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Detaljregulering for Havnegården - endring 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 godkjenner 
Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til endring av reguleringsplan for Havnegården. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 065/19 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 godkjenner 
Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til endring av reguleringsplan for Havnegården. 

 
Vedlegg: 

16.08.2019 Plankart_Havnegården 1418092 

21.08.2019 Planbestemmelser_Havnegården_16.08.19 1418430 

16.08.2019 Illustrasjoner oppdatert 1418094 

 

Saksopplysninger: 
 
Havnegården AS fremmer forslag til endring av detaljregulering for Havnegården, vedtatt 21.06.18 med 
planid 2017003. 
Planområdet ligger sentralt i Fauske sentrum med utsikt over strandpromenaden og Fauskevika. I 
kommuneplanens arealdel for sentrum er området innenfor kvartal 8, der øvre byggehøyde er satt til 75 
m. 
 
Reguleringsendringen innebærer økning i byggehøydene fra kote + 25,0 m (østre del) til + 
28,5 m med inntil 7 plan. I vestre del er byggehøyden foreslått satt lavere, fra kote +19,95/kote + 26,30 
til kote 16,0. 
For å oppfylle krav til leke- og uteoppholdsareal er opprinnelig innregulert offentlig parkeringsareal o_ 
SPA5 omregulert til uteoppholdsareal, og for å oppfylle krav til felles 
parkering omreguleres innregulerte offentlige parkeringsplasser o_SPA3 og o_SPA4 til felles parkering 
f_SPA4 og f_SPA5. 
 
De foreslåtte endringene er i tråd med kommuneplanens arealdel og er innenfor hovedrammene i 
vedtatt plan. Rådmannen og barnas representant er tilfreds med at o_SPA5 
endres til friområde/lek. Det er derfor konkludert med at saken kan behandles forenklet. 
 



Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 26.06.19 – 16.08.19. Det er innkommet 
to uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser fra offentlige myndigheter. 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved «nnnnn») og deretter er det gjort en 
vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 
 
 
Fylkesmannen i Nordland, 19.07.19 
 
Høringsuttalelse - Endring av reguleringsplan for Havnegården – Fauske 
 
Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse av 26. juni 2019. 
 
Reguleringsplan for Havnegården ble vedtatt i 2018, og det ønskes nå endringer i tillatt byggehøyde. 
For å oppfylle krav til leke- og uteoppholdsarealer, foreslås det å endre areal avsatt til parkering til 
uteoppholdsareal. I tillegg skal innregulerte offentlige parkeringsplasser omgjøres til felles parkering. 
 
Vi vil presisere viktigheten av at støy på uteoppholdsarealer ikke overskrider anbefalte støygrenser i 
tabell 3 i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). 
 
Uteoppholdsarealer skal for øvrig i henhold til byggteknisk forskrift § 8-3 andre ledd plasseres og 
utformes slik at det oppnås god kvalitet med hensyn til bl.a. støy og annen miljøbelastning. 
Forskriften § 13-6 første ledd sier at lydforhold skal være tilfredsstillende for personer som 
oppholder seg i byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek. Krav til lydforhold 
gjelder ut fra forutsatt bruk, og kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard 
8175:2012.  
 
Nedre grenseverdi for gul sone er klasse C når det gjelder lydnivå på uteoppholdsareal. 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen vurderer hvorvidt det aktuelle uteoppholdsarealet vil 
oppfylle støykravene, herunder at det legges vekt på konsekvensene for barn og unge. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Støykravene er nyansert og ivaretatt i planbestemmelsens § 4, punkt 4.9. 
 
 
Nordland fylkeskommune, 15.08.19 
 
Uttalelse ved høring - endring av reguleringsplan for Havnegården - Fauske 
Nordland fylkeskommune viser til kommunens oversendelse av 26. juni 2019. 
Reguleringsplan for Havnegården i Fauske ble vedtatt i 2018. Tiltakshaver ønsker følgende endringer i 
planen: 
- Økning av byggehøyde i østre del fra kote + 25m til kote + 28,5m (inntil 7 plan) 
- Reduksjon av byggehøyde i vestre del fra kote + 19,95m / kote + 26,3m til kote + 16m 
- Opprinnelig parkeringsareal o_SPA5 endres til leke- og uteoppholdsareal 
- Offentlige parkeringsplasser o_SPA3-4 endres til felles parkering f_SPA4-5 
 
De foreslåtte endringene er i tråd med kommuneplanens arealdel og innenfor hovedrammene i vedtatt 
reguleringsplan. Fauske kommune har derfor konkludert med at saken kan behandles som en mindre 
endring. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 



fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse. 
 
Forholdet til regionale interesser 
Nordland fylkeskommune ber kommunen sikre at leke- og uteoppholdsarealet oppfyller krav til fysisk 
utforming punkt 5.a. i Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen. 
Vi har ingen ytterligere merknader. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Krav til lek- og uteoppholdsareal er ivaretatt i planbestemmelsens § 4, punkt 4.13. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


