor etterspørsel
etter slike, men få ledige pr. i dag. Dette er positivt for Valnesfjord og Fauske som samfunn.

2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca 94,4 daa og omfatter gnr. 62 bnr. 5 og 8 samt gnr. 125 bnr. 1. Området
avgrenses av Fv. 530 i øst og elv i vest. Planområdet ligger litt over 7 km nordøst for Strømsnes.
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2.2 Eksisterende arealbruk

Området er ubebygd foruten eksisterende fylkesveier (Fv. 530 og Fv. 531) samt en intern
atkomstvei til gnr. 62 bnr. 11 over gnr. 62 bnr. 86.
l
i

Område FRI 6, sett mot nordvest.

Atkomst Bekkasinveien, sett mot nordøst.

Tomt BlI, sett mot øst.

Tomt B4 og B5 sett mot vest.

2.3 Infrastruktur
Fv. 531 går gjennom planområdet i vest med fartsgrense på 60 km/t. Fv. 530 ligger lengst øst i
planområdet med fartsgrense på 50 km/t, som lengst nord i området går over til 70 km/t. Det går
en lavspent gjennom området som sannsynligvis vil bli lagt i kabel i veg der det er behov. Dette
gjøres i samarbeid med Fauske Lysverk.

,

Avkjørsel, Bekkasinveien og Fv. 530, sett mot
nord.

Avkjørsel, Vipeveien og Fv. 530, sett mot nord.

16.05.2012

Bekkasinveien, sett mot sørvest.

~~
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Avkjørsel, Vipeveien og Fv. 530, sett mot sør.

2.4 Jord og skog

Etter ønske fra kommunen er boliger på gnr. 62 bnr. 5 er trukket så langt mot øst som mulig og
arealet vest for kanalen forbeholdes landbruk. Men etter grunneieres mening vil en befaring
avdekke at dette arealet dessverre ikke egner seg til formålet. Grunneier har tidligere prøvd å
landbruksformål uten helL. Området er svært fuktig og det er fjell i dagen
utnytte dette arealet til
flere steder. Det har vært forsøkt omfattende grøfting, men man har dessverre ikke lykkes med
dette.

Eksisterende skog på gnr. 62 bnr. 8 er lite drivverdig og består av bjørk, svartor og rogn samt
noen spredte graner. Området med tettest skog berøres ikke av tiltak og det legges opp til uttak i
løpet aven L O års periode.
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2.5 Barnehage, skole og forretninger

Kosmo skole (l-4.kl) og barnehage ligger litt over 1 km fra tiltaket og det antas at det er tatt
høyde for flere boliger da området er avsatt til dette formålet allerede i 2001. Kosmo skole har et
flott nærmiljøområde. Det er ca 8 km til Strømsnes sentrum, som har skole opp til 10.kl,
barnehage, matbutikk, kiosk, bensin og post i butikk.
2.6 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det foreligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner av spesiell verdi innenfor
området.
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2.7 Energi
Områdets beliggenhet gjør at fjernvarme pr. i dag ikke er vurdert.
2.8 Grunnforhold

jord- og gruslag og området (LI)
Grunnen på gnr. 62 bnr. 5 består av fjell/berg i dagen, tynt
nærmest Fv. 531 er svært fuktig. Grunnen på gnr. 62 bnr. 8 består av skogbunn, grus- og jordlag
og fjell i dagen. På bakgrunn av dette er det vurdert at det ikke er behov for egne
grunnundersøkelser.
2.9 Klimatiske forhold

Generelt er det en del snø i området, men utgjør ingen risiko.
2.10 Risiko- og sårbarhet (ROS)

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

3.0 Planfremstiling
3.1 Planforslag
Plannavn er Kosmoåsen og planid er 1841-2011006. Planforslaget består av:
. plankart av 16.05.2012, målestokk 1:1000 (vedlagt i Al)

-- reguleringsbestemmelser av 16:05.2012

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er boliger, lekeplass, avløpsanlegg,
landbruksområde og friområder samt løsning kjøreveier/avkjørsler. Bestemmelsene er utformet i
henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter med tanke på størrelser til bygg,
uteoppholdsareal, gang- og kjøreatkomst, biloppstiling m.m.
Boliger
Det legges opp til henholdsvis 7 boligtomter på gnr. 62 bnr.
5 og 7 boligtomter på gnr. 62 bnr. 8. Maksimal mønehøyde
for bolig er satt til 9,0 m. For områder der bebygd areal er
vist som %-BY A inngår parkering. Garasje plassert
vinkelrett følger byggegrense i plankart for å få rom for en
biloppstilingsplass foran port. Garasje som plasseres med
langsiden mot hovedvei kan plasseres 1 m fra formålsgrense

for vei. Retning innkjøring er ilustrert på bilde til høyre.

På neste side er det bilder fra planområdet på gnr. 62 bnr. 5.
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Veinavn
Det legges opp til to nye veier i planen og det er foreslått navn på disse: Vipeveien og
Bekkasinveien jf. plankart.
'~l

LEKI, Vipeveien, Bl og B2, sett mot sørøst.

Atkomst Vipeveien, B3 og B4 sett mot øst.

Landbruksområde, L l, sett mot sørvest.

Landbruksområde, L l, sett mot øst.

Nedenfor og på neste side er det bilder fra planområdet på gnr. 62 bnr. 8.

Ende på Bekkasinveien og snuhammer, sett
mot sør.

Lekeområde, LEK2, sett mot nordvest.
9
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Tomt B L l, sett mot sørøst.
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Tomt BIO, sett mot øst.

3.2 Avløp (renseanlegg)

Avløp fra gnr. 62 bnr. 8 vil gå over gnr. 62 bnr. 9 og det legges vekt på at dette ikke skal komme i
konflikt med landbruks
drift på området. Denne går videre over på gnr. 62 bnr. 5 hvor avløp
knyttes sammen. Den vil så gå videre gjennom Fv. 531 på vestsiden ned mot planlagt renseanlegg
på nedsiden av veien mot Lakselva (del av det verna Valnesfjordvassdraget). Terrenget skrår mot
elva og det legges vekt på at bygget skal få en estetisk utforming og passe inn i området.

Område for renseanlegg, sett mot vest.
3.3 Avfallshåntering

Plassering av nødvendig renovasjonsanlegg gjøres i samarbeid med Fauske kommune og IRIS
(interkommunalt renovasjonsselskap ).
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3.4 Arealoppgave

14 nye boliger. Ordinær arealoppgave følger
Planområdet er på ca 94,4 daa og det legges opp til
ved rekvisisjon av kartforetning. Nedenfor vises forhold mellom blant annet byggeområder og
friområder.
Boligareal
Renseanlegg
Friområder
Landbruksareal

21,5
1,0

40,2

Felles atkomst

14,9
5,3
3,2
1,6
6,7

Sum

94,4

Kjøreveg (fv.530/fv.531 )
Annen veggrnn

Felles lekeareal

daa
daa
daa
daa
daa
daa
daa
daa
daa

3.5 Klima
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må
tas særlige hensyn tiL.
3.6 Tilgjengelighet

Området har stort sett god tilgjengelighet og det ligger til rette for at boliger kan tilrettelegges for
blant annet bevegelseshemmede. Planområdet har en stigning opp til selve byggefeltet, men
innenfor boligområdene er det små høydeforskjeller. Universell utforming har ligget til grunn for
utforming av planforslaget.
3.7 Barn og unge

Planarbeid er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Barn og unges behov er tatt hensyn til i
planprosessen ved planlegging av lekeplass og store sammenhengende friområder.
3.8 Andre forhold

Det går i dag en lavspent gjennom de to boligfeltene og etter behov vil denne legges i kabel i
samråd med Fauske Lysverk.
3.9 Trafikkforholdiveinavn

Fv. 530 og Fv. 531 blir uforandret med unntak av to nye avkjørsler mot vest på Fv. 530 og en ny
avkjørsel mot vest på Fv. 53 L. Trafikken vil øke noe på Fv. 530, men nye avkjørsler er

oversiktlige og vil ikke redusere trafikksikkerheten i området. I plankartet forslås det to nye
veinavn: Vipeveien og Bekkasinveien.
3.10 Utbyggingsavtale

Kommunen krever utbyggingsavtale i forbindelse med renseanlegg for avløp.
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4.0 Planprosess og medvirkning
4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen.
4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 08.12.201 L og melding om planlegging
06.12.20 L L sendt til
offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.
4.3 Innkomne forhåndsmerknader
Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Sametinget, 20.12.2011

Kjenner ingen registrerte automatisk fredete samiske kulturminner. Ønsker nøyaktig
kartfesting av tiltak for å sikre kulturminner.
Vår kommentar: Sende over planforslag før kommunens behandling?
4.3.2 Fylkesmannen i Nordland, 06.01.2012
Lister opp bestemmelser i kommuneplan m.m. Mener kommunen bør vurdere om kvoten
på 14 boliger innenfor Lnf-B2 skal benyttes i en plan. Forslår at det ikke bygges vest for
veien mot Bringsli for å ivareta natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser langs vassdraget
Lakselva.

Minner om at risiko og sårbarhet skal vurderes tidlig i planprosessen og vises i
dokumentene.
12
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Planforslaget slik det framkommer i oppstartmeldingen vil kunne komme i konflikt med
flere nasjonale interesser, samt være i strid med overordnet plan. Varsler innsigelse ved
manglende hensyntaken.
V år kommentar:

Fauske kommune er planmyndighet. Jord- og skoghensyn samt hensyn verna vassdrag er
ivaretatt i planprosessen. Tiltak langs vassdrag vil ikke være til hinder for ferdseL. Når det
gjelder biologisk mangfold er det via fylkesmannen engasjert fagperson til å vurdere
området
jf. pkt. 2.6. Konklusjonen er at tiltakene ikke kommer i konflikt med biologisk
mangfold i området.
4.3.3 NVE, 11.01.2012

Lakselva er verna vassdrag og en byggegrense på 50 m vil ikke forringe vassdragets
verneverdier. Ikke kjent med fare for flom, erosjon og skred i det omsøkte området, men
skal vurderes i prosessen jf. NVEs retningslinjer (2/2011). Kraftinje planlegges lagt i
kabel og resterende kraftinje kan settes som hensynssone.
Vår kommentar: Ivaretas i plan.
4.3.4 Reindrifsforvaltningen i Nordland, 13.01.2012

Duokta reinbeitedistrikt har ingen merknader og det har heller ikke reindriftsforvaltningen
da området ikke berører viktige reindriftsinteresser.
Vår kommentar: Tas til etterretning.
4.3.5 Nordland fylkeskommune (Ntk), 16.01.2012
Planfaglig vurdering: Viser til fylkesplan, universell utforming, barn og unge, estetikk,
krav til medvirkning og naturmangfoldloven. Kulturminnefaglig vurdering: Der er funnet
en pilespiss på 62/8, men stammer sannsynligvis fra bortskutt pil og ikke en
steinalderboplass. Ikke i konflkt med kjente verneverdige kulturminner. Gir endelig
uttalelse ved offentlig ettersyn.

Vår kommentar: Ivaretas i plan.
4.3.6 Statens vegvesen (SVV), 19.01.2012

Fv. 530 innenfor planområdet og det må tas stilling til avkjørsler på østsiden av vegen.
Dimensjoneres i hht. håndbok 017.
Vår kommentar: Ivaretas i plan.
4.3.7 NVE, 20.06.2012

Viser til uttalelse 11.01.2012 og at det er opplyst feil avstand i oppstartsmeldingen. Det
skulle vært 50 m fra vei og 30 m byggegrense fra avløpsrenseanlegg til Lakselva.
Området er allerede er utbygd med vei og bro og om oppgitt %-BYA=30 reduseres har
ikke NVE merknader til byggegrense mot Lakselva på 30 m.
Vår kommentar: Ivaretas i plan.
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Direkte berørte parter og naboer
Ingen innspilL.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 09.1 1.2011 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen.

5.0 Vedlegg

1. Plankart i Al, M 1:1000
2. Plan vist på ortofoto i A3, M 1 :2500

3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste

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

14

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 kunne ha betydning for
planarbeidet.

Forslagstiler må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle punkter skal være vudert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruken.

Nyttig bakgrsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)
. "Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og

bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)
. Rundskriv GS-l/01 - "Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)
· Rundskriv T-5/97 - "Arealplanlegging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:
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Forhold',f uønsket hendelse

l!

~

Vurderin

"

Jord -Ileire-/løsmasseskred

Nei

Kvikkleire, ustadi e grunnforhold

Nei

Steinras, steinsprang

Nei

Is -/ snøskred

Nei

Kjente historiske skred, utbredelse

Nei

Flomfare

Nei

Springflo

Nei

Flomsonekart, historiske flomnivå

Nei

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc.

Nei

Mye nedbør

Nei

Store snømengder

Nei

~li'J';: ri

"

" 11

i.

Ikke kjent, men ivaretas i TEKIO og
Radon

N ei bestemmelser.

Annet...

Nei

Utbyggingsplaner (boliger,

bebyggelse, næring/industri,
infrastruktur etc.) i nærheten av:
fritids

drikkevannskilder, nedbørs

felt,

grunnvann
landbruksareal

N ei Kommer ikke i konflikt med tiltak.

oppdrettsanlegg m.m.

-7 vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.
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Vurderin

l.Forhold~/, uønsket hendelse
Brann/eksplosjon ved industrianlegg

Nei

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning

Nei

o lj e-/ gassanlegg

Nei

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner,

Nei

;U

"i

i~

radioaktiv lagring

Høyspentlednin er

Nei

Anlegg for deponering og destruksjon av
farlig avfall

Nei

Strålingsfare fra div. installasjoner

Nei

Gamle fyllplasser

Nei

Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret
bruk av gamle industritomter

Nei

Militære og sivile skyefelt

Nei

Dumpeområder is' ø

Nei

Side 3 av 4

16.05.2012
SJEKKLISTE RISIKO OG SARBARHET

Forhold I uønsket hendelse
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende transportårer
utgjøre en risiko for området?
hendelser på veg

Nei

hendelser på jernbane

hendelser på sjø/vann
hendelser i luften

Veger med mye transport av farlig gods

Nei

Ulykkesbelastede veger

Nei

Støysoner ved infrastruktur

Nei

S ykehuslhelseinstitus jon

Nei

Sykeh' em/omsorgsinstitusj on

Nei

Skolelbarnehage

Nei

Flyplass

Nei

Viktig vei/jernbane

Nei

J ernbanestasjonlussterminal

Nei

Havn

Nei

Vannverk/kraftverk

Nei

Undervannsledninger!kabler

Nei

Bru/Demnin

Nei
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FAUSKE KOMM

PLANlUING
NOTAT MED OPPFØLGING
Til:
A vd.ingeniør Jan Erik

Johansen

Dato: 24.09.2012

JournalpotID: 12/8207

FORSLAG TIL OMRDEREGULERIG FOR KOSMOÁSEN LANDBRUKSMESSIG VURDERING

Det er fremmet forslag til områderegulering av Kosmoåsen ved Kosmo i Valnesfjord.
Planforslaget legger til rette for etablering av 14 boligtomter hver på 1,5 dekar samt en god del
-friareal
og en del landbruksområde. Planforslaget omfatter areal tilhørende to
landbrukseiendommer, gnr 62, bnr 1,5,40 og gnr 62, bnr 8 og 43.1 følgende tabell er det satt opp
oversik over areal for disse to eiendommene før den foreslåtte regulering.
Oversikt over nåværende areal ti berørte landbrukseiendommer:
Arealtype

Eiendom gnr 62/1,5,40
da

Eiendom gnr 62/8,43
da

Fulldyrket lettbrukt jord
Mindre lettbru fulldyrka jord
Fulldyrka tungbru jord

92,2

9,8

Sum fulldyrka jord
Overfatedyrka jord

92,2

9,8

Innarksbeite
Sum overfaltedyrka/innmarksbeite

3,1
14,7

12,1

17,8

12,1

170

162
115,2
33,3

Skog, særs høg bonitet

Skog, høg bonitet
Skog, middels bonitet
Skog, lav bonitet

290,7
102,6

Sum produktiv skog

5633

Uproduktiv skog
Myr

168,3

Anen jorddekt fastmark
Grunnlendt areal/fjell i dagen
Ikke klassifisert
Sum uproduktive areal
Totalt areal

64,5
14,9

310,5
26,7
94,7
5,1

8,5

1,1

256,2
929,5

127,6
460

På disse to landbrukseiendommene er det også etablert en del granskog, på gnr 62/1,5,40 er det i
følge kulturstatistikken plantet gran på 531 dekar og på gnr 62/8,43 på 297 dekar.

Ingen av brukene er i drift. Gnr 62/1,5,40 la ned melkeproduksjonen for noen år siden.
om disse to brukene ikke er i jordbruksmessig drift i dag vil det kunne bli drift igjen senere,
for eksempel på gnr 62/1,5,40 hvor det kan etableres et større bruk med innleielkjøp av
tileggsjord. Arealene, da spesielt jordbruksarealene bør i størst mulig grad kunne brukes til
jordbruksformål i fremtiden hvis det blir behov for det.
Selv

Området som det er foreslått områderegulering for er i kommuneplanen lagt ut til LNF-B2, dvs.
område hvor det er tilatt med spredt boligbygging, i dette tilfellet med inntil 14 boliger. I dette
området for spredt boligbygging kan ikke boligtomtene i utgangspunktet legges ut hvor som
helst. Tomtene må plasseres i samsvar med kriteriene som er satt opp for spredt bebyggelse,
bL.a. kreves det:

1. Tomtene skal ikke være større enn 1 dekar
2. Spredt bebyggelse skal ikke danne siluett i terrenget (koller eller åsrygger)
3. Tomter skal ikke legges ut i skogplantefelt
4. Tomter må ikke legges ut slik at det blir dårlig arrondering for landbruket

5. Boliger/fritidsbebyggelse skal ha en avstand på min. 15 meter til dyrka mark
6. Adkomst til spredt bebyggelse skal ikke legges over dyrka mark
7. Spredt bebyggelse må ikke komme i konflkt med viktige trekkleierlfytleier for
reindrift

Den foreslåtte områdereguleringen synes klart å brye med pkt. 1,4, 5 og 6 og kan muligens
også vise seg å brye med pkt. 2.
Tomtene skal være på 1,5 dekar og altså større enn det som det er lagt opp til i kommuneplanens
arealdeL. Bekkasinveien vil dele et innmarksbeiteareal og slik gi dårligere arrondering.

Boligtomtene 1 -6 omfatter dels overflatedyrket og dels fulldyrka jord og boligene vil da ligge
nærmere dyrka jord enn 15
meter. Bekkasinveien er planlagt bygd over fulldyrka jord.
For å skåne landbruksinteressene og landbruksarealene mest mulig vil

jeg foreslå at

Bekkasinveien legges lenger mot sør langs grensen til gnr 62/86 og deretter runder rundt
planlagt tomt BIl og deretter går som planlagt. Man unngår da å skape en dårligere arrondering
for jordbruksareal

og veien vil dessuten gå et kortere stykke over jordbruksareaL. I tilegg bør

FRI 6 og mesteparten av FRI4 i reguleringsplanen legges ut som landbruksområde og ikke
friområde. Kun et smalt belte av FRI 4 bør beholdes som FR-område rundt boligområdet
B8-B14.

Tomtene Bl, B2 og B3 og størstedelen av FRI2 bør vurderes tatt ut av planen idet disse
områdene i særlig grad legger beslag på overflate
dyrket og fulldyrka mark. LEKI må da
plasseres på et annet sted, for eksempel rett sør for B6 langs den andre siden av den foreslåtte
Vipeveien. En slik endring vil for øvrig også medføre at det fortsatt kan bygges 3 boliger andre
steder i det ganske store LNF- B2-området i kommuneplanens arealdeL.
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