
   
    

Høringsutkast, 25.02.2015 
  Side: 1 av 7  

 

 

 
 

Forslag til  

PLANBESTEMMELSER 
til detaljregulering for  

Valnesfjord skole og flerbrukshall 
 
 
 

 

 

 

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. 

Kunngjøring om igangsatt planlegging 02.10.2014  

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: 2014004 

 

 

 

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til 

bestemmelsene er vist i eget dokument. 

 

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

ordførerens underskrift 

 

 

 

 

 

   Planbestemmelsene er utarbeidet 25.02.2015 av Norconsult AS på  

vegne av Fauske kommune 
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§ 1 GENERELT 
 
  Planavgrensning 

Det regulerte området er vist på plankart Detaljregulering for Valnesfjord skole og 
flerbrukshall med plan-ID 2014004, i skala 2000 (A3 format). For området gjelder de 
reguleringsbestemmelser som er beskrevet nedenfor.  

   
Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for:  

- Gang- og sykkelvei II, Rv 80 – Strømsnes med plan ID 1981004 vedtatt 
03.06.1981 

- Løkåsåsen, Valnesfjord med plan ID 1987002 vedtatt 30.07.1987 
- Gang- og sykkelvei, Ankjellsvingen – Valnesfjord kirke (Rv. 80) med plan ID 

2000003 vedtatt 10.02.2000 
 
 
§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
 
 

2.1 Formålet med planen 
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av ny barne- og ungdomsskole 
med tilhørende uteareal og en flerbrukshall. 
 

 

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

 
Bebyggelse og anlegg, PBL kap.12-5, nr.1 

• Offentlig og privat tjenesteyting, eierform offentlig 
- Undervisning (o_U) 
- Barnehage (o_BH) 
- Kirke/annen religionutøvelse  (o_R) 

• Idrettsanlegg, eierform offentlig (o_IA) 

• Avløpsanlegg, eierform offentlig (o_AA) 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL kap.12-5, nr.2 

• Vei, eierform offentlig (o_V) 

• Kjørevei, eierform offentlig (o_KV) 

• Gang- og sykkelvei, eierform offentlig (o_GS) 

• Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_AVG)  

• Parkering, eierform offentlig og felles (o_P og f_P) 
 

Grønnstruktur, PBL kap.12-5, nr.3  

• Friområde, eierform offentlig (o_FRI) 
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Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, PBL kap.12-5 nr.6   

• Friluftsområde  
- Friluftsområde i sjø og vassdrag, eierform offentlig (o_FSV) 

 
 

§ 3   FELLES BESTEMMELSER 
 
3.1 Situasjonsplan  

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i passende målestokk 
for det enkelte byggetrinn. Det skal vises opparbeiding av hele området som omsøkes 
med atkomst, parkering, terrengbehandling med eksisterende og planlagt terreng, belegg, 
murer og gjerder over 0,7 m, utstyr for avfallshåndtering, beplantning, snølagring, 
lekeplass, o.a. 

 

3.2 Bebyggelse 
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 hvert enkelt delområde. Dette med tanke på materialbruk, 
takform og detaljering.  

 
3.3 Universell utforming 

For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i Teknisk forskrift.  
 

3.4  Parkeringskrav  
For o_U settes det krav om min. 0,9 bilparkering per årsverk og min. 0,5 sykkelparkering 
per elev. Av samlet antall parkeringsplasser for o_U og skal minst 5 % være utformet og 
reservert for forflytningshemmede. Disse plassene skal ha kortest mulig gangavstand til 
hovedinngang. 
 
Sykkelparkering og parkering for forflytningshemmede skal løses innenfor o_U. 
Resterende parkeringskrav løses på området benevnt o_P. 
 
For o_BH skal parkeringsbehovet (gjelder både bil- og sykkelparkering) primært løses 
på f_P og på egen tomt, evt. på o_P. 
 
For o_R skal parkeringsbehovet løses på egen tomt eller på o_P. 

 
Arealkravet per biloppstillingsplass er minimum 18 m2 inklusiv manøvreringsareal. Ved 
utforming av parkeringsplassene skal Statens Vegvesens håndbok 017 legges til grunn. 
 
Sykkelstativ må estetisk tilpasses den øvrige gatemøblering og tilgjengelig areal og skal 
være låsbare. 
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3.5 Leke- og uteoppholdsareal  
 Det skal settes av tilstrekkelige uteareal i tilknytning til skolen. Skolegården skal ha 

naturlige skiller mellom de ulike trinnene. 
 
Naturen rundt skolen kan tas i bruk, både som del av skolegården og som en tilgjengelig 
aktivitetspark for alle. Utearealene skal betjene ulike aktiviteter, både innenfor og 
utenfor skoletid og skal være en del av nærmiljøets aktivitetstilbud. 

 

3.6  Avfall 
Det skal avsettes nødvendig areal for håndtering av avfall. Kommunens retningslinjer 
vedrørende renovasjon skal følges, og valg av avfallsløsning må tilpasses bilene som 
renovatørene disponerer. 

 
3.7  Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 

Det må tas hensyn til evt. kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares 
med den enkelte kabeleier. 

 
3.8  Energi 

Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet- og forsyning som fastsatt i de til 
enhver gjeldende teknisk forskrift. En vesentlig del av varmebehovet skal dekkes med 
annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensel hos sluttbruker. Dette 
forhold dokumenteres i byggesak. 

 
3.9  Kulturminner 

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

 
 

 
§ 4   BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 

Byggegrenser fremgår av plankartet og er satt til 2 m mot veiformål (gjelder ikke for 
o_R) og 4 m mot naboeiendom.  
 
Der byggegrensen ikke er vist på plankartet er den sammenfallende med formålsgrensen. 

 
4.1  Offentlig eller privat tjenesteyting    
 

a) Undervisning (o_U) 
I området kan det etableres barne- og ungdomsskole med tilhørende leke- og 
uteoppholdsareal og en flerbrukshall. 
 
Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 60 % og gesimshøyde til 17 m over 
gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Overskridelse av den maksimale byggehøyden inntil 3,5 m kan tillates for mindre 
bygningsdeler, så som heissjakter, trapperom, etc. 
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Overkant gulvhøyde skal ikke ligge lavere enn kote +3,0 (NGO). 
 
Innenfor o_U skal det settes av tilstrekkelig areal for handicapparkering og varelevering. 

 

b) Barnehage (o_BH) 
  Området omfatter eksisterende barnehage.  
 

Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 30 %. Mønehøyde settes til 9 m og 
gesimshøyde til  8 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

c) Kirke/annen religionutøvelse (o_R) 
Området omfatter eksisterende kapell.  
 
I området tillates det oppført kirke/menighetshus o.l.  
 
Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 30 %. Mønehøyde settes til til kote +15,0 
(NGO) og gesimshøyde til kote +13,0 (NGO). 

 

4.2  Idrettsanlegg (o_IA) 
Området omfatter eksisterende idrettsbane med tilhørende klubbhus. 
 
Innenfor arealene tillates enkel bebyggelse som har naturlig tilknytning til 
idrettsanlegget. 

 

4.3  Avløpsanlegg (o_AA) 
  Området omfatter eksisterende kommunalt pumpehus.  
 

Eksisterende atkomst til pumpehuset opprettholdes. Det kan evt. legges til rette for 
atkomst til pumpehuset via o_P og sørlige del av o_U. 

 

 
§ 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 det vist frisiktlinjer. Arealet mellom frisiktlinje og tilstøtende veier er 
frisiktsone. I frisiktsone skal det til enhver tid være frisikt i en høyde 0,5 m over 
tilstøtende veiers plan. 

 

5.2 Kjøreveg (o_KV) 
Området benevnt o_KV reguleres til kjørevei med bredde ihht. plankartet. Eierform 
offentlig.  
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5.3  Gang- og sykkelveg (o_GS1 – o_GS3)   
Områder benevnt o_GS1 til o_GS3 reguleres til gang- og sykkelvei med bredde iht. 
plankartet. Eierform er offentlig.   
 

 

5.4  Annen veggrunn – grøntareal (o_AVG1 – o_AVG5) 
Områder benevnt o_AVG1 til o_AVG6 skal først og fremst ha funksjon som grøntareal 
men kan også benyttes til snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt.  

 
 

5.5  Parkering (o_P og f_P) 
o_P: 
Parkeringsplass benevnt o_P skal benyttes til parkering for ansatte på skolen og 
midlertidig parkering for buss og biler i forbindelse med levering og henting av elever.  
 
Parkeringsplassen skal utformes på en måte som muliggjør levering og henting av elever 
på en effektiv og trafikksikker måte. Mulig løsningen er illustrert på plankartet men er 
ikke juridisk bindende. 
 
Området tillates også benyttet til parkering for flerbrukshall, idrettsanlegg, kirka/kapell 
og barnehagen. 
 

f_P: 
  Parkeringsplass benevnt f_P skal være felles for område avsatt til barnehage, o_BH. 
 

 
§ 6  GRØNNSTRUKTUR 
 
  Friområde (o_FR1 og o_FR2) 
 
  Området benevnt o_FR1 og o_FR2 kan brukes til rekreasjon og friluftsliv samt i 

undervisningssammenheng.  
 
  Mindre tiltak som har som formål å fremme allment friluftsliv (gang- og sykkelvei, 

gapahuk o.l.) tillates i o_FR1så fremt tiltaket ikke hindrer allmenn ferdsel og utøving av 
friluftsliv.  

 
  
§ 7  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE 

STRANDSONE 
 
  Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_FSV) 

Området benevnt med o_FSV benyttes til friluftsformål i sjø. 
 

Evt. tiltak i sjø skal sendes til uttalelse til Fylkesmannen ift. naturmangfold og 
godkjennes av havnemyndighet.     
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§ 8  REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

8.1 Teknisk infrastruktur og utendørs-/lekeareal 
Teknisk infrastruktur (vann og avløp, vei, parkering med felt for levering og henting av 
elever og gang- og sykkelvei) og uteareal/lekeareal relatert til omsøkt byggetrinn skal 
være ferdig opparbeidet i hht. tillatelsen før det kan gis ferdigattest.   

 

8.2 Forurenset grunn 
Ved søknad om igangsettingstillatelse av tiltak i grunn på eiendom gnr 56 bnr 55 og 56 
skal det foreligge kartlegging av mulig forurensing i grunnen og eventuell tiltaksplan for 
håndtering av forurensede masser.  

 

8.3 Støy 
Støygrenser fastsatt i Miljøverndepartementets (MD) retningslinje T-1442/2012 gjelder i 
planområdet. 
 

8.4  Trafikkregulerende tiltak 
Det skal settes opp fysisk sperre langs sørsiden av eiendom med gnr 56 bnr 55 og 56, 
dvs. mellom eiendommen og gang- og sykkelveien før ny atkomsten til parkering 
benevnt o_P tas i bruk. 

 
Det skal settes opp skilt ved kjørevei o_KV som skal hindre levering og henting av 
elever ved snuplassen. 

 

8.5 Anleggsfasen 
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 (ulempeplan). 
 

    
 
  
 


