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Reguleringsbestemmelser for områderegulering av Skysselvika næring og industri 

PlanID 2020002 

 

Siste behandling i plan- og utviklingsutvalg dato:…………………………………… 

Vedtatt av kommunestyret i møte dato:……………………………………………….. 

Under K. Sak nummer:………………………………………………………………………….. 

 

§ 1 GENERELT 
Hensikten med planen er å regulere til nærings- og industriformål, med oppdaterte bestemmelser 
etter dagens retningslinjer og lovverk. I tillegg er det et ønske om å endre veitraseen for å tilpasse til 
terreng og etablert avkjørsel, med gang- og sykkelvei parallelt med kjørevei. 
 
Det regulerte området er vist på plankart Områderegulering for Skysselvika næring og industri med 
plan-ID 2020002, i skala 2500 (A3 format). For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er 
beskrevet nedenfor.  
 
Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Skysselvika næringsområde med planID 1997004. 
 

§ 2 PLANOMRÅDETS AREALFORMÅL 
Planområdet er vist på plankart datert 15.05.2020 i målestokk 1:2500. 
Området reguleres til følgende arealformål iht. Pbl. § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 Nr. 1) 

- Næringsbebyggelse 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 Nr. 2) 

- - Kjøreveg (o_KV) 
- - Gang-/sykkelveg (o_GS) 
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- - Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 
 
Hensynssoner (§ 12-6) 

- Sikringssone - Frisikt 
 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE OMRÅDET 
 

3.1 Situasjonsplan 
Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i passende målestokk for omsøkt 

utbygging. Situasjonsplan skal vise plassering av planlagt bebyggelse med høyder, eksisterende og 

fremtidig terreng, veier, atkomst, parkeringsplasser, samt eventuelle skjermingstiltak og nye 

nettstasjoner. 

3.2 Parkering 
Innenfor planområdet gjelder følgende parkeringsbestemmelser: 

Minimumskrav parkering pr.100 m2 BRA er 1,5 for bil og 1,5 for sykkel. 

Parkeringsplasser skal utformes i tråd med Statens vegvesens håndbok N100 eller nyere. Minimum 

5% av det totale antall parkeringsplasser skal utformes og plasseres slik at hensynet til 

bevegelseshemmede ivaretas. 

Endelig plassering og antall skal dokumenteres i detaljregulering. 

3.3 Estetikk og landskapstilpasning 
Det skal tas hensyn til det visuelle inntrykket av området sett i fra innseilingen til Fauske med tanke 

på valg av arkitektonisk utforming, farger og material. 

Utearealer skal tilrettelegges og brukes med vekt på ryddighet og oversiktlighet. Utelagring og 

visuelt skjemmende elementer tillates kun dersom funksjonene skjermes, for eksempel med 

vegetasjon, gjerde eller overdekning med tak. Skjermingstiltak skal fremgå av situasjonsplan. 

3.4 Grunnforhold 
Igangsettelsestillatelse kan ikke gis før det kan dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i 

forhold til det omsøkte tiltaket. Eventuelle nødvendige tiltak for å sikre stabiliteten skal være 

ferdigstilt senest ved søknad om ferdigattest. 

Ved mistanke om forurenset grunn, skal nødvendige undersøkelser utføres før gravearbeider kan 

starte. 

Forurensende masser skal håndteres i tråd med forurensningslovens forskrifter og eventuell 

tiltaksplan for forurensede masser. 

3.5 Radon/stråling 
Konsentrasjon av radium (Ra-226) i tilkjørte masser under og rundt bygninger skal ikke overskride 
150 Bq/kg (becquerel per kilogram). For pukk tilsvarer dette 12 ppm uran (parts per million). Dette 
skal dokumenteres i detaljregulering/byggesøknaden. 
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3.6 Grunnvann 
Tiltak som kan påvirke grunnvannsføringen, vannstand eller leie, eller medføre svekket kjemisk eller 

fysisk kvaliteten på grunnvannet, tillates ikke. 

3.7 Støy 
Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442 skal legges til grunn for planlegging og tiltak 

etter plan- og bygningsloven § 20-1. Den samlede støybelastning fra planområdet skal ikke 

overskride grenseverdiene gitt i tabell 3 i T-1442. Støyfølsom bebyggelse som grenser til industri- og 

næringsområdet, skal sikres tilfredsstillende støyforhold uavhengig av hvilke bedrifter som etableres 

innenfor planområdet. Utredning av støy, samt etablering og vedlikehold av støyskjermingstiltak 

innenfor planområdet er tiltakshavers ansvar. 

Drift skal foregå i følgende tidsrom: 

Knusing og sortering: 
- Mandag - torsdag kl. 7.00 - 17.00 
- Fredag kl. 7.00 - 16.00 
- Ingen virksomhet på lørdag, hellig- og høytidsdager 

 
Annen drift (opplasting, utkjøring m.m.) 

- mandag - torsdag kl. 07.00 -20.00 

- fredag 07.00 -17.00 

- lørdag 08.00-13.00.  

- På lørdag tillates kun innkjøring, men ikke bruk av bulldoser. På helligdager tillates det ikke 

støyende virksomhet. 

Det skal gjennomføres støyberegninger dersom dette kreves av kommunen. Viser det seg at støy 

overskrider ovenstående grenser skal avbøtende tiltak gjennomføres. 

3.8 Støv 
For å sikre akseptabel luftkvalitet skal grensene angitt i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging, T-1520, tilfredsstilles. 

I tørre perioder med mye støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak for å hindre 

støvulemper for omgivelsene. Aktuelle tiltak kan være vanning av massene, bruk av kalk og evt. 

vasking av hjul. 

For å dempe støvproblem ved massetransport skal det ved behov foretas rengjøring av offentlig 

vegnett. 

Kommunen kan stille krav om avbøtende tiltak. 

3.9 Bygge- og 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, støy og 

rystelser. Støy fra bygge- og anleggsvirksomheten skal håndteres i tråd med kap. 4 i T-1442. Planen 

skal godkjennes av Fauske kommune før igangsettelsestillatelse kan gis. 

3.10 Kabelanlegg/teknisk infrastruktur 
Det skal tas hensyn til eksisterende kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med 

kabeleier. 
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Innenfor områder regulert til bebyggelse og anlegg (§12-5, nr.1) tillates det etablert nettstasjon. 

Nettstasjon skal sikres tilstrekkelig areal og tilgjengelighet til etablering og vedlikehold. Nærmere 

plassering skal avklares med nettleverandør. Dersom ikke annet er avtalt med nettleverandør, skal 

det sikres en tomt på 4x4 meter og minimum 10 meter fra nærmeste bygning. 

3.11 Kulturminner 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre 

aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes til ansvarlig kulturminnemyndighet 

omgående, jf. lov om kulturminner (kulturminneloven) § 8, andre ledd. 

3.12 Masseuttak 
Detaljreguleringen overlapper med konsesjonsområde for Skysselvik masseuttak. Drift og avslutning 

av masseuttaket skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i 

vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven. 

3.13 Krav om detaljregulering 
Det er krav om detaljregulering av områdene BNA1-3 før det tillates tiltak etter PBL § 20-2, jf. 21-4 . 

For detaljreguleringsplaner skal det utarbeides følgende: 

a) Snitt og skisser/illustrasjoner som viser hvordan bebyggelsen kan tilpasses terrenget, med 

forslag til avbøtende tiltak mot fjernvirkninger. 

b) Støyutredning etter retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442. Ved etablering av ny 

virksomhet, skal det gjøres en støyfaglig vurdering hvor den helhetlige støypåvirkningen i 

planområdet tas med i vurderingen. Vurderingen skal dokumenteres ved søknad om 

rammetillatelse. Dersom det viser seg at det den samlede støybelastningen vil eller kan 

overskride grenseverdiene gitt i tabell 3 i T-1442, skal det utarbeides en støyfaglig utredning 

med beregning og kartfesting av støysoner. Støyutredningen skal vedlegges søknad om 

igangsettelsestillatelse. 

c) Før brukstillatelse kan gis for støyende virksomhet, skal nødvendige støyskjermingstiltak 

være etablert og dokumentasjon på tilstrekkelig støyskjerming skal foreligge. 

d) Teknisk plan for vei og vann- og avløp. Det skal redegjøres for overvannshåndtering, 

flomveier, og evt grunnvannsforhold. Det tas også inn en bestemmelse som sikrer mot 

avrenning og annen uheldig påvirkning an nye virksomheter. Avrenning skal ikke skje mot 

oppdrettsvirksomhet eller øvrige deler av Fauskebukta. 

e) Det tas med følgende i bestemmelser: ved mistanke om forurenset grunn, skal nødvendige 

undersøkelser utføres før gravearbeider kan starte, jf. forurensningsloven og forskrifter. 

f) Det skal dokumenteres tilstrekkelig kapasitet på avløpsnettet og renseanlegg, samt 

tilstrekkelig brannvannforsyning. 

g) Geoteknisk undersøkelse, inkl kvikkleireutredning som legges til grunn for utforming av 

området.  

h) Det skal utarbeides massehåndteringsplan for forurenset masse som vedlegg til 

detaljreguleringsplanen. Planen skal dokumentere følgende: 

1) Mengde- og type masse, massebalanse, hva behovet er for mellomlagring og evt. behov 

for deponering av masser utenfor planområdet. 

2) Hvordan anleggsarbeidet med masser skal foregå i tid og omfang. 

3) Tiltak for å hindre spredning av fremmede arter. 

4) Avbøtende tiltak for å redusere støv- eller støypåvirkning mot boliger. 
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§ 4  BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5 NR. 1) 

4.1 Fellesbestemmelser 
Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot 
naturpåkjenninger. For alle nye bygg skal overflate gulv ligge minimum på kote +3,40 (NN2000), eller 
etter nærmere anbefalt nivå. Dette gjelder for hele planområdet. Bestemmelsen har ikke 
tilbakevirkende kraft for eldre bebyggelse innenfor planområdet oppført før denne planens 
vedtakstidspunkt. Det tillates ikke storulykkevirksomheter innenfor området. 
 

4.2 Næringsbebyggelse (BNA) 
Innenfor områdene BNA1-3 tillates næringsvirksomhet, herunder næringsrelatert lager, industri, 

teknisk infrastruktur (herunder veg, parkering, VA og EL), parkering og kontor. Kontordelen skal være 

underordnet hovedformålet og ha funksjonell tilknytning til dette. Eierformen er annen. 

Plassering av parkering godkjennes av Fauske kommune og fremgå av reguleringsplanen. 

Bebyggelsen i BNA1-3 tillates oppført inntil + kt.23,0. Trappetårn og heishus tillates oppført inntil 2,5 

meter over angitt kotehøyde. Siloer og tekniske konstruksjoner tillates inntil + kt. 30,0. Dette 

inkluderer også enkeltstående elementer som piper, rør, søyler, kraner og sjakter. 

Maks utnyttelsesgrad er %-BYA=70%. Der byggegrensen ikke fremgår i plankartet, er den 

sammenfallende med formålsgrensen. 
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§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG INFRASTRUKTUR (§ 12-5 NR. 2) 

5.1 Fellesbestemmelser 
Mindre justering av veigeometri og formålsgrenser innenfor samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur kan tillates etter godkjenning hos kommunen. Justering skal vises i situasjonsplanen 

som følger ved søknad om rammetillatelse for bygging av vei. 

5.2 Kjøreveg (KV) 
Felt o_KV1 utgjør ny hovedvei til hele planområdet og erstatter Straumøyrveien. Eierformen er 

offentlig. 

f_KV2-KV3 utgjør avkjørsler fra o_KV1 og interne veier som skal betjene bebyggelse og anlegg 

innenfor planområdet. f_KV2 er felles atkomstveg for BNA2 og 3, f_KV3 er felles atkomstveg til BNA1 

og 2.  

5.3 Gang-/sykkelveg (GS) 
Felt o_GS utgjør planlagt gang-/sykkelveg til planområdet langs o_KV1. Eierformen er offentlig. 

Gang- sykkelvei inkl gatebelysning skal være ferdig opparbeidet før o_KV1 kan tas i bruk. 

5.4 Annen veggrunn – grønnstruktur (SVG) 
a. Områdene med formål o_SVG kan brukes til grøfter, skjæringer, fyllinger, forstøtningsmurer, 

plassering av rekkverk og gatebelysning for tilgrensende vegformål, samt nødvendige arealer 

til drift og vedlikehold for slikt formål. Eierformen er offentlig.  

b. o_SVG1 skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet med beplantning/vegetasjon senest 

2 år etter utstedt ferdigattest for o_KV1 og o_GS. Plan for utforming av området skal være 

godkjent av veimyndigheten. 

c. Mindre endringer i skråningsutslag innenfor område o_SVG1 vil kunne skje som følge av 

uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan 

medføre at areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra det som framgår av 

formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til vegformål forutsettes benyttet som 

tilstøtende formål. 

 

 

§ 6 HENSYNSSONER (§ 12-6)  

6.1 Frisiktsone H140 
 
Det skal være fri sikt i en høyde over 0,5 meter over tilstøtende vegareal. 

 

 

§ 7  REKKEFØLGEBESTEMMELSER (§ 12-7 NR. 10) 
 

7.1 Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis for veier KV1-3 og gang- sykkelvei skal følgende foreligge: 
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- Situasjonsplan  
- Overordnet plan for teknisk infrastruktur, godkjent av Fauske kommune. 
- Geoteknisk vurdering av behov for seismisk dimensjonering av fyllinger/skråninger. 

 

7.2 Igangsettingstillatelse 
KV1 og KV3 skal være ferdigstilt før opparbeiding av KV2 igangsettes. 

Før igangsettingstillatelse kan gis for veier KV1-3 og gang- sykkelvei skal følgende foreligge: 

- Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet 
- Dokumentasjon for håndtering av støy og ulemper i bygge- og anleggsfasen, jf. § 3.9 
- Dokumentasjon på konsentrasjon av radium i tilkjørte masser, jf. § 3.5. 
- Detaljplaner for teknisk infrastruktur.  

 

7.3 Ferdigattest 
Før ferdigattest kan gis for omsøkt tiltak, skal følgende foreligge/være ferdigstilt: 

- Før ferdigattest kan gis for o_SGS, skal belysning være ferdig etablert. 

- Områdene o_SVG skal beplantes/revegeteres senest 2 år etter siste ferdigattest er gitt for 

o_KV1 og o_GS. 
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