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VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE I SAK: 

 

AVGRENSNING OG FORMÅL 

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

03.01.2019. 

 

§12-5 Formål 

1. Bebyggelse og anlegg 

Industri (I) 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg (KV) 

Gang-/sykkelveg (GS) 

Annen veggrunn – grøntareal (AVG) 

 

3. Grønnstruktur 

Vegetasjonsskjerm (GV) 

 

§12-6 Hensynssoner 

a.1) Frisiktsone (H140) 

a.3) Ras- og skredfare (H310) 

c) Bevaring Kulturmiljø (H570) 

 

Bestemmelsesområder 

Utforming (#1) 

 

  



FØLGENDE BESTEMMELSER GJELDER FOR REGULERINGSFORMÅLENE: 

1 FELLESBESTEMMELSER 

1.1 Automatisk fredete kulturminner 

Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, 

forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 

kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og 

kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. 

1.2 Parkering 

1.2.1 Det skal settes av: 

• 1 parkeringsplass for bil pr. 100 m2 industri 

• 0,5 sykkelparkering pr. 100 m2 industri 

Plassering og antall plasser skal dokumenteres ved søknad om igangsettingstillatelse. 

1.2.2 Minimum 5% av det totale antall parkeringsplasser skal opparbeides som HC-

parkeringsplasser. Parkeringsplassene må utformes og plasseres slik at hensynet til 

bevegelseshemmede ivaretas. 

1.3 Byggegrense 

Byggegrense er vist på plankartet.  

1.4 Utnyttelse 

Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 50% av tomtens areal (BYA).  

1.5 Brannsikkerhet 

All bebyggelse skal prosjekteres med krav til brannsikkerhet og rømning uten å basere seg 

på eksternt redningsutstyr. 

1.6 Infrastruktur, TRAFO, ledningsnett o.l. 

Innenfor alle formålsområdet tillates gjennomført og anlagt infrastrukturtiltak. Tiltakene 

må plasseres med nødvendig tilgang til inspeksjon og vedlikehold. 

1.7 Støy 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy, T-1442/2016, skal legges til 

grunn både for permanent og anleggsfasen. Under anleggsperioden må det sikres at 

anleggsarbeidet skjer i henhold til grenseverdiene angitt i T-1442 (2016). 

1.8 Luftkvalitet 

For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i både prosjekteringsfase, anleggsfase og 

driftsfase skal Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet, T-

1520, legges til grunn.  

1.9 Dokumentasjonskrav 

1.9.1 Sammen med søknad om tillatelse skal det foreligge en utomhusplan til godkjenning. Den 

skal vise opparbeidelsen av de ubebygde arealene innenfor området. 

 

Utomhusplanen/situasjonsplanen skal fastlegge følgende: 

• Bebyggelsens plassering og høyde 



• Eksisterende og framtidige koter 

• Areal for parkering, inkludert plassering og utforming av HC-parkering og 

sykkelparkering 

• Utforming og plassering av opplegg for tekniske anlegg 

• Interne veger med snuplass(er), skal dimensjoneres for vogntog og iht. vegnormalens 

utformingskrav 

• Eksisterende og ny vegetasjon 

• Plassering og utforming av sikkerhetsgjerde for allmenn ferdsel og vilt 

2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

2.1 Industri (I) 

2.1.1 Innenfor området tillates det oppført bygninger til industriformål, samt andre nødvendige 

anlegg som administrasjonsbygg, anlegg for nødstrøm, parkeringsplasser, interne veier, 

logistikk- og servicebygninger etc. 

2.1.2 Det skal etableres anlegg for overvannshåndtering innenfor formålet. 

2.1.3 Området tillates avsperret for allmenn ferdsel av sikkerhetshensyn. Det kan settes opp 

sikkerhetsgjerde på inntil 4 meters høyde innenfor formålet. 

2.1.4 Gesimshøyde skal ikke overstige 11 meter. 

3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

3.1 Kjøreveg (KV) 

3.3.1 o_KV1 omfatter deler av E6/Follaveien og reguleres til offentlig kjøreveg. 

3.3.2 o_KV2 skal være atkomst til industriområdet. Arealet skal være offentlig og opparbeides 

med en bredde på 7,5 m, inkludert skulder. 

3.2 Annen veggrunn grøntareal (AVG) 

Området er offentlig. Det tillates skjæringer og fyllinger i tilknytning til kjøreveger. 

3.3 Gang-/sykkelveg (GS) 

Gang-/sykkelveg skal være offentlig og opparbeides med en bredde på 3,0 meter. 

4 GRØNNSTRUKTUR 

4.1 Vegetasjonsskjerm (GV) 

4.1.1 Vegetasjonsskjerm skal fungere som visuell avgrensning mellom industriområdet og 

omkringliggende områder.  

4.1.2 Eksisterende vegetasjonsskjerm skal i størst mulig grad bevares. Vegetasjonsskjermene 

skal beplantes med stedegen vegetasjon.  

4.1.3 Det tillates etablert utløp til bekker fra overvannsanlegg innenfor formålet.  

5 HENSYNSSONER 

5.1 Frisiktsoner 

Innenfor de frisiktsoner som er angitt i planen skal det ikke forekomme sikthindrende 

gjenstander som er høyere enn 0,5 m over tilstøtende kjørebaners plan. 



5.2 Ras- og skredfaresone 

Hensynssonen skal fungere som sikringssone mot Farvikbekken.  

 

5.3 Bevaring kulturmiljø 

Innenfor område for vegetasjonsskjerm med hensynssone c) – bevaring kulturmiljø – må 

det ikke foretas noen inngrep eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig innvirkning på 

krigsminnet innenfor arealet. Eventuelle nødvendige tiltak innenfor hensynssonen må 

gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet 

(fylkeskommunen). 

6 BESTEMMELSESOMRÅDER 

6.1 Utforming (#1) 

Innenfor arealet skal det etableres anlegg for overvannshåndtering, inkludert plassering og 

utforming av sikkerhetsgjerde for å forebygge skade/fare på vilt eller personer. Anlegg skal 

godkjennes av Fauske kommune og NVE før det gis igangsettingstillatelse. 

7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

7.1 Kjøreveger 

Kjøreveger og gang-/sykkelveg skal opparbeides før det gis brukstillatelse. 

7.2 Vegetasjonsskjerm 

Vegetasjonsskjerm skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse. 

7.3 Geoteknikk 

Det skal foreligge dokumentasjon som oppfyller kravene om sikker byggegrunn i TEK17 og 

PBLs §28-1 før det gis igangsettingstillatelse. 

7.4 Plan for VA 

Det skal foreligge plan for overvannshåndtering, inkludert sikringstiltak, før det gis 

igangsettingstillatelse. Planen skal inneholde dokumentasjon på at valgt løsning ikke øker 

belastningen på dagens overvannsnett nedstrøms planområdet. 

7.5 Bygge- og anleggsvirksomhet 

7.5.1 Plan for masseutskiftning skal være en del av byggesøknaden. Planen skal redegjøre for 

bruk av myrmasse til restaurering av myr i nærområdene og planen skal godkjennes av 

Fauske kommune. Det skal utarbeides en rammeplan som beskriver hvordan eventuelle 

forurensede masser skal håndteres. Prøvetaking av massene tas inn i planen og skal 

gjennomføres før det gis igangsettingstillatelse.  

7.5.2 Nødvendige beskyttelsestiltak for å hindre økt belastning på dagens overvannsnett skal 

være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

7.5.3 Vurdering og redegjørelse for bruk av grønne-/grå tak som tar unna overvann skal 

dokumenteres som en del av byggesøknaden. Det skal etableres grønne/grå tak dersom 

utbyggingsformen tillater det innenfor rimelige skjønn. Gjenvinning av varme til 

oppvarmingsformål skal vurderes på samme grunnlag. Fauske kommune skal godkjenne 

vurderingen før det gis byggetillatelse. 

 


