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§ 1 GENERELT 
§ 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne 
grensen skal arealene brukes som vist på planen. Det regulerte området omfatter følgende: 
 
 
• Bebyggelse og anlegg – pbl § 12-5, 1. ledd nr. 1 

- Industri  
- Lager 
- Kontor/industri 
- Energianlegg (nettstasjon) 
- Vann- og avløpsanlegg (pumpestasjon) 

 
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – pbl § 12-5, 1. ledd nr. 2 

- Kjøreveg 
- Annen veggrunn 
- Parkeringsplasser 

 
• Grønnstruktur – pbl § 12-5, 1. ledd nr. 3 

- Friområde 
- Turvei 
- Vegetasjonsskjerm 

   
• Hensynssoner – pbl § 12-6 

- Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass 
- Frisikt 

 
 
§ 1.2 Formål med planen er å tilrettelegge for ny industribebyggelse med tilhørende 
infrastruktur, samtidig som naturkvalitetene sør i planområdet bevares. 
 
 
§ 2. FELLESBESTEMMELSER  
 
§ 2.1 Generelt  
Ved alle søknader og meldinger etter plan- og bygningsloven skal det foreligge en detaljert 
situasjonsplan for gjeldende byggeområde som viser bebyggelsens nøyaktige plassering, 
samt utforming av atkomst og parkering. Situasjonsplanen skal angi terrengbehandling og 
plassering av bygg med minst tre tverrprofiler gjennom bygningskroppen. Kotehøyde for 
midtlinje vei og ferdig gulv i hovedetasjen skal angis på tverrprofil samt eksisterende og 
fremtidig planert terreng. 
 
Situasjonsplanen som følger byggesøknaden skal leveres i målestokk 1:500 eller 1:1000 
med påført rutenett og reguleringsforhold. Vann- og avløpsnett samt bygninger som 
forutsettes revet skal vises på planen.  
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§ 2.2 Kulturminner  
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatiske fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 
varsles, jf. lov om kulturminner § 8. 2. ledd. 
 
§ 2.3 Kabler og ledninger  
Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon og 
lignende skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 
 
§ 2.4 Rekkefølgebestemmelser  
 
Før byggetillatelse gis for tomtene 1-9 gjelder følgende: 
 
• Det skal foreligge en kommunalt godkjent plan for vann- og avløpsanlegg i området samt 

avtale med berørte kabeletater.  
 
 
 
§ 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
§ 3.1 Område for industri og kontor/industri, I-1 t il I-5 og K/I-1  
 
a) Generelt  
Det tillates ikke etablert tung industri eller kjøpesenter, rene kontorbedrifter eller virksomheter 
med detaljhandel/areal- og plasskrevende varer som sin hovedaktivitet. 
 
Ny bebyggelse bør tilrettelegges med vannbåren varme. Primært bør det brukes miljøvennlig 
bioenergi til oppvarming av dette, men andre miljøvennlige energiløsninger aksepteres. 
 
Virksomheter som etter kommunens vurdering vil være til vesentlig ulempe for fast beboelse 
og øvrige bedrifter med hensyn til støy, forurensing, særlige trafikk- eller miljøulemper, samt 
brann- og eksplosjonsfare, tillates ikke etablert i området.  
 
Retningslinjer T-1442 for behandling av støy i arealplaner legges til grunn for tiltak i 
planområdet.  
 
b) Tomteinndeling  
Nye tomtegrenser som er vist på plankartet er veiledende og kan i samråd med kommunen 
tilpasses behov fra aktuelle virksomheter innenfor byggeområdene. Kommunen skal påse at 
det ved fradeling av enkelttomter ikke blir restarealer som ved form eller størrelse er lite 
egnet for utbygging til næringsformål. 
 
c) Plassering  
All bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som vist på plankartet.  
 
Det er ikke lov å oppføre bygg nærmere enn 5 meter fra nettstasjon og VA-anlegg i området.. 
 
d) Utnyttelse  
Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 80 % 
 
All parkering skal finne sted inne på byggeområdene. Det skal vises oppstillingsplasser på 
egen tomt for minimum 1 bil pr. 100 m2 BRA. I tillegg skal det avsettes tilstrekkelig areal for 
varelevering med vare-/lastebil. 
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e) Byggehøyder  
Bebyggelsen kan ha maksimal gesimshøyde på 14 meter målt fra gjennomsnittlig planert 
terreng. 
 
Hovedtakformen skal være flate tak. Mindre deler av bygningsvolumene kan ha annen 
takfom. 
 
Kun for tekniske anlegg og innretninger som for eksempel topp av heis, piper, 
ventilasjonsinstallasjoner etc. som er nødvendig for områdets produksjonsvirksomhet, kan 
det på mindre deler av bygninger tillates å rage høyere enn de angitte gesimshøydene 
dersom det ikke er mulig å bygge slike installasjoner inn i bygningskroppen. Gesimshøyden 
på tekniske anlegg skal ikke være mer enn 3 meter over hovedtak.  
 
f) Utforming  
Det skal tilstrebes en bebyggelse med god form og at bygninger i samme område får en 
helhetlig og harmonisk utførelse med hensyn til byggevolum, høyde, takvinkel, farger og 
materialbruk. Bebyggelsens landskapsvirkning skal tillegges stor vekt. 
 
Nye bygninger skal ha dempede gjerne mørke farger på tak og vegger. Lyse farger eller 
lysreflekterende overflatematerialer tillates ikke. Eksisterende bygninger skal på sikt tilpasses 
denne bestemmelsen. Utvendige farger skal godkjennes som en del av byggetillatelsen. 
 
Det oppfordres til bruk av tre som byggemateriale i bebyggelsen. 
 
Oppføring av brakker /plasthaller kan bare tillates for begrensede tidsrom. Ubebygde arealer 
skal bearbeides slik at de får et tiltalende utseende. 
 
Utendørslagring skal bare tillates når det er helt nødvendig for virksomhetens funksjon og 
når plasseringen av lagringen er skjermet mot innsyn fra veger og naboer. 
 
g) Avkjørsler  
Plassering av avkjørsler (vist på plankartet med piler) er veiledende, men antallet og fra 
hvilken veg/gate tomta skal ha atkomst er bindende. Ved justering av plasseringen må det 
dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. I tilknytning til 
avkjørselen skal det være mulig å vende aktuell kjøretøytype på egen eiendom. 
 
 
§ 3.2 Særskilte bestemmelser for område K/I-1  
I område K/I-1 kan det oppføres bygninger og anlegg for lett industri- og servicebedrifter 
med tilhørende kontor- og forretningsvirksomhet. 
 
§ 3.3 Særskilte bestemmelser for område I-1 – I-5  
I område I-1 – I-5 kan det oppføres bygninger og anlegg for lett industri- og lagerbedrifter 
med tilhørende kontor- og forretningsvirksomhet. 
 
§ 3.4 Særskilte bestemmelser for område L-1  
Området L-1 kan kun utnyttes til utendørs lagring. Området skal sikres med gjerde. 
 
§ 3.5 Område for energianlegg og vann- og avløpsanl egg 
I områdene regulert til energianlegg og vann- og avløpsanlegg kan det oppføres nettstasjon 
for el-tilførsel og pumpestasjon for VA-anlegget i området. Byggegrense fra nett- og 
pumpestasjon til andre bygninger er 5 meter. Det skal opparbeides èn parkeringsplass foran 
bygningen i forbindelse med drift og vedlikehold av stasjonene. 
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§ 4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
§ 4.1 Kjøreveg  
Område merket Veg A, B, D og E skal benyttes til offentlig kjøreveg og skal opparbeides 
med bredder som vist på plankartet. 
Området merket Veg C i plankartet er privat og skal fungere som adkomst til eiendommen 
88/457. Vegen opparbeides med bredder som vist på plankartet. 
 
§ 4.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg  
Tekniske anlegg kan legges i grunnen. Området skal opparbeides pent og tilplantes der det 
ikke kommer i konflikt med nødvendige frisiktssoner eller vanskeliggjør nødvendig 
vedlikehold. 
 
§ 4.3 Parkeringsplasser  
Området merket med ”Parkering 1” skal fungere som offentlig parkeringsplass, mens 
området merket ”Parkering 2” er ment som privat parkeringsplass for 88/438. 
 
 
§ 5. GRØNNSTRUKTUR 
 
§ 5.1 Friområde (F1)  
Friområdet er viktig som rekreasjonsområde og som skjermingssone mot boligbebyggelsen i 
sør. Trær tillates ikke hugget i disse områdene utover det som er nødvendig for skjøtsel av 
skogen og for områdets rekreasjonsverdi. 
 
§ 5.2 Turvei  
Eksisterende turvei skal tilrettelegges for tiltenkt bruk, og være framkommelig som sti fra 
parkering og frem til jernbaneovergang. 
 
§ 5.3 Vegetasjonsskjerm  
Eksisterende vegetasjon skal bevares og innarbeides i vegetasjonsskjermen som skal 
opprettholdes som et skjermende grøntbelte rundt næringsområdet og skjøttes og suppleres 
med ny vegetasjon. Det skal fortrinnsvis benyttes stedegen vegetasjon. 
 
Trærne i området Veg.skj-2 er viktige både som visuell skjerming av industriområdet og som 
stabiliserende element i de bratte skråningene. Trær tillates ikke hugget i disse områdene 
utover det som er nødvendig for skjøtsel av skogen. 
 
 
§ 6. HENSYNSSONER 
 
§ 6.1 Byggeforbudssone langs jernbane  
Langs jernbanen er det lagt inn byggeforbud målt 30 meter fra spormidt.  
 
§ 6.2 Frisiktsoner  
I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 
gjenstander slik at disse ikke rager mer enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 
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