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Fauske 
kommune 

 

 
 
 
 
 

PLANBESTEMMELSER     
til detaljregulering for 

Kirkeveien 13 
 
 
 
 

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. 
Oppstartsmøte 04.12.2015 RM 
Kunngjøring om igangsatt planlegging 21.01.2016 GAn 
1.gangs behandling i planutvalget   
Offentlig ettersyn i tidsrommet   
2.gangs offentlig behandling i planutvalget   
   
   
Vedtatt kommunestyret   

 
Planident: 1841-2015008 

 
 
 
 

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

 
Dato……………………………………………………………………………………………... 

ordførerens 
underskrift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbestemmelsene er utarbeidet 29.09.2016 av Norconsult AS. 
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§1 GENERELT 
 
1.1  Formål 

Reguleringsplanens formål er å legge til rette for etablering av boliger med tilhørende leke- og 
uteoppholdsareal, samt parkerings- og trafikkareal.  

 
1.2  Planavgrensning 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart i ett vertikalnivå (på grunnen) med 
plan-id 2015008. 

 
Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Vestmyra skolesenter vedtatt 27.06.05 (plan ID 
2004002).   

 
1.3  Planområdets arealformål 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningsloven § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg 

 Boligbebyggelse (B) 
 

Bestemmelesesområde - Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg 
 Lek (#1) 

 
 

 
§ 2  FELLES BESTEMMELSER 
 
2.1  Støy – støyskjerming 

Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging           
T-1442 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 

 
2.2  Universell utforming 

For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i byggeteknisk forskrift (TEK). 
 
2.3  Arkitektur og estetikk 

Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning i 
forhold til omgivelsene. Det skal etableres et harmonisk og enhetlig arkitektonisk uttrykk 
innenfor planområdet. Byggene skal reflektere sin egen tid når det gjelder utforming, 
materialvalg og fargesetting.  

 
2.4  Parkering 

Det skal etableres parkering i henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  
 
2.5  Leke- og uteoppholdsareal 

Det skal opparbeides min. 35 m2 leke- og uteoppholdsareal per boenhet. Minst 5 m2 av disse skal 
være privat uteareal (terrasse/balkong). 
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2.6 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 
Det skal tas hensyn til VA og kabelanlegg i grunnen. Flytting, nærbygging etc. må avklares med 
den enkelte anleggseier.  

 
2.7  Avfall  

Det skal avsettes nødvendig areal for avfallshåndtering i planområdet. Plassering av disse skal 
fremgå av situasjonsplan/utomhusplan, jf. § 5.1.  

 
2.8  Kulturminner 

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

2.9  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. 

 
 
§ 3  BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5, pkt.1) 
 
3.1  Boligbebyggelse – B 

I område benevnt B kan det etableres boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, 
trafikkareal, herunder parkering/carport, boder samt avfallshåndtering.   

 
Maksimal utnyttelsesgrad får ikke overstige %-BYA=45 %. Maksimal tillatt gesimshøyde settes 
til 10 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Byggegrenser fremgår av plankartet.  
 
Garasjer/carport, uteboder, etc. tillates inntil 1 m fra formålslinjen der en ikke grenser til 
offentlig veg. Dersom avstand til nye og/eller eksisterende bygninger blir mindre enn 8 m må 
byggene prosjekteres og bygges med tilstrekkelig brannmotstand i henhold til teknisk forskrift. 
 
Inntegnet planlagt bebyggelse og parkeringsplasser er kun å oppfatte som en illustrasjon av en 
mulig utnyttelse. Endelig løsning dokumenteres ved søknad om rammetillatelse.   

 
 
§ 4 BESTEMMELSESOMRÅDE - Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg                

(PBL §12-7, pkt. 1) 
 
4.1 Lek (# 1 LEK) 

Innenfor områdene benevnt #1 LEK skal det tilrettelegges for leke- og uteoppholdsareal jf. § 2.5.  
Arealene skal ha god sikring mot biltrafikk.  
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§ 5  REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
5.1 Rammetillatelse 

Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
 Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 

bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer med nødvendig 
sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt øvrig bruk av ubebygde 
arealer. 
 

5.2 Igangsettingstillatelse 
Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
 Nødvendige kommunaltekniske planer som er godkjent av kommunen.  

 Dokumentasjon på at grunnen ikke er forurenset. 

 Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte tiltaket. 
 Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- anleggsfasen.  

 
5.3 Brukstillatelse 

Før brukstillatelsen kan gis skal følgende foreligge/være ferdig opparbeidet: 
 Teknisk infrastruktur (VA, atkomst, parkering osv.) og leke- og uteoppholdsareal  

 Nødvendig sikring av leke- og uteoppholdsareal. 
 
 
 


