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Kap. 1 - GENERELLE BESTEMMELSER
1) Plankrav
A. Det kreves alltid reguleringsplan før det kan gjennomføres tiltak etter plan- og
bygningslovens § 20-1 i områder avsatt til fremtidig bebyggelse og anlegg,
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
B. Reguleringsplan kreves også i områder avsatt til eksisterende bebyggelse og anlegg,
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
C. Unntak fra krav om reguleringsplan:
i)
•
•
•
•
•

I områder nevnt under punkt B, der det ikke er lagt inn hensynssoner, kan tiltak
likevel tillates uten reguleringsplan (jf. pbl § 11-10, nr. 1) dersom:
Grad av utnytting ikke overskrider 30 % BYA. I beregning av BYA skal krav til
antall biloppstillingsplasser på terreng medtas med 18 m2 pr. plass.
Tiltaket ikke klart vanskeliggjør fremtidig regulering, særlig med tanke på adkomst
til bakenforliggende arealer eller avskjærer etablerte eller fremtidige snarveier, o.l.
Tiltaket ikke vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, eller medfører
negative terrengendringer, oppstykking av grønnstruktur og landskap.
Eksisterende teknisk infrastruktur (vei, vann, og avløp) har tilstrekkelig kapasitet
eller kan videreutvikles i samsvar med kommunal standard.
Tiltaket ikke medfører etablering av mer enn 2 nye boenheter med utspring i
samme eiendom.

ii) I områder avsatt til bebyggelse og anlegg med hensynssone H570 (kulturmiljø)
kan tiltak tillates uten reguleringsplan (jf. pbl § 11-10, nr. 1) dersom:
• Tiltaket ikke går ut på å rive byggverk
• Tiltaket ikke klart vanskeliggjør fremtidig regulering, særlig med tanke på adkomst
til bakenforliggende arealer eller avskjærer etablerte eller fremtidige snarveier o.l.
• Tiltaket ivaretar terrengformasjonene utfra historisk tradisjon.
• Eksisterende teknisk infrastruktur (vei, vann, og avløp) har tilstrekkelig kapasitet
eller kan videreutvikles i samsvar med kommunal standard.

• Tiltaket ikke overskrider BYA 30 % for boligbebyggelse og 25 % BYA for
tjenesteyting. I beregningen skal krav til biloppstillingsplasser på terreng medtas
med 18 m2.
• Tiltaket tilpasses den eksisterende bebyggelsen med hensyn til plassering, form,
målestokk, og materialbruk.
• Tiltaket ikke medfører etablering av mer enn 1 ny boenhet med utspring i samme
eiendom.

2) Byggegrenser og funksjonskrav
A. Byggegrense mot vassdrag
Etablering av ny bebyggelse tillates ikke i en avstand på 20 og 50 meter eller mindre
mot hhv. bekker og vann (Soletjenn, Haugåsdalstjenn, Daletjenn, Slottetjenn og
Bergtjenn). Ved utvidelse av eksisterende bebyggelse som ligger innenfor denne
sonen skal ikke utvidelsen skje slik at bygget kommer nærmere bekken/vannet.
B. Byggegrense mot vei
Det tillates ikke etablert bebyggelse, parkering eller interne veier i en avstand på 50
meter fra Frolandsveien (fv. 42) og 30 meter mot Bråstadlina (fv. 175).

3) Generelle oppfølgingshensyn reguleringsarbeid
A. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for næringsområdene N1, N2 og/eller N3 skal
det lages en plan for hvordan overvann skal håndteres for feltet som helhet. Plan for
overvann skal oversendes senest samtidig som planforslaget. Det skal dokumenteres
at avrenningen og avrenningshastigheten ikke øker som følge av utbyggingen.
Konkrete løsninger skal etableres innenfor avsatt arealformål og etableringene skal
sikres gjennom bestemmelsene.
B. Det skal i forbindelse med reguleringsplan utarbeides en mobilitetsplan, dvs. det skal
fremgå av reguleringsplanen hvordan ansatte og besøkende kommer seg til og fra
området. Trafikksikre forbindelseslinjer for gående og syklende skal sikres. Ved kryss
Frolandsveien / Bråstadlina skal det vurderes hvordan kryssing av sykkelveien skal
utformes. Løsningene skal fremgå av reguleringsplanen og sikres gjennom
rekkefølgekrav.
C. Støygrensene som er angitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
(T-1442/2016) skal legges til grunn for utarbeidelse av reguleringsplanen.
Støybegrensende tiltak må vises i plankart og/eller bestemmelser.
D. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for næringsområdet skal T-kryssløsning ved
Frolandsveien reguleres. Nødvendige siktsoner og passeringslomme, eller
tilsvarende tiltak, skal sikres. Bråstadlina skal utbedres fram til avkjøring til
næringsområdet. Det skal etableres gang- og sykkelvei på den samme strekningen.
Videre kan næringsareal innenfor byggegrensene mot vei ikke benyttes til
bebyggelse, interne veier eller parkering, men skal fungere som et grønt parkbelte
mellom næringsarealene og vei.

Kap. 2 - BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL
BEBYGGELSE OG ANLEGG
4) Områdene Bh1 er eksisterende barnehage. Tillatt utnyttelse er 25 % BYA.
5) Områdene Be1-Be7 er eksisterende boliger. Tillatt utnyttelse er 30 % BYA.
6) Næringsområde N1, N2 og N3 skal benyttes til næring / industri. Innenfor områdene
tillates det ikke etablering av rene kontorbedrifter og forretninger.

LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSFORMÅL
7) Anlegg og bebyggelse skal ikke legges til dyrka mark eller biologisk viktige naturtyper,
samt ta hensyn til utøvelse av friluftsliv. Eksempelvis må eksisterende stier ikke
avskjæres. Estetiske kvaliteter på bygg, samt utomhus skal etterstrebes, som for
eksempel terrengmessige tilpasninger.

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE
8) Vannene er avsatt som kombinasjonsformål; Bruk og vern av sjø- og vassdrag.
Arealformålet omfatter friluftsliv, natur og fiske.

Kap. 3 - BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONER
SIKRINGS- STØY- OG FARESONER
9) Faresone høyspentledning (H 370). Innenfor sonen tillates ikke tiltak som kommer i
konflikt med anlegget.

SONE M/SÆRLIGE KRAV TIL LANDBRUK, REINDRIFT, FRILUFTSLIV,
GRØNNSTRUKTUR, LANDSKAP ELLER BEVARING AV NATUR ELLER KULTURMILJØ
10) Hensynssone bevaring naturmiljø (H 560)
Innenfor sonene skal det ikke foretas inngrep som forringer lokalitetene. Vegetasjonen
bør bevares i størst mulig grad.
11) Hensynssone bevaring kulturmiljø (H 570) – sone 4, 5 og 6

-

-

-

Den antikvariske verdifulle bebyggelsen bør søkes bevart, og områdets særpregede
miljø videreføres. Ved reparasjon og annen istandsetting bør så lite som mulig av de
gamle materialene skiftes ut. Bygningenes karakter mht. former, materialer,
målestokk, proporsjoner, vindusinndeling, detaljer og annet, bør opprettholdes eller
tilbakeføres til det opprinnelige. Yttervegger, tak, vinduer, dører og andre detaljer bør
være tilsvarende eller tilpasses de originale.
Ny bebyggelse i områdene bør i størrelse og proporsjoner tilpasses den
bevaringsverdige bebyggelsen i området. Nye uthus og garasjer bør ha en utforming
og materialbruk som underordner seg hovedbebyggelsen.
Det bør benyttes tradisjonelle materialer og byggeteknikker.
Terrengformasjoner og kulturlandskap bør bevares.

12) Hensynssone bevaring kulturmiljø (H 570) – sone 1, 3 og 7
- Spor etter tidligere gruveaktivitet bør søkes bevart, og områdets særpregede miljø
videreføres.
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