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§ 1 Avgrensing 

Det regulerte område er vist på tilhørende plankart. 

 

 

§ 2 Formål 

Formålet med planen er å legge til rette for industri med tilhørende anlegg. 

 

Området reguleres til følgende formål: 

 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1) 

- Industri/ lager 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) 

- Kjørevei 

- Fortau 

 

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

- Vegetasjonsskjerm 

 

Hensynssoner (PLB § 12-6) 

- Frisikt   

 

 

§ 3 Fellesbestemmelser   

- Innenfor det regulerte industri- og lagerområdet kan arealet deles opp etter de 

enkelte bedrifters behov og etter grenser som kommunen godkjenner.  

- Pilene som viser inn/ utkjøring er illustrerende, og derved kan plasseres der 

det best hensiktsmessig for den enkelte tomt. 

- Anleggenes art og utforming skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av 

kommunen. Det tillates ikke virksomheter som ved støy, røyk eller på annen 

måte er til sjenanse for omgivelsene.  

- Grave- og sprengningsarbeider nær areal for vegetasjonsskjerm må utføres 

på en slik måte at det ikke må tas ut masser i areal for vegetasjonsskjerm for 

å stabilisere skjæringen. 



- Inngjerding av de enkelte tomtene kan ikke skje uten etter godkjenning av 

kommunen.   

- Dersom det under anleggsarbeider påtreffes automatisk fredete kulturminner, 

skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om 

kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8. 

 

 

§ 4 Bebyggelse og anlegg 

- Tillatt bebygd areal (BYA) er 35 %. På hver tomt skal det være plass for 1 

parkeringsplass for hver påbegynt 100 m2 BRA. Parkeringsplassene tas ikke 

med i beregning av BYA. 

- Høyeste tak skal ikke være høyere enn 10m over gjennomsnitt planert terreng 

rundt den aktuelle bygning.. Mindre enheter/ konstruksjoner tillates noe 

høyere. 
 

 

§ 5 Kjøreveg/ fortau  

- Terrenginngrep i forbindelse med veianlegg skal skje mest mulig skånsomt. 

Vegskjæringer og fyllinger må søkes beplantet eller behandlet på en tiltalende 

måte. 

- Dersom vei KV1 skal overtas av kommunen, må den bygges i henhold til 

kommunalteknisk retningslinjer.  

- Vei KV2 og KV3 skal være felles/ privat, og skal bygges etter de samme 

retningslinjer. 

- Fortau langs Ytre Torvhusvei må bygges i henhold til kommunalteknisk 

retningslinjer.   

  

 

§ 6 Vegetasjonsskjerm  

- Vegetasjonsskjermen tilhører og er en del av tilgrensende tomt for 

industri/lager og skal vedlikeholdes av tomteeier.  

 

 

§ 7 Hensynsområder  

- Innenfor frisiktsoner skal det være fri sikt over en høyde på 0,5m over 

tilstøtende veger. 

 

 

§ 8 Rekkefølgebestemmelser 

- Vann- og avløpsnett skal etableres i henhold til kommunalteknisk 

bestemmelser, og planer for slike anlegg skal godkjennes av relevante 

myndighet før utbygging igangsettes.   

 


