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Forslag til  

PLANBESTEMMELSER 
til detaljregulering for deler av  

Strømsnes 
sentrum (forretning), Valnesfjord 

 
 
 
 
 
 
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. 
Kunngjøring om igangsatt planlegging 20.12.2013  

1.gangs behandling i planutvalget   

Offentlig ettersyn i tidsrommet   

2.gangs behandling i planutvalget   

Offentlig ettersyn i tidsrommet   

3.gangs behandling i planutvalget   

Vedtatt kommunestyret   

 

PlanID: 1841-2013004 

 

 
 

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til 

bestemmelsene er vist i eget dokument. 

 

Dato……………………………………………………………………………………………............................................. 
ordførerens underskrift 

 
 
 
 
 

   Planbestemmelsene er utarbeidet 14.03.2014 av Norconsult AS på  

vegne av Coop Nordland SA 
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PLANBESTEMMELSER 
 

§1 GENERELT 
 

 

1.0 Formål 
Formålet med planen er å legge til rette for forretning innenfor planområdet ved 

endring av tidligere vedtatte planer.  

 

 

1.1 Planavgrensning 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart for detaljregulering for deler 

av Strømsnes (forretning), Valnesfjord, plan ID 2013004, i skala 1:500 (A3 format), sist 

revidert 14.03.14.  
 
 
1.2 Forholdet til andre planer 

Planen vil erstatte deler av følgende reguleringsplan: 

 

• PlanID 1841-2010008. Detaljregulering for Strømsnes sentrum, endring 

• PlanID 1841-2002005. Reguleringsplan for Strømsnes. 

 

 

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

  

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 ledd nr. 1). 

• Boligbebyggelse (B), eierform annen. 

• Forretninger (F), eierform annen. 

• Forretning/kontor (F/K), eierform annen. 

 

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

• Kjørevei (KV1-KV3), eierform offentlig. 

• Gang- og sykkelveg (GS), eierform offentlig. 

• Gangveg/gangareal/gågate (GG), eierform annen. 

• Annen veggrunn- tekniske anlegg (VT1-VT3), eierform offentlig. 
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§ 2 FELLES BESTEMMELSER 
 

 
2.1 Situasjonsplan  

I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges en detaljert 

situasjonsplan i målestokk 1:500 eller større. Planen skal redegjøre for eksisterende og 

fremtidig terreng med planlagt byggverk, andre varige konstruksjoner og parkering 

innplassert. Planen skal også omfatte atkomster, innganger, trafikkarealer, 

varelevering, opparbeidelse og bruk av ubebygde områder med materialbruk og 

eventuell beplantning. 

 

 

2.2 Bebyggelse 
Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god arkitektonisk  

helhetsvirkning i forhold til omgivelsene. Tiltak skal gis en god materialbruk og skal 

utformes med høy arkitektonisk kvalitet.  

 

 

2.3 Universell utforming 
Bygninger og uteområder skal i størst mulig grad gis universell utforming, dvs. at de er 

tilgjengelige og kan nyttes av brukere med ulike funksjonshemninger uten spesielle 

innretninger for disse. 

 
 
2.4 Støy 

Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i 

Miljøvern-departementets retningslinjer T-1442. 

 
 
 
2.5 Parkering  

Der ikke annet er bestemt er kravet til parkering (bil og sykkel) i henhold til enhver tid 

gjeldene parkeringsnorm for Fauske kommune. For forretning er den ved 

vedtakstidspunktet av denne planen 1 plass pr 100 m
2 

(BRA). Minst 5 % av 

parkeringsplassene skal forbeholdes forflytningshemmede. 

 

 

2.6 Kulturminner 
 Dersom en i forbindelse med tiltaket skulle komme over materiale av kulturhistorisk 

betydning, skal arbeidet stanses og kulturavdelingen i Nordland Fylkeskommune og 

Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd.  
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§ 3 AREALBRUKSFORMÅL 
 
 
 

3.1 Boligbebyggelse (B)  
Innenfor område B skal eksisterende boligbebyggelse opprettholdes i inntil 2 etasjer.  

  

Maksimal tillatt bebygd areal (%- BYA) settes til 30 %.  Ved eventuell gjenoppbygning 

av eksisterende bygning skal bygningen ha saltak eller valmet tak med vinkel mellom 

18 og 30 grader. Maksimal tillatt mønehøyde settes til 8 meter og bygningen skal 

tilpasses bebyggelsen i strøket for øvrig mht. materialbruk og farge.    

 

Byggegrenser fremgår av plankartet. Der det ikke er angitt grenser er det Plan- og 

bygningslovens bestemmelser om minsteavstand til naboeiendom som gjelder. 

 

 
3.2 Forretninger (F)  

Innenfor område F kan det etableres forretningsvirksomhet.  Bevertning og 

servicevirksomhet er også tillatt i området. 

  

Maksimal tillatt bebygd areal (%- BYA) innenfor området settes til 70 %. Bruksarealet 

(BRA) får ikke over 3.000 m
2
.  BRA regnes uten tillegg for tenkte plan.   

 

 Byggegrenser fremgår av plankartet. Der det ikke er angitt byggegrenser er denne 

sammenfallende med formålsgrensen.  

 

 Maksimal gesims- og mønehøyde settes til 9 m regnet fra gjennomsnittlig planert 

terreng. 

 

 Inntegnede linjer for fremtidig bebyggelse og parkeringsplasser er ikke juridisk 

bindende, men viser en mulig plassering av disse.  

 

 Det tillates ikke permanent biltrafikk mellom ny forretningsbebyggelse og boligtomten 

innenfor planområdet (området med signaturen B). Eier av område B gis tillatelse til å 

benytte deler av forretningsområdet ved utøvelse av vedlikehold av garasjens 

nordøstre side.  

 

Det skal videre i samråd med samme eier av område B, settes opp et gjerde som 

avbøtende tiltak i forhold til biltrafikk og innsyn. Dette gjerdet gjelder i 

eiendomsgrensen fra det nordøstlige hjørnet av garasjen og videre langs boligtomtens 

nordøstre eiendomsgrense.   
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3.3 Forretning/kontor (F/K)  
Innenfor område F/K kan det føres opp bebyggelse for forretning, kontor, lager og 

servering. Ny bebyggelse kan oppføres i inntil 2 etasjer med saltak eller valmet tak med 

vinkel mellom 18 og 30 grader.  Maksimal mønehøyde settes til 9 meter og bygninger 

skal tilpasses bebyggelsen i strøket forøvrig mht. materialbruk og farge. Boliger tillates 

innredet i bygningenes 2. etasje.  

 

Byggegrenser fremgår av plankartet. Der det ikke er angitt grenser er det Plan- og 

bygningslovens bestemmelser om minsteavstand til naboeiendom som gjelder. 

 

  

3.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (KV, GS, GG og VT) 
Områdene benevnt med signaturen KV1 til KV3 er regulert til offentlige kjøreveger med 

bredder i hht. plankartet.  KV1 er medtatt til senterlinjen av vegen.  

 

Områdene benevnt med signaturene GS og GG er regulert til henholdsvis gang- og 

sykkelveg og gangveg med bredder i hht. plankartet.   

 

Områdene benevnt med signaturen VT1 til VT3 er regulert til annen veggrunn- 

grøntanlegg med eierformen offentlig og bredder i hht. plankartet. Dette er områder 

for skråninger, grøfter, snøopplag, etc.  

 

 

 

§4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

1. Det fremgår et rekkefølgekrav av § 2.1 vedrørende utarbeidelse av situasjonsplan 

som skal følge søknad om tillatelse til tiltak.  

 

2. 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. 
 

3. 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. 

 

4. 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. 
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5. 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. 

 

6. Før brukstillatelse eller ferdigattest kan gis, skal parkeringsarealer og infrastruktur 

som inngår i tillatelse være ferdigstilt. 

 


