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3.gangs behandling i planutvalget   
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Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til bestemmelsene 
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§ 1   AVGRENSING 
 
 Det regulerte området er vist på plankart for områderegulering for Nye Vestmyra skole,             

plan ID 2014001, i skala 1:1000 (A1 format) datert 28.04.15. For området gjelder de 
reguleringsbestemmelser som er beskrevet nedenfor. 

 
Planen erstatter deler av følgende planer: 

1. Reguleringsplan for Vestmyra skolesenter vedtatt av kommunestyret 27.06.2005 
(plan-ID: 2004002). 
 

2. Reguleringsplan for Fauske N-Løgavlvegen gang- og sykkelveg vedtatt av 
kommunestyret 10.12.1992 (plan-ID: 1992002). 
 

3. Reguleringsplan for Follaveien (E6) vedtatt av kommunestyret den 15.03.1982 
(planID 1982001). 

4. Reguleringsplan for Vestmyra vedtatt av kommunestyret 18.03.1976              
(plan-ID: 1977002). 

Det stilles ikke ytterliggere plankrav for området. Store avvik fra plankart og 
bestemmelser vil kunne medføre krav om detaljregulering. 

 
 
 
§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
 
2.1 Formålet med planen 
 I forbindelse med vedtatt endring av skolestrukturen rundt Fauske sentrum skal 

Vestmyra skole oppgraderes for å kunne ta imot elever fra skolene på Erikstad og Hauan 
som er besluttet lagt ned. I tillegg ønsker en å utvikle et nærmiljøanlegg for kommunen 
rundt Nye Vestmyra skole. 

 
 
2.2  Reguleringsformål: 

Området reguleres til følgende formål, jfr. plan- og bygningsloven § 12-5.  
    

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 ledd nr. 1) 
• Offentlig tjenesteyting (BO1-BO2), eierform offentlig. 
• Privat tjenesteyting (BP), eierform annen. 
• Idrettsanlegg (BIA1-BIA2), eierform offentlig. 
• Nærmiljøanlegg (BNA), eierform offentlig. 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 ledd nr. 2)  

• Kjøreveg (SKV1_SKV4), eierform offentlig. 
• Fortau (SF), eierform offentlig. 
• Gang- og sykkelveg (SGS1-SGS7), eierform offentlig. 
• Annen veggrunn- grøntareal (SVG). 
• Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1-SVT15), eierform offentlig. 
• Parkering (SPA1-SPA4), eierform offentlig. 
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Grønnstruktur (PBL § 12-5 ledd nr. 3) 
• Naturområde (GN), eierform offentlig. 

 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12-5 ledd nr. 5) 

• Friluftsformål (LF).  
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 ledd nr. 6) 
• Naturområde i sjø og vassdrag (VNV). 

   
Faresoner (PBL § 12-6) 
 

• Flomfare (H320_). 
 

 
 
§ 3   FELLES BESTEMMELSER 
 
3.1 Situasjonsplan  

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i passende 
målestokk. Det skal vises opparbeiding av hele området som omsøkes med bygg, anlegg, 
atkomst, parkering (bil og sykkel), fortau, gang- og sykkelveier, terrengbehandling med 
eksisterende og planlagt terreng, belegg, murer og gjerder over 0,7 m, utstyr for 
avfallshåndtering, beplantning, snølagring, varelevering, o.a. 

 
 
3.2 Bebyggelse 

Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og 
vindusinndeling som harmonerer med bebyggelsen omkring. Planområdet skal utbygges 
med tanke på god tilrettelegging og tilgjengelighet for hele befolkningen.  
 

 
3.3 Universell utforming/tilgjengelighet 

Gang- og sykkelveger, fortau 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. 

 
 
3.4  Avfall 

Det skal avsettes nødvendig areal for håndtering av avfall. 
 
 
3.5  Kabelanlegg 

Det må tas hensyn til kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med 
den enkelte kabeleier. 
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3.6  Energi 
Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og forsyning som fastsatt i den til 
enhver tid gjeldende teknisk forskrift.  

 
 
3.7  Støy 

Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442.   

 
 
3.8  Kulturminner 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som 
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturavdelingen i Nordland 
fylkeskommune og Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

 
 
 
§ 4  BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
4.1  Offentlig tjenesteyting (BO) 

Innenfor området med signaturen BO kan det etableres bebyggelse og anlegg for 
undervisningsformål, samt uteområder og interne gangveger som kan fungere som 
nærmiljøanlegg for befolkningen i Fauske for øvrig. Sistnevnte skal opparbeides i 
samsvar med forventing til kriteriene kommunen har satt for folkehelse og trivsel. 
 
Området tillates utnyttet med et bebygd areal på inntil 50 % eksklusive parkeringsareal, 
samtidig som bebyggelsen ikke får overstige et bruksareal (BRA) på 12.000 m2.  BRA 
regnes uten tillegg for tenkte plan. 
 
Maksimal tillatt gesims-/mønehøyde settes til 10 m regnet ut fra gjennomsnittlig planert 
terreng og får ikke overstige kote + 39,5 (NGO). Heissjakter, trapperom, tekniske rom, 
etc. tillates over de oppgitte byggehøydene og får ikke overstige kote +43,5 (NGO). 
Arealet for sistnevnte får heller ikke overstige 15 % av den totale takflaten.  
 
Byggegrense i forhold til Hegreveien er satt til 10 m fra senterlinje veg, mens den for 
øvrig er sammenfallende med formålsgrensen. 
 
Det skal innenfor område avsattes tilstrekkelig plass til handicapparkering, 
sykkelparkering og avfallsanlegg. Krav til sykkelparkering settes til 0,5 plass pr elev og 
0,5 plass pr årsverk. 
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4.2  Privat tjenesteyting (BP)  

Innenfor området med signaturen BP kan det etableres bygg og anlegg i tilknytning 
privat tjenesteyting, eksempelvis forsamlings-/klubblokaler, etc. Det stilles krav om 0,2 
parkeringsplasser pr. sitteplass som skal løses innfor eget område. 
 
Området tillates utnyttet med et bebygd areal på inntil 50 % og maksimal gesims-
/mønehøyde settes til 9 m regnet ut fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 
Byggegrense i forhold til Fuglveien er satt 15 m fra senterlinje veg, mens den for øvrig 
er sammenfallende med formålsgrensen. 
 

 
4.3  Idrettsanlegg (BIA1-BIA2) 

Innenfor området med signaturene BIA1-BIA2 kan det etableres idrettsbygg og øvrige 
allmennyttige anlegg.  
 
Området med signaturen BIA1 tillates utnyttet med et bebygd areal på inntil 60 % 
eksklusive parkeringsareal og maksimal gesims-/mønehøyde får ikke overstig 12 m 
regnet ut fra gjennomsnittlig planert terreng. Byggegrense i forhold til Hegreveien er satt 
10 m fra senterlinje veg, mens den for øvrig er sammenfallende med formålsgrensen. 

 
Området med signaturen BIA2 tillates utnyttet med et bebygd areal på inntil 50 % 
eksklusive parkeringsareal og maksimal gesims-/mønehøyde får ikke overstig 10 m 
regnet ut fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Det skal innenfor område avsattes tilstrekkelig plass til sykkelparkering. 
 
 

4.4  Nærmiljøanlegg (BNA) 
Innenfor området benevnt med signaturen BNA kan det anlegges arealer for lek, idrett og 
allmennyttige formål. Områdene skal opparbeides i samsvar med forventing til kriteriene 
kommunen har satt for folkehelse og trivsel. 
 

 
 
§ 5   SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 
5.1  Kjøreveg (SKV1- SKV4)   

Områdene med signaturene SKV1 til SKV4 reguleres til kjøreveger med bredder iht. 
plankartet. Kjøreveg med signaturen SKV4 skal være enveiskjørt fra Hegreveien med 
utkjøring i SKV2. Det er parkering forbudt langs denne vegen. 
 
Fotgjengerfelt er markert i plankartet. Plassering av disse kan justeres ved søknad om 
byggetillatelse. Eierformen er offentlig.   
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5.2  Fortau(SF) 
Området med signaturen SF reguleres til fortau med bredder iht. plankartet. Eierformen 
er offentlig. 

 
 
5.3  Gang- og sykkelveg (SGS1-SGS7)   

Områdene med signaturene SGS1til SGS7 reguleres til gang- og sykkelveg med bredder 
iht. plankartet.  
 
Langs SGS1 tillattes motorisert ferdsel for personer med nedsatt funksjonsevne og 
varelevering til bebyggelsen innenfor område med signaturen BO1. 
 
Eierformen er offentlig. 

 
 
5.4  Annet vegformål – tekniske anlegg (SVT1-SVT15) 

Områdene med signaturene SVT1 til SVT15 reguleres til annet vegformål- tekniske 
anlegg med bredder som fremgår av plankartet. Dette er områder for 
skjæringer/fyllinger, grøfter, grøntanlegg, snøopplag, rekkverk, skilt, etc. Eierformen for 
disse områdene er offentlig. 

 
 
5.5  Parkering (SPA1-SPA4) 

Områdene med signaturene SPA1 til SPA4 reguleres til parkeringsareal for ansatte og 
brukere av området innenfor planavgrensningen, foruten området med signaturen BP 
som må tilrettelegge for parkering på egen tomt. 
 
Innenfor område med signaturen SPA1 skal minimum 5 % av parkeringsplassene være 
avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne. 
 

 
 
§ 6  GRØNNSTRUKTUR  
   
6.1  Naturområde (GN) 
 Området med signaturen GN reguleres til naturområde og i dette området tillates det ikke 

bygninger eller anlegg. Området kan benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven. 
 
 
 
§ 7  Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift  
   
7.1  Friluftsformål (LF) 

Området med signaturen LF reguleres til friluftsområde. I dette området tillates det ikke 
ført opp bygninger eller andre tekniske anlegg. Det tillates enkel tilrettelegging, men det 
må ikke komme i konflikt med tilstøtende vassdrag jf. § 8.1 og § 9.1. 
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§ 8   BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG  
   
8.1   Naturområde i sjø og vassdrag (VNV) 

Området med signaturen VNV reguleres til naturområde i vassdrag. I dette området 
tillates ingen inngrep, foruten elveforebyggende tiltak. 

 
 
§ 9   FARESONE 
  
9.1   Flomfare (H320_) 

Fareområdet med signaturen H320_ angir område som er flomutsatt.  I dette området 
tillates ingen tiltak foruten eventuelle elveforebyggende tiltak. 

 
 
 
§ 10  REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

10.1 Situasjonsplan 
Det fremgår et rekkefølgekrav av § 3.1 vedrørende utarbeidelse av situasjonsplan 
som skal følge søknad om tillatelse til tiltak.  
 
 

10.2 Kryss ut mot E6 
 Byggetegninger for kryss ut mot E6 skal godkjennes av Statens vegvesen før krysset 

kan utbedres.  
 

 
10.3  Ulempevirkninger 

Før igangsetting av bygge- og anleggsarbeider skal det være vurdert og gjennomført 
tiltak for å minske ulempevirkninger i området med hensyn til anleggstrafikk på 
offentlige veier, støv og støy. Støygrenser og varslingsplikt som fastsatt i 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-
1442 gjøres gjeldende. 
 
 

10.4  Grunnforhold  
Før det kan gis tillatelse til tiltak i planområdet skal området være geoteknisk vurdert 
av fagkyndig personell. Dokumentasjon på dette skal foreligge ved søknad om 
byggetillatelse. 
 
 

10.5  Forurenset grunn 
Ved søknad om igangsettingstillatelse av tiltak i grunn skal det foreligge kartlegging 
av mulig forurensing i grunnen og eventuell tiltaksplan for håndtering av forurensede 
masser.  
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10.6  Vann- og avløp 

Før byggestart skal det foreligge en plan for tilknytning til vann- og avløpsplannettet 
godkjent av Fauske kommune. Det skal tas hensyn til VA- og kabelanlegg i grunnen. 
Flytting, nærbygging, tilknytning, etc. skal avklares med den enkelte rør- og 
kabeleier. 
 

 
10.7  Radon   

Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges 
for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av 
radon i inneluften. Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert 
ved byggesøknad. 

 
 
10.8  Brukstillatelse 

Før det kan gis ferdigattest for skolebygg stilles det et særskilt krav om at løsninger 
for fotgjengere og syklende innenfor planområdet skal være ferdig opparbeidet og 
godkjent.  
 
For å sikre trygg skolevei for elvene fra østlig og vestlig del av Fauske sentrum må 
det dokumenteres sikker kryssing av E6 og RV 80 for fotgjengere og syklende. Det 
kan tillates midlertidige tiltak (nedsatt fartsgrense, signalregulering av gangfelt, e.l) i 
påvente av permanente tiltak (planskilt kryssing). Det må da dokumenteres når de 
permanente tiltakene vil være på plass. 

 


