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PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VOLLGATA 44 FAUSKE, GNR, BNR 
103/1617. ID 2015007 
 

 

Siste behandling i plan- og 

utviklingsutvalget dato: 
10.05.2016 

 

Vedtatt av Fauske kommunestyre i 

møte dato:  
19.05.2016 

 

Under K. Sak nummer: 
119/16 

 

 
 

ordfører  

 

 

 

PLANBESTEMMELSER 

 

 

§1 GENERELT 

 

1.0 Formål 

Reguleringsplanen skal legge til rette for boligbebyggelse. 

 

1.1 Planavgrensning 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart for Vollgata 44, Plan – ID 2015007 i 

målestokk 1: 500 [A3].  

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for gang- og sykkelveg  Follaveien (E6). Resten av 

området er regulert gjennom Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1 (KPA). 

 

1.2 Planområdets arealformål 

Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven § 12-5: 

 

Bebyggelse og anlegg (Pbl.§.12-5, pkt. 1) 

Boligbebyggelse (B1) annen eierform 

Boligbebyggelse (B2) annen eierform 

Boligbebyggelse (B3) felles eierform 

Boligbebyggelse (B4) annen eierform 

 

Lekeplass, felles eierform 

Renovasjon, felles eierform 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. §12-5, pkt.2) 

 Veg, felles eierform, offentlig eierform. 

 Gang- og sykkelveg 

 

Sikringssoner (Pbl § 12-6) 

 Frisikt (H140_1-H140_2) 

 

 



Side 2 av 4 
 

 

§ 2 FELLES BESTEMMELSER 

 

Utbyggingsrekkefølge 

 

Med søknad om tillatelse skal det sendes inn situasjonsplan som dokumenterer oppfyllelse av 

gjeldende krav for utbygging. 

 

Støy – støyskjerming 

Boliger skal dokumenteres å oppnå innendørs støynivå ihht NS 8175, klasse C som tilsvarer 30 LpA, 

eq,24h(db). Maks støynivå for uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk er for støykildene vei, 

hhv 55 Lden. I soverom gjelder dessuten maksnivå fra utendørskilder 45 LpAmax (dB), natt kl. 23-07.  

Tiltak for støyskjerming, som vist på plankartet skal ferdigstilles før det kan gis brukstillatelse. Det 

skal etableres sluse i støyskjermen for gjennomgang til sykkelsti. Sluse i støyskjerm må etableres i 

samme høyde som skjermen, og utføres med lydabsorbent på slusens innside. Siktlinjer for  adkomst 

på nabotomt i nord må ivaretas. 

 
Støyskjerm etableres innenfor eiendommene 103/153, 103/1617 og 103/793. Eiere av 

utbyggingsområdet B1 og B4 har fremtidig ansvar for vedlikehold av støyskjermen. 

 

 

Universell utforming 

Uteområder og atkomst til og i bygninger skal ha en universell utforming som sikrer tilgjengelighet for 

alle i tråd med teknisk forskrift.  

 

Parkering 

De til enhver tid gjeldende parkeringskrav legges til grunn. Någjeldende krav: 1,5 pr. enhet. 

 

 

Lekeareal 

De til enhver tid gjeldende krav til leke- og uteoppholdsarealer skal oppfylles og dokumenteres ved 

utomhusplan, jfr. § 9.4 i KPA. 

 

 

Estetikk 

Bebyggelsen skal plassers og utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning i forhold til 

omgivelsene. 

 

 

 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

§ 3.1 Boligbebyggelse 

Innenfor område B1-B2 kan det etableres boliger i to etasjer med tilhørende anlegg.  

 

Utnyttelsesgraden for B1 og B2 settes til % BYA =47 %. Utnyttelsesgraden for B3 og B4 settes til % 

BYA=50 %. Der byggegrensen ikke er vist på plankartet er den sammenfallende med formålsgrensen. 

Maksimal mønehøyder skal ikke være over 9,0 meter og gesimshøyden ikke være over 8,0 meter. Ved 

bruk av pulttak eller flatt tak er gesims sammenfallende med mønehøyder. Høydene måles fra 

gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Plasseringen av bebyggelsen innenfor områdene B1, B3 og B4, kan plasseres inntil 1,0 meter utenfor 

grensen for planlagt bebyggelse, men ikke utenfor byggegrenser. Innenfor område B1 og B4, kan 
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balkong etableres inntil 1 meter utenfor byggegrense. Innenfor B2 skal bebyggelsen plasseres innenfor 

byggegrense. 

 

 

 

§ 3.2 Innenfor område B1 – B4 skal det etableres parkering i henhold til kommunenes til enhver tid 

gjeldende bestemmelser. Parkering for B2 kan etableres utenfor byggegrense iht. plankart. Se punkt 

om parkering i Fellesbestemmelsene.  

 

§ 3.3 Garasjer, boder og andre mindre konstruksjoner kan etter søknad plasseres utenfor byggegrense. 

Garasjeplassering skal fremkomme av utomhusplan som skal vedlegges rammesøknad. 

 

§ 3.4 Lek 1, Lek 2 og Lek 3 

Innenfor områdene skal det etableres nærlekeplass for B1-B4. Lekeplass ved inngang etableres på 

egen tom og skal fremgå av utomhusplan som vedlegges rammesøknad. Det anlegges gjerde mot vei 

på lekeplass 2. Og gjerde mot vei og parkering på lekeplass 3. 

 

§3.5 Renovasjon 

Alle har søppelbokser på egen tomt, disse dras ned til anviste punkt for tømming. 

 

§ .3.6 Støttemurer 

Støttemurer kan etableres som vist på plankart. 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG IG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

§ 4.1 Intern kjøreveg reguleres til veibredde 3 meter på kjørebane.   

§ 4.2 Gang- sykkelveg. Kobles til eksisterende gang- og sykkelveg langs Follaveien (E6). 

 

 

§ 5 SIKRINGSSONER 

 

Område H140_1-H140_2 er regulert som sikringssoner frisikt. Innenfor disse sonene skal det ikke 

etableres sikthindringer som er høyrere enn 0,5 m. 

 

 

§ 6 GRUNNFORHOLD 

Ved søknad om igangsettingstillatelse av tiltak i grunn skal det foreligge kartlegging av 

grunnforholdene med eventuell tiltaksplan for stabilitet. 

 

 

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

a) Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes 

kommunalteknisk kontor for godkjenning. Planen skal være godkjent før det kan gis byggetillatelse. 

 

 

b) 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.  

Byggetegninger for plassering og utforming av støyskjermen godkjennes av Statens Vegvesen før det 

gis byggetillatelse.  



Side 4 av 4 
 

 

 

c) F _lek 1 skal før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for område B2, være 

opparbeidet i henhold til tillatelsen. F _lek 3 skal før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 

for område B3, være opparbeidet i henhold til tillatelsen. F _lek 2 skal før det gis midlertidig 

brukstillatelse eller ferdigattest for område B1 og B4, være opparbeidet i henhold til tillatelsen. 

 

d) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel 

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i 

området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 

1978 nr. 50 om kulturminner § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 
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