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§1 GENERELT 

 
Planen erstatter felt K2 (Byggeområder for kombinert formål: Allmennyttig forsamlingslokale, 

forretning) i reguleringsplan Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus, vedtatt av kom- 

munestyret den 27.06.2005. Felt K4 (Byggeområder for kombinert formål: Forretning over 

offentlig kjørevei) samt K7 og K8 (Byggeområder for kombinert formål: Forretning over offent- 

lig fortau) faller ut. 

 
 

 
§2 AVGRENSNING 

 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på 

plankartet datert 21.06.2019. 

 
 

 
§3 REGULERINGSFORMÅL 

 
Området reguleres til: 

 
- F/K/T/B Kombinertbebyggelse og anleggsformål: Tjenesteyting, forretning, kontor, 

boliger. 

- BUT Uteoppholdsareal/lek 

- SKV Offentlig trafikkområde: Kjøreveg 

- SF Offentlig trafikkområde: Fortau 

- SPA Offentlig og felles trafikkområde: Parkeringsplasser (kantsteinparkering) 

- SVG Offentlig trafikkområde: Annen veggrunn. Grøntareal 

- GF Friområde. Beplantning 



§4 FELLESBESTEMMELSER 

 
4.1 Med søknad om tillatelse for bygg eller anlegg skal følge situasjonsplan 

som viser trafikkskilting, konkret opparbeiding av aktuelt areal og 

tilpasning i planområdet og tilstøtende areal: Terrengbehandling, 

møblering, atkomster og avfallsløsninger. Eksisterende trær skal 

registreres og der det er ønskelig merkes som beskyttede objekt på 

situasjonsplan. 

 
4.2 Fortau, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes 

slik at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i 
planområdet skal etterstrebe universell utforming og det gjelder like fullt på 
områder innom hus, som på områder utendørs. 

 
4.3 Fremtidig påbygging/nybygging innenfor området kan bare skje 

etter godkjent geoteknisk vurdering. 

 
4.4 Etter at planen er stadfestet kan det ikke inngås privatrettslige avtaler i 

strid med plankart eller disse bestemmelsene. 

 
4.5 Utbygging/rekkefølgebestemmelser. Det tillates å oppføre nybygg/påbygg 

i bygge- trinn. Det forutsettes at hvert enkelte byggetrinn i seg selv 

tilfredsstiller alle krav om parkering og uteoppholdsareal. Før det gis 

midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bygg/ byggetrinn skal 

parkeringsplasser og uteoppholdsareal/lek være ferdig opparbeidet. Ved 

opparbeiding av o_SPA2 skal eksisterende gangfelt flyttes slik at det ikke 

kommer i konflikt med areal avsatt til parkering. 

 
4.6 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 kulturminne- myndighetene omgående, jf. Lov 9. 

Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8. 

Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 
4.7 Radon. Bygninger 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. 
 

4.8 Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som 

fastsatt i den til enhver tid gjeldende teknisk forskrift. 
 

4.9 Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016 om vegtrafikkstøy 

gjelder. Utbygger har ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent innendørs 

støynivå ikke overskrider grenseverdiene i T-1442/2016, der grenseverdiene 

i tabell 3 gjøres gjeldene. Eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy skal være 

gjennomført før bygninger tas i bruk. Støy på uteoppholdsarealer skal ikke 



overskrider anbefalte støygrenser i tabell 3 i Retningslinje for behandling av 

støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Eventuelle støyreduserende tiltak må 

da iverksettes. 
 

Det skal utføres en støyutredning før det gis byggetillatelse. 

 

4.10 Ved søknad om byggetillatelse skal det følge dokumentasjon om at 

innvendige bruksareal får tilfredsstillende forhold med hensyn til lysinnfall, 

lydnivå og luftkvalitet. 

 

4.11 Antall parkeringsplasser per boenhet skal være i henhold til kommunens 

gjeldende parkeringsnorm for området. 
 

4.12 Innkjøring til parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nordsiden av 

bygget.  

Forretningsarealet i første etasje skal som hovedregel vende mot sør og 

øst, men drift som passer sammen med hotell- og kulturvirksomhet kan 

vende mot øst. 

Fauske kommune henstiller Havnegården til å samhandle med utbygger 

av Fauske Tower, slik at uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og 

gjennomført måte. 

Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget 

opprettholdes. 
 

4.13 Leke- og uteoppholdsarealet skal oppfylle krav til fysisk utforming jfr. punkt 5.a. i 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i 

planleggingen:  Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være 

sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.   
 

 

§5 FELT F/K/T/B: Kombinert bebyggelse og anleggsformål: FORRETNING, 

KONTOR, TJENESTEYTING, BOLIGER. 

 
5.1 I området kan det oppføres bebyggelse i inntil sju plan over bakkenivå og to 

kjellerplan i tillegg til dette. Parkering kan legges i første etasje, kjellerplan 

samt i områder f_SPA3 og f_SPA4. Maksimal gesimshøyder er kote +16,0 

(vestre del) og kote 28,5 (østre del). Åpent transparent rekkverk tillates opp 

til 2 m over gesims, så fremt dette monteres tilbaketrukket på gesimsens 

takside. tillates det gjennomsiktig Det tillates oppbygg på tak for tekniske 

arealer, kommunikasjonsarealer samt fellesarealer for beboerne i 

forbindelse med takterrasse. Disse skal ikke overstige 30 % av areal av 

takterrassen. Maksimal gesimshøyde for oppbyggene på tak er kote +18,0. 

BYA = 1243 m2 (inkl. utstikkende balkonger). 

 
Utstikkende balkonger kan tillates utenfor formålsgrensen fra og med plan 2. 
Maksimalt utstikk er 3,0 meter. Balkonger mot sør og øst kan understøttes av 
søyler. 
 
Ved påbygg må det dokumenteres spesifikt at bærestruktur og 



fundamentering tåler belastningene. 

 
5.2 Atkomster til området er fortrinnsvis fra Nord (Sjøgata), men det åpnes 

for andre atkomster hvis dette kreves av praktiske hensyn. 

 
5.3 Det tillates parkering, kultur- og forretningsareal i første etasje. I andre og 

tredje etasje tillates boliger og kontorlokaler. 

Fra og med fjerde etasje tillates boliger. 

 
5.4 Innenfor området skal det tilrettelegges for uteoppholdsareal på 35 m2 pr 

boenhet. Dette legges på takterrasse og i område benevnt f_BUT. Inntil 

halvparten av balkongarealer kan medregnes i uteoppholdsarealet. Arealet 

på takterrassen sikres med gjerde med en høyde på minimum 1,2 m og ikke 

over 2,0 m. Den delen av gjerdet, som er høyere enn 1,2 m skal utføres av 

materialer som sikrer utsyn. 

 
5.5 Inntil halvparten av balkongareal pr. boenhet kan innglasses til vinterhager. 

Eksisterende vinterhage på balkong i andre etasje er unntatt fra denne 

bestemmelsen. 

 
5.6 Bygninger skal oppføres med fasader i mur, tre eller platekledning. 

Bygnings- myndigheten skal påse at bebyggelsens form, fasader, 

vindusinndeling og synlige materialer harmonerer med bebyggelsen 

omkring. Ubebygde deler av tomten skal gis en tiltalende utforming. 
 

 
§6 UTEOPPHOLDSAREAL, BUT 

 
6.1 Området skal opparbeides til felles leke- og uteoppholdsareal for boliger i 

planområdet og skal tilpasses bruk på tvers av aldersgrupper og funksjonsnivå. 
Området skal skjermes mot trafikkfare og evt. annen helsefare.   

 

 
§7 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE: ANNEN VEGGRUNN 

 
7.1 Området kan opparbeides med parkeringsplasser og grøntanlegg. 

 
 

§8 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE: GANGVEI, FORTAU 

 
8.1 Området SF kan opparbeides med grøntanlegg, men ikke høyere enn 0,5 m. 

Sykkelparkering tillates langs sørvestsiden av bygget så fremt det ikke hindrer 
allmenn ferdsel.  

 
 

 
§9 TRAFIKKOMRÅDE: PARKERINGSPLASSER (KANTSTEINPARKERING) 

 
9.1 Området skal inneholde minimum 3 plasser dimensjonert for 



bevegelseshemmede. 
 
9.2 Områder o_SPA1 – o_SPA3 skal være offentlige. 
 
9.3  Områder f_SPA4 og f_SPA5 skal primært være felles for beboere i 

planområdet, men deler av parkeringsplassene kan brukes som offentlig 
parkering dersom det bygges færre leiligheter i planområdet.  

 
 

 

§10 GRØNNSTRUKTUR: FRIOMRÅDE 

 
10.1 Området kan beplantes. 


