
Løkåsåsen reguleringsplanbestemmelser

§ 1 GENERELT

Det regulerte området er vist på plankart Detaljregulering for Løkåsåsen med plan-ID 

2017001, i skala 2000 (A3 format). For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er 

beskrevet nedenfor. 

Planen vil erstate deler av reguleringsplan for: 

- Valnesfjord skole og ferbrukshall med plan ID 2014004 vedtat 19.05.2016
- Solbakk gård – 56/3 med plan ID 2010004 vedtat 20.06.2013
- Gang- og sykkelvei II, Rv 80 – Strømsnes med plan ID 1981004 vedtat 03.06.1981
- Løkåsåsen, Valnesfjord med plan ID 1987002 vedtat 30.07.1987
- Gang- og sykkelvei, Ankjellsvingen – Valnesfjord kirke (Rv. 80) med plan ID 2000003 

vedtat 10.02.2000
- Løkås – 56/57 med plan ID 2011005 vedtat 09.06.2016

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN
2.1 Formålet med planen

Formålet med planen er å legge tl rete for utbygging av nye boliger og leiligheter med 

tlhørende uteareal, turområde, og tlhørende infrastruktur.

2.2 Reguleringsformål
Området reguleres tl følgende formål (PBL kap.12-5):  

Bebyggelse og anlegg, PBL kap.12-5, nr.1
 Offentlig og privat tjenesteytng, eierform offentlig - Barnehage (BB))
 Boligbebyggelse eksisterende - fritliggende småhusbebyggelse (BFS)
 Boligbebyggelse ny (B) 

 Lekeplass (BLK)
 Renovasjonsanlegg (f_BRE)
 Energianlegg (T)
 Lekeplass/uteopphold (BLK1-BLK2)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL kap.12-5, nr.2
 Kjørevei, eierform offentlig (o_KV)
 Gang- og sykkelvei, eierform offentlig (SGS)
 Fortau, eierform offentlig (SF)
 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVG) 
 Annen veigrunn – tekniske anlegg, eierform offentlig (o_AVG)
 Parkering, eierform offentlig og felles (o_SPA)

Grønnstruktur, PBL kap.12-5, nr.3 
 Naturområde (GN)
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§ 3 FELLES BESTEMMELSER
3.1 Situasjonsplan 

Vedlagt søknad om rammetllatelse skal det følge en situasjonsplan i målestokk 200 eller 500 

for det enkelte byggesøknad. Det skal vises opparbeiding av omsøkte tomt med atkomst, 

parkering, terrengprofil med eksisterende og planlagt terreng, gjerder over 1 m, og utstyr for 

avfallshåndtering og overvannshåndtering.

3.2 Bebyggelse
Bebyggelse skal plasseres og utormes slik at det skapes god helhetsvirkning i forhold tl 

omgivelsene. Dete med tanke på materialbruk, form og detaljering. Bygninger skal tlpasses 

terreng for å unngå større skjæringer, fyllinger, murer o.l. 

3.3 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg
Det må tas hensyn tl evt. kabelanlegg i grunn. Flytng, nærbygging, etc. må avklares med 

den enkelte kabeleier. Trafo plasseres i område som angit i plankart (T).

3.4 Energi
Minimum 40 % av energiforsyningen i alle boenheter skal dekkes av annen ressurs enn 

elektrisitet og/eller fossile brensler. Bebyggelse skal knytes opp mot fornybare 

energiressurser som f.eks. bergvarme, vannbåren varme og/eller bruk av solceller. Valgte 

løsninger skal ikke være tl sjenanse for naboer i forhold tl støy, lukt og estetkk.

3.5 Kulturminner
Dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 

8, 2. ledd. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatsk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og 

det er ikke tllat å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter 

rundt kulturminnet, jf. KML § 3 og 6.

§ 4 Bebyggelse og anlegg 
4.1 Byggegrenser

Byggegrenser fremgår av plankartet og er sat tl 10 m mot senterlinje på kommunal vei. 

Byggegrense mot Fv 530 er sat på 30 m fra midtlinje.

Der byggegrensen ikke er vist på plankartet er den sammenfallende med formålsgrensen.

4.2 Offentlig eller priaat tjenesteyting   
Barnehage (BB))

Området omfater eksisterende barnehageareal. Det skal ikke etableres bygninger tl andre 

formål enn evt. lagring under 15 m2 tl barnehageaktviteter.

4.3 Boligbebyggelse eksisterende (BFS)
Området omfater eksisterende bebyggelse. 

Maks tllat bebygd areal setes tl %-BYA = 25 %. Mønehøyde setes tl 7 m over 

gjennomsnitlig planert terreng.

Parkeringsbehovet (gjelder både bil- og sykkelparkering) skal primært løses på egen tomt.

Det tllates maks 1 boenhet per tomt.
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4.4 Boligbebyggelse ny (B1) 
Eksisterende bygning skal bygges om tl leiligheter med maks %-BYA = 35%. Mønehøyde 

setes tl maksimal +34 moh. Det skal etableres minimum 10 og maks 15 boenheter innenfor 

området. Maks tllat bebygd areal setes tl %-BYA = 35 %.

Det tllates mindre oppbygg for heis, trapp, samt tekniske anlegg på inntl 1,5 meter over 

tllat mønehøyde på inntl 15 % av takfaten. Slike tlbygg skal ha en god tlpasning og god 

visuell kvalitet.

Det skal anlegges minimum 1,5 biloppstllingsplasser pr. boenhet. Arealkravet per 

biloppstllingsplass er minimum 18 m2 eksklusiv manøvreringsareal. Det skal tlretelegges 

med ladepunkt tl el-bil tl hver boenhet.

Fasader i første etasje skal utormes med tanke på at de danner vegg i gaterommet, og at de 

skal bidra positvt tl uteoppholdsarealene. Avvisende, lukkede fasader tllates ikke. 

Fasademateriale på boliger skal domineres av tre og/eller vegetasjon.

Bebyggelsen skal etableres i tråd med den norske standarden for passivhus NS3700. 

4.5 Boligbebyggelse ny (B2-B12) 
Innenfor disse tomter skal det etableres nye boenheter. I skråt terreng kan det innredes 

bolig i sokkeletasje. Maks tllat bebygd areal setes tl %-BYA = 30 %.

Boligtomt (se plankart) Antall boenheter Maks mønehøyde (moh)

B2 Min. 2, maks 4  31

B3 Min. 1, maks 2 32

B4 Min. 1, maks 2 32

B5 Min. 1, maks 3 32

B6 Min. 1, maks 2 33

B7 Min. 1, maks 2 33

B8 Min. 1, maks 2 34

B9 Min. 1, maks 2 34

B10 Min. 1, maks 2 32

B11 Min. 1, maks 2 26

B12 Min. 1, maks 2 24

Fritliggende garasje kan ha en grunnfate på inntl 50 m2 BYA og skal tlpasses bolighuset 

mht. materialvalg, form og farge. Fasademateriale på boliger skal domineres av tre og/eller 

vegetasjon. Maksimal mønehøyde på garasje er 4,5 m målt fra gjennomsnitlig planert 

terreng.

Utorming/avgrensning av tomter i plankart er kun retningsgivende og det kan bli mindre 

justeringer (maks 1 m) for tlpasning terreng. Det tllates fradeling av tomter på ca. 0,75 daa, 

samt sammenslåing av to tomter. Ved sammenslåing av to tomter skal minimum og 

maksimum antall boenheter som angit for hver tomt oppsummeres.

Det skal anlegges minimum 1,5 biloppstllingsplasser pr. boenhet. Arealkravet per 

biloppstllingsplass er minimum 18 m2 eksklusiv manøvreringsareal. Det skal tlretelegges 

med ladepunkt tl el-bil tl hver boenhet.
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Bebyggelsen skal etableres i tråd med den norske standarden for passivhus NS3700. 

4.6 Teknisk anlegg - Trafo (T)
Trafo tllates plassert utenfor regulerte byggegrenser, men skal ikke plasseres nærmere 

boliger og/eller lekeplass enn 5 meter. Trafo skal være tlgjengelig fra kjøreveg. Endelig 

plassering skal avklares i samråd med neteier i forbindelse med byggesaken.

4.7 Aafall/ renoaasjon (f_BRE)
Det skal avsetes nødvendig areal for håndtering av avfall. Felles afvallssystemer skal 

plasseres under bakken. Vedtate retningslinjer vedrørende renovasjon skal følges, og 

avfallsløsning må tlpasses bilene som renovatørene disponerer. Området er avsat med eget 

formål i plankart.

4.8 Leke- og uteoppholdsareal (BLK1-BLK2)
BLK1 er lekeplass/oppholdsareal for boliger i B1 og BFS. Lekeplass/uteoppholdsareal BLK2 er 

lekeplass/uteareal for boliger i områdene B2-B12. Leke- og oppholdsarealene skal betjene 

ulike aktviteter og skal være en del av nærmiljøets aktvitetstlbud. 

Det skal ikke oppføres bygninger, men området kan opparbeides tl lek med bl.a. huskestatv, 

sandkasse, benker og bord og evt. sikring mot vei/brat terreng.

Lekeplassene skal som minimum planeres og opparbeides med grus, slik at det blir enkelt å 

ferdigstlle de eter behov.

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
5.1 Veg (o_V) 

Området benevnt o_V utgjør en del av Fylkesvei 530 hvor eierform er offentlig. På plankartet 

er frisiktlinjer inntegnet. Arealet mellom frisiktlinje og tlstøtende veier er frisiktsone. I 

frisiktsone skal det tl enhver td være frisikt i en høyde 0,5 m over tlstøtende veiers plan. 

Utenfor byggegrense dvs. mellom fylkesvegen og byggegrensen kan det ikke aksepteres 

bygninger, parkering eller interne veger.

5.2 Kjøreaeg (o_KV1-o_KV2)
Området benevnt o_KV reguleres tl kjørevei med bredde ihht. plankartet. Fauske kommune 

har ansvar for brøytng av kjørevei.

o_KV1 er offentlig adkomst og vedlikehold tl boligområdene B1-B12. o_KV2 er offentlig 

adkomst tl B8-B12. 

5.3 Gang- og sykkelaeg (SGS1 – SGS4)
Områder benevnt o_SGS1- o_SGS4 reguleres tl gang- og sykkelvei med bredde iht. 

plankartet. Eierform er offentlig. Fauske kommune har ansvar for brøytng og vedlikehold av 

o_SGS1.

5.4 Annen aeggrunn – grøntareal, eierform offentlig (AVG1-AVG6)
Områdene AVG1 – AVG3 skal først og fremst ha funksjon som grøntareal men kan også 

benytes tl snøopplagring dersom dete ikke er tl hinder for frisikt. 

5.5 Annen aeggrunn – teknisk, eierform offentlig (SVG1-SVG3)
Områdene SVG1 – SVG3 skal først og fremst ha funksjon som veigrøf, men kan også benytes

tl snøopplagring dersom dete ikke er tl hinder for frisikt.
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5.6 Parkering (o_SPA1 - o_SPA2)
Sykkelparkering og parkering for forfytningshemmede skal løses innenfor SPA-områdene. 

Enhver biloppstllingsplass skal tlretelegges med ladepunkt tl el-bil.

Fauske kommune har ansvar for brøytng og vedlikehold av parkeringsplassene o_SPA1 og 

o_SPA2.

Ved utorming av parkeringsplassene skal Statens Vegvesens håndbok N100 legges tl grunn. 

Sykkelstatv må estetsk tlpasses den øvrige gatemøblering og tlgjengelig areal.

Parkeringsplass benevnt o_SPA1 skal benytes tl parkering for besøkere av kirkegården, 

kirka/kapell og bårehuset og tlhørende tjenesteytng, samt midlertdig parkering for buss og 

biler i forbindelse med levering og hentng av varer tlknytet overnevnte tjenester. 

Parkeringsplassen skal utormes på en måte som muliggjør levering og hentng av varer på en

effektv og trafikksikker måte.

Parkeringsplass benevnt o_SPA2 skal være felles for område avsat tl barnehage. Det skal 

setes krav om min. 0,9 bilparkering og min. 1 sykkelparkering per 100 m2 bruksareal i 

bebyggelsen.

§ 6 GRØNNSTRUKTUR
Området benevnt GN1 og GN2 kan brukes tl allmenhetens rekreasjon og frilufsliv. 

Mindre tltak som har som formål å fremme allment frilufsliv (turvei, gapahuk o.l.) tllates så 

fremt tltaket ikke hindrer allmenn ferdsel og utøving av frilufsliv. 

Det skal tas natur- og landskapsmessige hensyn tl vassdrag med en tlstrekkelig bredt 

vegetasjonsbelte. Planen legger opp tl et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 15 meter 

langs vassdraget Straumen, som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr 

(vannressursloven § 11). Tilretelegging av turst skal kun gjøres med stedegen masse. 

Eksisterende ster skal mest mulig utbedres, fremfor at det etableres nye. Sten skal utormes 

slik at det er tl minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser.

Eksisterende bekker innenfor planområdet skal ikke lukkes eller omlegges ved etablering av 

st eller evt. andre tltak.

Det tllates ikke motorisert ferdsel, med unntak for landbruksrelaterte aktviteter og adkomst 

tl naust på eiendom 56/4. Det skal ikke setes opp stengsler eller lignende som fører tl 

privatsering av noen deler av områdene. Områdene kan benytes i henhold tl 

bestemmelsene i frilufsloven og skogbruksloven.

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
7.1 Teknisk infrastruktur og utendørs-/lekeareal

Teknisk infrastruktur (vann og avløp, parkering med felt for levering og hentng av 

barnehagebarn) og uteareal/lekeareal skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 

brukstllatelse for ny bebyggelse.  Vei og gang-sykkelvei fra Fv 850 opp tl boligtomter skal 

også være opparbeidet før det gis brukstllatelse for ny bebyggelse.

For å unngå forurensning skal overvann fra bebyggelse ikke kobles på det kommunale 

avløpsnetet, men ledes gjennom infiltrasjon i grunnen, fordrøyning eller annen trygg 
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avledning. Overvann skal håndteres på egen tomt. Ved søknad om rammetllatelse skal det 

redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overfatevann og drensvann. 

Trafo skal etableres før det gis igangsetngstllatelse tl boligutbygging. 

Fiber skal tlretelegges samtdig med vann og avløp og etableres frem tl tomtegrense.

7.2 Støy
Støy i tlknytning tl boliger og tlhørende felles leke-/oppholdsområder skal ikke overstge 

anbefalte støygrenser angit i statlige retningslinjer i T-1442/2016 (eller nyere versjon). Minst

halvparten av oppholdsrommene i hver ny boenhet og alle soverom skal ha vindu i fasade 

med støybelastning Lden = 55 dBA eller lavere. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i 

natperioden (23-07) ikke overstge 70 dB.

Støy fra anleggsvirksomhet skal ikke overstge anbefalte støygrenser angit i statlige 

retningslinjer i T-1442/2016. Støyende drif og aktvitet skal kun foregå på dagtd mellom 

kl.07.00-17.00 på hverdager. Naboer skal varsles iht. T -1442/2016.

7.3 Trafikkregulerende tiltak
Det skal setes opp skilt ved kjørevei o_KV som skal hindre levering og hentng av elever ved 

snuplassen.

7.4 Kaikkleirefare 
Det er mulighet for kvikkleirefare i nærheten med mindre sannsynlighetsgrad, men alvorlig 

virkning. Føre-var-prinsippet gjelder under øvre marin grense. Det skal gjennomføres en 

vurdering av kvikkleirefare før det gis igangsetngstllatelse tl nye tltak.

7.5 Radon
Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tlretelegges for egnet 

tltak i byggegrunn som kan aktviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i innelufen. 

Nødvendige sikringstltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad.
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