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Detaljreguleringsplan for Løkåsåsen 
Reguleringsbestemmelser 
§ 1 GENERELT 
Det regulerte området er vist på plankart Detaljregulering for Løkåsåsen med plan-ID 2021008, datert 
19.05.2022. For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er beskrevet nedenfor. 
 
§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
2.1 Formålet med planen 
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av nye boliger og leiligheter med tilhørende 
uteareal, turområde, og tilhørende infrastruktur. 
 
2.2 Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål (PBL kap.12-5): 
Bebyggelse og anlegg, PBL kap.12-5, nr.1 

• Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
• Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 
• Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB) 
• Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (BG) 
• Offentlig og privat tjenesteyting, - Barnehage (BBH) 
• Garasjeanlegg for kirke og annen religionsutøvelsen (BR) 
• Energianlegg (BE) 
• Renovasjonsanlegg (BRE) 
• Uteoppholdsareal (BUT) 
• Lekeplass (BLK) 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL kap.12-5, nr.2 
• Veg (V) 
• Fortau, (SF) 
• Gang- og sykkelvei, (SGS) 
• Annen veigrunn – tekniske anlegg, (SVT) 
• Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
• Parkering, (SPA) 

 
Grønnstruktur, PBL kap.12-5, nr.3 

• Naturområde (GN) 
• Turveg (GT) 

 
Hensynssoner, PBL kap. 12-6 

• Faresone Høyspentanlegg (trafokiosk) 
 
Bestemmelsesområde, PBL kap. 12-7 

• Utforming, #1 og #2 
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2.3 Eierform 
Følgende formål har offentlig eierform: o_SV1, o_SV2, o_SV3, o_SV4, o_SF, o_SGS1-5, o_SVT1-10, 
o_SVG1, o_SVG2, o_SPA1 og o_SPA2 
Følgende formål har felles eierform: f_BUT, f_BLK1, f_BLK2, f_SV1, f_SV2, f_SF, f_SVG1-3 og f_SPA1-7 
Følgende formål har annen eierform (privat): BG, BBB, BR, BRE, BE, SGS1-3, GN1-3 og GT 
 
 
§ 3 FELLES BESTEMMELSER 
3.1 Situasjonsplan 
Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i målestokk 200 eller 500 for det 
enkelte byggesøknad. Det skal vises opparbeiding av omsøkte tomt med atkomst, parkering, terrengprofil 
med eksisterende og planlagt terreng, gjerder over 1 m, og utstyr for avfallshåndtering og 
overvannshåndtering. 
 
3.2 Bebyggelse 
Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god helhetsvirkning i forhold til omgivelsene.  
Dette med tanke på materialbruk, form og detaljering. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større 
skjæringer, fyllinger, murer o.l. 
 
3.3 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 
Det må tas hensyn til evt. kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med den enkelte 
kabeleier. Trafo plasseres i område som angitt i plankart (BE). 
 
3.4 Energi 
Alternative energikilder skal vurderes i forbindelse med etablering av boligene. Valg og begrunnelse skal 
framkomme i byggesøknaden. Bebyggelse kan knyttes opp mot fornybare energiressurser som f.eks. 
bergvarme, vannbåren varme og/eller bruk av solceller. Valgte løsninger skal ikke være til sjenanse for 
naboer i forhold til støy, lukt og estetikk. 
 
3.5 Kulturminner 
Dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 8, 2. ledd. 
Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. KML § 3 
og 6. 
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§ 4 Bebyggelse og anlegg 
4.1 Byggegrenser 
Byggegrenser fremgår av plankartet og der byggegrensen ikke er vist på plankartet er den 
sammenfallende med formålsgrensen. 
 
Byggegrense mot Fv 7470 er satt på 30 m fra regulert senterlinje. 
 
4.2 Offentlig eller privat tjenesteyting 
Barnehage (BBH) 
Området omfatter eksisterende barnehageareal. Det skal ikke etableres bygninger til andre formål enn 
evt. lagring under 15 m2 til barnehageaktiviteter.  
 
4.3 Boligbebyggelse eksisterende (BFS) 
Området omfatter eksisterende bebyggelse. 
Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 25 %. Mønehøyde settes til 7 m over gjennomsnittlig planert 
terreng. 
 
Parkeringsbehovet (gjelder både bil- og sykkelparkering) skal primært løses på egen tomt. 
Det tillates maks 1 boenhet per tomt. 
 

4.4 Boligbebyggelse konsentrert boligbebyggelse (BKS1 og 2) 

Innenfor disse formålene kan det etableres rekkehus. I tilknytning til hver boenhet kan det etableres en 
leilighet.  

Det skal anlegges minimum 1 biloppstillingsplass pr. boenhet. Det skal tilrettelegges med ladepunkt til el-
bil for 20 % av oppstillingsplassene. Biloppstillingsplassene som etableres i tilknytning til rekkehusene kan 
bebygges med carportløsninger. Carporten kan bygges frittstående eller som en del av rekkehusene. 
Høyde på carport skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. 5 % av 
parkeringsplassene skal tilrettelegges som HC-parkering. 
 
35 m2 pr boenhet skal settes av til uteoppholdsareal. Dette arealet kan være innenfor areal regulert til 
BKS1, BKS2, f_BLK1 og 2 samt f_BUT. 
 
Dersom det viser seg nødvending, kan det etableres transformatorkiosk innenfor formålet.  
 
BKS1 
Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 50 %. 
Maksimal byggehøyde skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. 
 
BKS2 
Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 45 %. 
Maksimal byggehøyde skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. 
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4.5 Boligbebyggelse blokkbebyggelse (BBB) 
Innenfor formålet kan det etableres leilighetsbygg. Deler av kjeller kan tilrettelegges for parkering og 
boder. Det åpnes også opp for etablering av fellesfunksjoner i byggene i form av aktivitetsrom, 
forsamlingsrom, arealer som kan tilrettelegges for hjemmekontor mm.  
 
Byggehøyden er angitt som maksimal byggehøyde og er angitt med linjene RpRegulertHøyde (sosikode 
1240). Nord og sør innenfor formålet er byggehøyden angitt til å ikke overstige 17,5 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng rundt bebyggelsen. Sentralt i området er samme høyde angitt til å ikke 
overstige 18,5 meter. Det tillates mindre oppbygg for heis, trapp, samt tekniske anlegg på inntil 1,5 meter 
over tillatt maksimale byggehøyde på inntil 15 % av takflaten. Slike tilbygg skal ha en god tilpasning og god 
visuell kvalitet. 
 
Det tillates etablert takterrasser på takene. I tilknytning til dette tillates det etablert nødvending rekkverk. 
Rekkverket skal trekkes tilbake fra fasade tilsvarende rekkverkets høyde.  
 
Det tillates etablert boder langs areal avsatt til parkering (f_SPA4, 5 og 6). Disse kan ha en maksimal 
byggehøyde på 3 meter og tillates etablert inn i terreng.  
  
Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 45 %. 
 
Det skal anlegges minimum 1 biloppstillingsplass pr. boenhet. Det skal tilrettelegges med ladepunkt til el-
bil for 20 % av parkeringsplassene. Parkering løses delvis i p-kjeller og på arealene regulert til felles 
parkering, f_SPA3 – 7. 5 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges som HC-parkering. 
 
35 m2 pr boenhet skal settes av til uteoppholdsareal. Dette arealet kan være innenfor areal regulert til 
BBB, f_BLK1 og 2 samt f_BUT. 
 
Fasader i første etasje skal utformes med tanke på at de danner vegg i gaterommet, og at de skal bidra 
positivt til uteoppholdsarealene.  
 
Dersom det viser seg nødvending, kan det etableres transformatorkiosk innenfor formålet.  
 
 
4.6 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (BG) 
Det er avsatt 200 m2 for garasje/parkering av bil eller til etablering av vedbod, (BRA = 200 m2).  
 
4.7 Garasjeanlegg for kirke og annen religionsutøvelsen (BR) 
Garasje/lagringsplass til kirken, maksimal BRA skal ikke overstige 50 m2. 
 
 
4.8 Teknisk anlegg - Trafo (BE) 
Trafo innenfor formålet, men skal ikke plasseres nærmere boliger og/eller lekeplass enn 10 meter. Trafo 
skal være tilgjengelig fra kjøreveg. Endelig plassering skal avklares i samråd med netteier i forbindelse 
med byggesaken. Den nye transformatorkiosken skal forsyne nye bygninger med 400 V. Det kreves 
effektbehov for hver enkelt bygg i prosjekteringen. 
 
Maksimal BRA skal ikke overstige 10 m2. Byggegrensen er sammenfallende med formålsgrensen.  
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4.9 Avfall/ renovasjon (BRE) 
Det tillates etablert nedgravd renovasjonsløsninger innenfor området. Det tillates også etablert belysing i 
form av gatelys eller tilsvarende innenfor området. Renovatør skal kontaktes og godkjenne plassering av 
lysmaster.  
 
4.10 Leke- og uteoppholdsareal (f_BLK1, f_BLK2 og f_BUT) 
f_BLK1 og f_BLK2 er lekeplass/oppholdsareal for boliger i BBB og BKS1 og 2. Adkomst til f_BLK2 skal 
opparbeides med tanke på universell utforming. Det samme gjelder den sørlige delen av f_BLK2. 
Leke- og oppholdsarealene skal betjene ulike aktiviteter og skal være en del av nærmiljøets 
aktivitetstilbud. 
 
Det skal ikke oppføres bygninger, men området kan opparbeides til lek med bl.a. huskestativ, 
sandkasse, «tufte park», benker og bord og evt. sikring mot vei/bratt terreng. 
 
Lekeplassene skal som minimum innehold sandkasse og benk. Arealene som er avsatt til lekeplass kan ha 
delvis fast dekke. 
 
Uteoppholdsarealet (f_BUT)  
Innenfor dette området kan det settes ut lekeapparater, benker og bord. Det kan også etableres 
bålplasser/grillplasser som kan benyttes av beboere og allmennheten.  
 
Drift og vedlikeholdsansvaret for arealene f_BLK1, f_BLK2 og f_BUT er boenhetene innenfor formålene 
BKS1, BKS2 og BBB. 
 
 
§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
5.1 Veg, o_SV1, 2, 3 og 4 
Veiene benevnt o_SV1 og o_SV2 utgjør en del av Fylkesvei 7470 hvor eierform er offentlig. På plankartet 
er frisiktlinjer inntegnet. Arealet mellom frisiktlinje og tilstøtende veier er frisiktsone. I frisiktsone skal det 
til enhver tid være frisikt i en høyde 0,5 m over tilstøtende veiers plan. Utenfor byggegrense dvs. mellom 
fylkesvegen og byggegrensen kan det ikke aksepteres bygninger, parkering eller interne veger. 
 
Veien benevnt o_SV3 er kommunalvei fra fylkesveien og opp til boligområde BBB, BKS1 og BKS2.  
 
Veien benevnt o_SV4 er adkomst fram til parkeringsplassen o_SPA2. 
 
5.2 Veg (f_SV1, 2 og 3) 
Dette interne felles veier til boligene innenfor BKS1, BKS2 og BBB. Drift og vedlikehold av disse veiene er 
felles for boenhetene innenfor BKS1, BKS2 og BBB. 
 
Sør på f_SV2 skal det etableres vendehammer for lastebil. I plankartet er denne vist som «regulert kant 
kjørebane» 
 
f_SV3 er adkomstvei primært for BKS1 og BKS2. Det vil også være adkomst for BBB. Veien reguleres med 
en bredde på 4 meter og skal være enveisregulert fra nord til sør.  
 
5.3 Veg (SV) 
Veien SV er en privat vei.  
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5.4 Fortau (o_SF og f_SF) 
o_SF 
Dette er fortau langs den offentlige veien o_SV3. Fortauet har en bredde på 2,5 meter.  
 
f_SF 
Dette er fortau langs f_SV3. Fortauet har en bredde på 2 meter.  
 
5.5 Gang- og sykkelveg  
o_SGS1 – o_SGS8 
Områder benevnt o_SGS1- o_SGS8 reguleres til gang- og sykkelvei med bredde iht. plankartet. Eierform er 
offentlig. Fauske kommune har ansvar for brøyting og vedlikehold av gang- sykkelveier på kommunal vei. 
 
SGS1, SGS2 og SGS3 
Dette er gang- og sykkelveier / turveier innenfor planområdet som er regulert som et privat formål.  
 
5.4 Annen veggrunn – teknisk, (o_SVT1-o_SVT11) 
Områdene o_SVT1 – o_SVT11 skal først og fremst ha funksjon som veigrøft, men kan også benyttes til 
snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt. 
 
5.5 Annen veggrunn – grøntareal 
o_SVG1 og o_SVG2 
Områdene o_SVG1 og o_SVG3 skal først og fremst ha funksjon som grøntareal, men kan også benyttes til 
snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt. 
 
f_SVG1, f_SVG2 og f_SVG3 
Dette er trafikkareal som kan brukes som grøntarealer med som også kan benyttes som snøopplag. 
Områdene er felles for boenhetene innenfor BKS1, BKS2 og BBB. Drift og vedlikeholdsansvaret tilfaller 
også disse.  
 
5.6 Parkering  
o_SPA1 - o_SPA2 
Sykkelparkering og parkering for forflytningshemmede skal løses innenfor SPA-områdene. Enhver 
biloppstillingsplass skal tilrettelegges med ladepunkt til el-bil. Fauske kommune har ansvar for brøyting og 
vedlikehold av parkeringsplassene o_SPA1 og o_SPA2. 
 
Ved utforming av parkeringsplassene skal Statens Vegvesens håndbok N100 legges til grunn. Sykkelstativ 
må estetisk tilpasses den øvrige gatemøblering og tilgjengelig areal. Parkeringsplass benevnt o_SPA1 skal 
benyttes til parkering for besøkere av kirkegården, kirka/kapell og bårehuset og tilhørende tjenesteyting, 
samt midlertidig parkering for buss og biler i forbindelse med levering og henting av varer tilknyttet 
overnevnte tjenester. Parkeringsplassen skal utformes på en måte som muliggjør levering og henting av 
varer på en effektiv og trafikksikker måte. 
 
Parkeringsplass benevnt o_SPA2 skal være felles for område avsatt til barnehage. Det skal settes krav om 
min. 0,9 bilparkering og min. 1 sykkelparkering per 100 m2 bruksareal i bebyggelsen. 
 
5 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges som HC-parkering. 
 
f_SPA1 – 7 
Dette er parkeringsplasser til tilknytning til boenhetene inne på BKS1, BKS2 og BBB.  
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Det tillates etablert en støttemur i plangrensen/formålsgrensen mot øst inne på f_SPA4 og f_SPA7. Denne 
er vist i plankartet som linjen «regulert støttemur». Det skal etableres et rekkverk i forlengelsen av denne 
støttemuren som hindre at det ved snørydding ikke kommer snø med bakenforliggende eiendommer.  
 
Dette skal settes av areal til «blågrønn struktur» inne på f_SPA7. VAO-planen vil vise omfanget av dette.  
 
§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
Området benevnt GN1-GN3 kan brukes til allmenhetens rekreasjon og friluftsliv. 
 
Mindre tiltak som har som formål å fremme allment friluftsliv (turvei, gapahuk o.l.) tillates så fremt 
tiltaket ikke hindrer allmenn ferdsel og utøving av friluftsliv. 
 
Det skal tas natur- og landskapsmessige hensyn til vassdrag med et tilstrekkelig bredt vegetasjonsbelte. 
Planen legger opp til et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 15 meter langs vassdraget Straumen, som 
motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr (vannressursloven § 11). Tilrettelegging av tursti 
skal kun gjøres med stedegen masse. Eksisterende stier skal mest mulig utbedres, fremfor at det etableres 
nye. Stien skal utformes slik at det er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. 
 
Eksisterende bekker innenfor planområdet skal ikke lukkes eller omlegges ved etablering av sti eller evt. 
andre tiltak. 
 
Det tillates ikke motorisert ferdsel, med unntak for landbruksrelaterte aktiviteter og adkomst til naust på 
eiendom 56/4. Det skal ikke settes opp stengsler eller lignende som fører til privatisering av noen deler av 
områdene. Områdene kan benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven og skogbruksloven. 
 
 
§ 7 HENSYNSSONE H370 (transformatorkiosk) 
Hensynssone ved areal til transformatorkiosk. Sikringssonen er 10 meter utenfor formålet.  
 
§ 8 BESTEMMELSESOMRÅDER #1 og #2 (Utforming) 
Innenfor bestemmelsesområdene #1 og #2 skal det opparbeides nærlekeplass. Det skal opparbeides 
minimum 100 m2 innenfor hver av områdene. Utover å møblere disse arealene med f.eks. sandkasse og 
andre lekeapparater for barn, kan det også etableres benker og bord her.  
 
 
§ 9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
9.1 Teknisk infrastruktur og utendørs-/lekeareal 
Vei (o_SV3) og fortau (o_SF) fra Fv 7470 opp til BBB og BKS1 og 2, samt f_SF skal være opparbeidet før det 
gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor disse formålene. I tilknytning til krysset o_SV2 og o_SV3 skal 
det etableres opphøyd gangfelt og intensivbelysning. Dette skal også være opparbeidet før det gis 
brukstillatelser innenfor BBB, BKS1 og BKS2.  
 
Lekeplassen f_BLK1 og 2 skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse på boenheter innenfor BKS1, 
BKS2 og BBB.  
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Før det gis brukstillatelse innenfor BKS1, BKS2 og BBB skal det etableres tilstrekkelig belysning i nærhet av 
f_BLK2/snuplass for å synligjøre myke trafikanter i tilknytning til f_BLK2. Det skal samtidig etableres nytt 
gatelysanlegg langs Bjørkåsveien med prosjektert høyde og avstand mellom stolpene.  
 
Før det gis brukstillatelse på bygg innenfor areal med regulert byggehøyde høyde 17,5 (sørlige areal), 
innenfor BBB, skal lekeplass innenfor bestemmelsesområdet #1 være opparbeidet. Før det gis 
brukstillatelse innenfor det nordlige området med regulert byggehøyde på 17,5 skal lekeplassen innenfor 
bestemmelsesområdet #2 være opparbeidet.  
 
Ny turvei (GT) mellom BKS1 og BKS2 skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse på boenheter 
innenfor BKS1, BKS2 og BBB. 
 
For å unngå forurensning skal overvann fra bebyggelse ikke kobles på det kommunale avløpsnettet, men 
ledes gjennom infiltrasjon i grunnen, fordrøyning eller annen trygg avledning. Overvann skal håndteres på 
egen tomt. Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for behandling av alt overvann, både 
takvann, overflatevann og drensvann. 
 
Trafo skal etableres før det gis igangsettingstillatelse til boligutbygging. 
 
Fiber skal tilrettelegges samtidig med vann og avløp og etableres frem til tomtegrense. 
 
9.2 Støy 
Støy i tilknytning til boliger og tilhørende felles leke-/oppholdsområder skal ikke overstige anbefalte 
støygrenser angitt i statlige retningslinjer i T-1442/2021 (eller nyere versjon). Minst halvparten av 
oppholdsrommene i hver ny boenhet og alle soverom skal ha vindu i fasade med støybelastning Lden = 55 
dBA eller lavere. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke overstige 70 dB. 
Støy fra anleggsvirksomhet skal ikke overstige anbefalte støygrenser angitt i statlige retningslinjer i T-
1442/2021. Støyende drift og aktivitet skal kun foregå på dagtid mellom kl.07.00-17.00 på hverdager. 
Naboer skal varsles iht. T -1442/2021. 
 
9.3 Kvikkleirefare 
Det er mulighet for kvikkleirefare i nærheten med mindre sannsynlighetsgrad, men alvorlig virkning. Føre-
var-prinsippet gjelder under øvre marin grense. Det skal gjennomføres en vurdering av kvikkleirefare før 
det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak. 
 
 
9.4 Radon 
Bygninger for varig opphold 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 
 
9.5 Forurensning i grunn 
Det skal tas prøver av grunnen for å avdekke eventuell forurensing i grunn. Dette gjelder innenfor BKS1, 
BKS2 og BBB. Dersom det påtreffes forurensede masser, skal det utarbeides et notat for hvordan dette 
skal håndteres. Denne skal legges ved byggesøknader.  
 
9.6 Vann-, avløp- og overvannsplan (VAO-plan) 
Det skal utarbeides en VAO-plan som legges til grunn for opparbeidelse av parkeringsplassene på f_SPA7. 
Planen skal godkjennes av Fauske kommune. 
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