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§1
GENERELT
1.1

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av industri og lager, og mindre
forretningsvirksomhet.

1.2

Planområdet er regulert til følgende arealformål:
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5, nr. 1)
• Kombinert bebyggelse og anleggsformål – industri/lager/forretning, BKB1BKB2
• Industri/lager, BKB3

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, nr. 2)
• Kjøreveg, o_SKV1-o_SKV2, SKV3
• Fortau, SF1
• Gang og sykkelveg, o_SG1
• Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_SVT1-o_SVT3, SVT4-SVT5
• Annen veggrunn – grøntareal, o_SVG1
Grønnstruktur (§ 12-5, nr. 3)
• Grønnstruktur, BGB1-BGB1
Bestemmelsesområder i reguleringsplan (§ 12-7)
• Bestemmelseområde, #1
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§2
FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET
2.1

Støy:
Støynivå fra nye virksomheter i planområdet skal samlet tilfredsstille grenseverdier
gitt i T-1442:2021 dvs. Lden = 55dB ved nærmeste eller mest støyutsatte bygning med
støyfølsomt bruksformål herunder boliger. Grenseverdier for de ulike døgnperiodene
er gitt i tabell 13 i retningslinjen.
Nødstrømsaggregat skal tilfredsstille krav som gitt for tekniske installasjoner i NS
8175:2012 lydklasse C. Testkjøring av disse skal foregå på dagtid på hverdager.

2.2.

Teknisk infrastruktur
Tekniske planer for vei, vann og overvannshåndtering skal godkjennes av kommunal
VA-avdeling. Vann- og avløpsledninger, kabler for tilførsel av strøm, mv. skal
fortrinnsvis legges i tilknytning til atkomstveier og fellesgrøfter.

2.3.

Parkeringskrav
Biloppstillingsplasser:
Det skal etableres minimum 0,2 og kan etableres maksimum 0,6 parkeringsplass pr.
100 m2 BRA bygningsmasse for formålene industri/lager.
Det kan etableres maksimum 2,5 parkeringsplass pr. 100 m2 BRA bygningsmasse for
formålet forretning.
5 % av parkeringsplassene skal være HC-plasser med min. størrelse 4,5 x 6 meter.
Disse skal ligge i tilknytning til inngangspartier.
Sykkelparkering:
Det skal etableres minimum 0,5 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m2 BRA
forretningsbebyggelse, og 0,2 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m2 BRA industri-/lager
bebyggelse. Plasseringen av sykkeloppstillingsplassene må ligge lett tilgjengelig, i
nærheten av hovedadkomst og personalinngang til de ulike virksomhetene.

2.4.

Utområdene:
Det skal være et avgrenset areal for møteplass i forbindelse med hovedinngang.
Møteplassen skal møbleres med minimum 1 bord og 1 benk. Området avgrenses fra
øvrig areal ved bruk av eksempelvis kantstein, brostein mv.
På parkeringsplassen skal det være soner for gående fra parkeringsplass til
inngangsparti. Soner for gående skal merkes ved bruk av eks. veimerking, kantstein
eller grønne arealer.
§3
BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

3.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (§12-5 nr. 1)
3.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (felt BKB1-BKB3)
3.1.1.1
Tillatt grad av utnytting framgår av plankartet.
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Det tillates interne veier, parkeringsplasser, skjæringer og fyllinger på utsiden av
byggegrensen. Fyllinger skal jordkles og tilbakeføres til natur ved at stedegne masser
med lokal frøbank legges tilbake på det nye terrenget (naturlig revegetering). Det tillates
også forstøtningsmurer inntil 2,0 m på utsiden av byggegrensene.
3.1.1.3
Maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde er 15,0 m.
Maksimal tillatt møne-/gesimshøyde kan overstiges med inntil 2,0 meter for heishus
og nødvendige tekniske installasjoner. Heishus og nødvendige tekniske installasjoner
skal ligge tilbaketrukket fra fasadelivet.
3.1.1.4.
Maksimum planeringskoter er angitt på plankartet.

3.1.2 Bestemmelser for hvert enkelt arealformål
3.1.2.1
Maksimalt samlet bruksareal knyttet til forretningsformål kan ikke overstige
m2-BRA = 3 000 m2.

3.2

GRØNNSTRUKTUR (§12-5 nr. 3)

3.2.1 Bestemmelser for hvert enkelt arealformål
3.2.1.1
Innenfor område BGB1 og BGB3 er det kun tillatt med plukkhogst, ikke fyllinger eller
skjæringer.
Innenfor område BGB2 er det tillatt å avvirke skogen og etablere fyllinger og
skjæringer. Arealene som etableres med fylling skal tilbakeføres til naturmark ved at
stedegne masser med lokal frøbank legges tilbake på det nye terrenget (naturlig
revegetering).
§4
BESTEMMELSE TIL BESTEMMELSESOMRÅDE
4.

#1 er regulert til bestemmelsesområde for automatisk fredet kulturminnne,
ID 161293, med tilhørende sikringssone.
Det søkes det om dispensasjon fra kulturminneloven for å frigi det automatisk fredete
kulturminnet.
§5
REKKEFØLGEBESTEMMELSER

5.1

Det må foreligge godkjent teknisk plan før det kan gis rammetillatelse til byggetiltak.
Den tekniske planen skal vise løsninger for vei, VA inkludert overvannshåndtering.
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5.2

Støy
Før det gis igangsettingstillatelse til grunnarbeider innenfor områdene må det
gjennomføres en støyanalyse av planlagte arbeider. Støynivåene vurderes opp mot
grenser gitt for bygg- og anleggstøy i T-1442:2016
Før det gis igangsettingstillatelse skal støyutslippet for enkeltvirksomheter
dokumenteres, jf. § 2.1.

5.3

Tiltaksplan
Før det gis igangsettingstillatelse til anleggsarbeider innenfor planområdet skal
tiltaksplan for håndtering av sulfidholdig berg være vedtatt, jf. rapport «Berggrunn og
sulfid – Krøgenes nord», Cowi av 03.06.2021.

5.4

Før det kan gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse, eller opprettelse av ny
grunneiendom må vei, SKV3, og fortau, SF1, være ført frem til og langs den siden av
tomten hvor den har sin atkomst.
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