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PLANBESTEMMELSER 

For detaljregulering av 

Fauske Tower Hotel og Kulturhus, Fauske kommune 

 

PlanID: 

Planen er datert: 22.06.2018 

Siste revisjon av planen: 05.07.2018 

Siste revisjon av bestemmelsene: 05.07.2018 

VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNE I SAK: 

 

 

§1 AVGRENSING OG FORMÅL 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrensen på plankart merket Rambøll AS og datert 

22.06.2018. 

 

§12-5 Formål 

1. Bebyggelse og anlegg 

Kulturhus (K) 

Hotell/Kai (H/Kai) 

Øvrige anlegg - fylling 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg (KV) 

Torg (T) 

Gang-/sykkelveg (GS) 

Annen veggrunn – grøntareal (AVG) 

Parkeringsplasser (P) 

Holdeplass/plattform (H) 

3. Grønnstruktur 

Friområde (F) 

8. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Ferdsel i sjø (VFE) 

Småbåthavn (VS) 

 

§12-7 Bestemmelsesområder 

1. Utforming (#1-2) 

 

 

§2 FELLESBESTEMMELSER 

 

2.1 Utomhusplan 

2.1.1 Hotellet 

Sammen med søknad om byggetiltak skal det legges ved en plan for utomhusarealet tilknyttet Ho-

tell/kai. Arealene innenfor bestemmelsesområde #2 skal være en del av planen. Planen skal være høy-

desatt og vise utforming av trafikkarealer og offentlig plasser. Utomhusplan skal angi møblering og be-

lysning, og vise terrengbearbeiding, beplantning, belegning, murer, ramper og lignende.  

 

Utomhusplanen skal godkjennes som en del av igangsettingstillatelsen. 
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2.1.2 Kulturhuset 

Sammen med søknad om byggetiltak skal det legges ved en plan for utomhusarealet tilknyttet kulturhu-

set. Torget skal være en del av utomhusplanen. Planen skal være høydesatt og vise utforming av tra-

fikkarealer og offentlig plasser. Utomhusplan skal angi møblering og belysning, og vise terrengbearbei-

ding, beplantning, belegning, murer, ramper og lignende.  

 

Utomhusplanen skal godkjennes som en del av igangsettingstillatelsen. 

 

2.2 Tilgjengelighet/ Universell utforming 

Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av uteareal og bebyggelse som 

skal være tilgjengelig for publikum. 

 

2.3 Geoteknikk 

Sammen med søknad om byggetiltak skal det foreligge dokumentasjon på geoteknisk prosjektering av 

bygninger og anlegg i sjø. 

 

2.4 Bygge- og anleggsvirksomhet 

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen, skal følge 

søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport driftstider, trafikk-

sikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak 

skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

 

Under anleggsperioden må det sikres at anleggsarbeidet skjer i henhold til grenseverdiene angitt i Støy i 

arealplanleggingen T-1442/2016. 

 

2.5 Kulturminner 

Dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 8, 2. ledd. 

Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og det er ikke tillatt å 

skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. KML § 

3 og 6. 

 

2.6  Støy og støv 

Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016 om vegtrafikkstøy og T-1520 om luftkvalitet gjel-

der. Det skal dokumenteres at grenseverdiene ikke overskrides og eventuelle avbøtende tiltak skal re-

degjøres for som del av søknad om igangsettelse.  

 

2.7 Renovasjon 

Kommunens retningslinjer vedrørende renovasjon skal følges, og avfallsløsning må tilpasses bilene som 

renovatørene disponerer.  

 

2.6  Energi 

Ny bebyggelse skal bygges med passivhusstandard som minimum. Som del av detaljprosjekteringen 

skal alternative energikilder vurderes. Strømforsyning og teknisk anlegg i tilknytning til dette skal avkla-

res i samråd med netteier i forbindelse med byggesaken. 
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§3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

3.1 Byggegrenser 

Gjeldende byggegrense er vist på plankartet. 

 

3.2 Kulturhus (K) 

Kulturhuset reguleres til offentlig formål. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige kote +22 over nor-

mal middelvannstand. Det tillates takkoppstikk eller andre installasjoner som heishus over satt kote-

høyde. 

 

Det legges vekt på høy kvalitet i den arkitektoniske utformingen, detaljering og materialbruk. Material-

bruk og fargevalg skal beskrives i søknad om rammetillatelse. 

 

Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges dokumentasjon av nybygg med modell, oppriss og 

snitt av bebyggelsen sett i forhold til eksisterende og planlagt bebyggelse i området. 

 

3.3 Hotell/kai (H/Kai) 

Innenfor arealet skal det oppføres hotell med konferansesenter og restaurant. Bebyggelse skal plasseres 

på minimum kote +3. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige kote +90. Det tillates takkoppstikk eller 

andre installasjoner som heishus over satt kotehøyde. Piren (kai) skal være åpen for allmennheten. 

 

Det legges vekt på høy kvalitet i den arkitektoniske utformingen, detaljering og materialbruk. Material-

bruk og fargevalg skal beskrives i søknad om rammetillatelse. 

 

Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges dokumentasjon av nybygg med modell, oppriss og 

snitt av bebyggelsen sett i forhold til eksisterende og planlagt bebyggelse i området. 

 

3.4 Øvrige anlegg – fylling 

Innenfor arealet skal det anlegges en fylling. Fyllingen skal underlegges geoteknisk prosjektering. 

 

 

§4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

4.1 Kjøreveg (KV) 

Området omfatter deler av Sjøgata og Strandpromenaden, og reguleres til offentlig kjøreveg.  

 

4.2 Torg (T) 

Torget skal være offentlig. Det tillates fast møblering, beplantning, belysning og lignende innenfor area-

let. Det legges vekt på høy kvalitet i utformingen, detaljering og materialbruk. Detaljert plan for utfor-

ming skal fremlegges ved søknad om rammetillatelse. 

 

4.3 Gang-/sykkelveg (GS) 

Gang-/sykkelveger skal være offentlige og opparbeides med bredde angitt på plankartet. 

 

4.4 Annen veggrunn – grøntareal (AVG) 
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Arealet skal være offentlig.  

 

4.5 Parkeringsplasser (P) 

Parkeringsplasser skal være offentlig. o_P1 skal opparbeides med 2 HC-plasser. 

 

4.6 Holdeplass/plattform (H) 

Området skal benyttes til av- og påstigningsareal for busser til/fra hotellet. Det skal etableres et fysisk 

skille på hele eller deler av holdeplasslengden, mellom holdeplass og strandpromenaden. 

 

4.7 Avkjørsler 

Avkjørsler er markert med avkjørselspiler på plankartet. Det tillates avvik inntil 2 meter. 

 

§5 GRØNNSTRUKTUR 

 

5.1 Friområde (F) 

Planen omfatter deler av dagens strandpromenade. Området reguleres til offentlig friområde. 

 

§6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 

6.1 Ferdsel i sjø og vassdrag 

Området skal benyttes som transportområde til sjøs. 

 

6.2 Småbåthavn 

VS1 og VS2 er småbåthavner og er privat. Primært skal områdene benyttes til publikumshåndtering i 

forbindelse med trafikk til sjøs. 

 

§7 BESTEMMELSEOMRÅDER 

 

7.1 Utforming - piren (#1) 

Innenfor bestemmelsesområde #1 skal det etableres en turveg som skal være åpen for allmennheten. 

 

7.2 Utforming (#2) 

Arealene innenfor bestemmelsesområde #2 skal være en del av utomhusplanen tilknyttet hotellet. 

 

 

§8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

8.1 Hotell/kai 

Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen, samt dokumentasjon på 

grunnforhold og eventuell tiltaksplan for håndtering av forurensede masser skal foreligge før det gis 

igangsettingstillatelse. 

 

8.2 Kulturhuset 

Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen skal foreligge før det gis igang-

settingstillatelse. 

 

8.3  Utomhusarealer 
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Holdeplass (o_H), arealer innenfor bestemmelsesområde #1-2, Gang-/sykkelveier innenfor planområ-

det, teknisk infrastruktur og torget skal være opparbeidet før det gis ferdigattest eller brukstillatelse til 

kultur og hotell. 

 

8.4  Plan for VA  

Det skal være VA-plan som godkjennes av kommunen som inkluderer overvannshåndtering, vannfor-

bruk/behov og avløpshåndtering. VA-planen skal godkjennes som del av søknad om igangsettelse 

 

8.5  Støy 

Det skal utføres en støyutredning før det gis byggetillatelse. Støytiltak som kreves gjennomført skal 

gjennomføres før eller samtidig med utbyggingen. Brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke gis før dette 

er dokumentert. 

 

 

  




