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Bane NOR SF 
Postboks 4350 
2308 HAMAR 
 

 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  

026/18 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 

Fauske kommune - revidert forslag til  områdeplanen 
Terminalveien øst  -  høring 
 
 
Saksutredning: 
Fauske kommune legger revidert forslag til områderegulering av Terminalveien øst ut til 
høring . 
 
Hensikten med endringsforslaget er å legge til rette for etablering av anlegg for nødetatene 
og kommunens enhet for vei, vann og avløp. Det legges også til rette for etablering av 
handel med forretningsareal over 3000 m2. 
 
Planen omfatter følgende formål: 
1. Bebyggelse og anlegg: Forretning/kontor/industri/tjenesteyting 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Kjøreveg, felles adkomst. Fortau, gang- og 
sykkelveg, annen veggrunn- tekniske anlegg, annen veggrunn – grøntareal 
Grønnstruktur : friområde. 
 
Endringene i planen som legges ut til offentlig ettersyn omfatter: 

 
a) Bestemmelser som tillater kjøpesenter over 3000 m2. Gjennom revidering av 

kommuneplanen er nå kravene innfridd som gjør at det kan etableres forretning-
/kjøpesenterareal inntil 5200 m2 (BRA) totalt for hele planområdet. Av dette skal 
minimum 4900 m2 begrenses til handel med plasskrevende varegrupper som biler, 
motorkjøretøy, lystbåter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, 
salg fra planteskoler/hagesentre, møbelvarehus og brune- og hvitevarer. Denne 
opplistingen er uttømmende. Areal til fysisk utsalg tilknyttet netthandel kan ikke 
overstige 300 m2 og skal inngå i det totale arealet avsatt til forretning. 

b) Formålet for F/K/T1-F/K/t2 er utvidet til også gjelde tjenesteyting for å kunne tillate 
etablering av nødetatene og kommunens enhet innen vei, vann og avløp. 
Endringen er gjort i kart og bestemmelser. 
I bestemmelsene er krav om detaljregulering ved utbygging er tatt ut.  
Det settes krav framlegging av situasjonsplan som viser atkomst, byggets 
plassering, parkering, sykkelparkering, m.m. som skal følge søknad om 
byggetillatelse.  

  Før det kan gis tillatelse til igangsettelse av tiltak i planområdet skal området være 
geoteknisk vurdert av fagkyndig personell. Dokumentasjon på dette skal foreligge 
ved søknad om byggetillatelse. I tillegg er det krav om plan for tilknytning til va- og 



 

 

 

kabelanlegg og en kartlegging av mulig forurensing i grunnen og eventuell 
tiltaksplan for håndtering av forurensede masser.  
Avvik i fra bestemmelsene vil kunne føre til krav om detaljregulering. 

 
 
 
VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 
legges forslag til revidert områderegulering for Terminalveien øst ut til offentlig 
ettersyn i 6 uker. 
 

 
 
 
Mulige merknader til planforslaget sendes innen 26. februar 2018 til  
Planutvalget, postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no 

 
Plandokumenter kan lastes ned fra www.fauske.kommune.no under kunngjøringer og 
høringer. 
 
Høringsfrist 26.02.2018 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Gunnar Myrstad 
Enhetsleder Plan/Utvikling Arealplanlegger 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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