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§1 Planens avgrensing 
Det regulerte planområdet er i plankartet vist med plangrense. Området 
omfatter/berører eiendommene Gnr./Bnr. 114/1, 114/3 og 114/5. 
 
§2 Reguleringsformål (jfr. pbl. §12-5) 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jfr. pbl. §12-5, 2. ledd nr. 2)  
• Område for offentlig veg, område o_KV1 
• Område for veg, områdene KV2 og KV3 
• Område for annen veggrunn – tekniske anlegg - AVT 

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (jfr. pbl. §12-5, 2. ledd 
nr. 5) 
• Område for LNFR spredt næringsbebyggelse, område LSN 
• Område for landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, områdene 

LNFR1 
 
§3 Hensynssoner i reguleringsplan (jfr. pbl. §12-6) 

• Sikringssone frisikt H140 
• Faresone ras- og skredfare H310 
• Faresone høyspenningsanlegg H370 
• Faresone flom H320 
• Rød støysone iht. T1442/2021 H210 
• Gul støysone iht. T1442/2021 H220 
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§4 Rekkefølgebestemmelser, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd, nr. 10 

1. Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse i området, skal KV2 være ferdig 
opparbeidet, og godkjent utslippstillatelse må foreligge.  

2. Før det gis tillatelse til tiltak, skal det dokumenteres at bebyggelsen er sikret 
forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt 
slokkevann. 

 
§5 Generelle bestemmelser/Fellesbestemmelser 
5.1 Overvann  

1. Overvannsløsning skal dokumenteres ved søknad om tillatelse det tiltak. 
2. Overvann og takvann skal fordrøyes på egen grunn. 

 
5.2 Støy 

1. Grenseverdier for støy iht. retningslinje T-1442/2021 skal legges til grunn i 
både anleggs og driftsfasen. 
 

5.3 Kulturminner og kulturmiljø 
1. Dersom det ved gjennomføring av planen blir avdekket funn som etter 

kulturminnelovens § 4 vil regnes som automatisk fredet kulturminne, skal 
kulturminnemyndigheten varsles umiddelbart inntil vedkommende myndighet 
har vurdert funnet, jfr. Kulturminneloven § 8. 
 

5.4 Universell utforming 
1. Alle bygninger skal være universelt utformet iht. gjeldende tekniske forskrift. 
2. Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det dokumenteres hvordan hensynet til 

universell utforming og tilgjengelighet er ivaretatt. 
 

5.5 Byggegrenser 
1. Byggegrenser er som angitt i plankart og er satt til 4 meter fra formålsgrensen. 

 
5.6 Trafikkareal 

1. avkjørsler skal utarbeides i tråd med Statens Vegvesens standard. 
2. Konkret plassering for avkjørsler med tilhørende frisiktlinjer avklares ved 

søknad om tillatelse til tiltak. 
 

5.7 Parkeringsnøkkel 
1. Det stilles krav til minimum 2 biloppstillingsplasser for hver 1000m2 BRA. 
2. Det stilles krav til minimum 2 HC-parkeringsplasser innenfor planområdet. 
3. Biloppstillingsplassene dimensjoneres til 3x6m og medregnes i planområdets 

tillatte BYA. 
 

5.8 Miljø 
1. Håndtering av husdyrgjødsel skal sikres gjennom langvarige avtaler for 

levering og spredning av husdyrgjødsel til andre bruk. 
2. foretaket skal være registrert i enhetsregisteret og det må foregå vanlig 

jordbruksproduksjon jfr. Forskrift om produksjonstilskudd. 
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§5.9 Slokkevann 

1. Krav til slokkevann og vannforsyning iht. TEK 17 legges til grunn ved 
prosjektering av nye anlegg innenfor planområdet. 

2. Slokkevannskapasitet i driftsbygninger med krav til sprinkling skal være 
minimum 50 l/s eller 3000 l/min, fordelt på minst 2 uttak. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jfr. pbl. §12-5, 2. ledd nr.2 
 
§ 6 Offentlig kjøreveg - o_KV1 

1. Området regulerer eksisterende offentlig samferdselsvei, rv. 426. 
2. I henhold til «Vegnormal N100 Veg- og gateutforming 2021» klassifiseres rv. 

426 som dimensjoneringsklasse Hø1. Regulert vegbredde er 7.5 meter. 
 

§7 Kjøreveg - KV2 og KV3 
1. KV2 regulerer eksisterende avkjørsel fra rv. 426 samt intern adkomstveg 

innenfor planområdet.  
2. KV2 skal opparbeides med fast dekke og vegbredde på 4 meter. 
3. KV3 regulerer forlengelse av eksisterende traktorveg knyttet til KV2 
4. Det stilles ikke krav til opparbeidelse med fast dekke for KV3. Vegbredde skal 

være 4 meter. 
 

§8 Annen veggrunn tekniske anlegg - AVT 
1. Innenfor sidearealene tillates det opparbeidet grøft, fylling, skjæring, støttemur 

eller andre tekniske installasjoner i tilknytning til veganlegget . 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (jfr. pbl. §12-5, 2. ledd nr. 5 
 
§9 Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift spredt næringsbebyggelse 

- LSN 
1. Området regulerer eksisterende og fremtidig forskningsfjøs.  
2. Maks tillatt BYA for området er m2 BYA = 14000 m2. Parkering medregnes i 

tillatt BYA. 
3. Alle bygninger skal ha saltak, og maksimal mønehøyde og gesimshøyde er 

henholdsvis 9 meter og 8 meter over ferdig planert terreng. 
4. I byggesøknaden for hvert enkelt forskningsfjøs skal situasjonsplanen vise; 

hvordan området er tenkt fradelt, fjøsets plassering, planlagte tilhørende 
driftsbygningers plassering, interne veger med avkjørsel i byggeområdet, 
område avsatt til parkering og avstander til eiendomsgrenser og veg.  
Fradelingen av området vurderes etter hva som vil være mest hensiktsmessig 
for den planlagte driften i området. Fradeling vil være i tråd med planen, og 
krever ikke dispensasjon.  

 
§10 Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift – LNFR 

1. Området skal være allment tilgjengelig og omfatter alle omkringliggende 
arealer rundt byggeområdet og vegen. 

2. Innenfor området kan det oppføres beplantning som naturlig tilhører et slikt 
område. I området tillates det ikke oppført bygninger. 

 
§11 Hensynssoner i reguleringsplan – Sikringssone frisikt H140 
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1. Sikringssone frisikt er utformet i henhold til «Vegnormal N100 Veg- og 
gateutforming 2021» og skal være 6x105 meter. 

2. Innenfor sikringssonen tillates ikke sikthindringer  høyere enn 0.5 meter over 
primærvegens kjørebanenivå. 

 
§12 Hensynssoner i reguleringsplan – Ras- og skredfare H310 

1. Hensynssoner for ras- for skredfare er angitt i plankartet med hensynssonene 
H310 og indikerer fare for steinsprang og aktsomhetsområde for snøskred. 

2. Bygging innenfor angitte områder for H310, krever opprydding og sikringstiltak 
i henhold til utført naturfarevurdering. 
 
 
 
 

§13 Hensynssoner i reguleringsplan – Høyspenningsanlegg H370 
1. Hensynssone for høyspenningsanlegg H370 er angitt i plankartet med 

hensynssone H370. Hensynssonen er et fareområde som går langs en 
kraftlinje gjennom planområdet. Beltet med fareområde langs linjen er 22 
meter bredt, altså 11 meter til hver side for kraftlinjen. 

 
§ 14 Hensynssone i reguleringsplan – Støysone – rød sone og gul sone iht. T-
1442/2021 

1. Arealene omfatter rød (H210) og gul (H220) støysone. 
2. Alle tiltak innenfor sonene skal tilfredsstille grenseverdier for støy gitt av de til 

enhver tid gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-
1442/2021. 

 
§ 15 Hensynssone i reguleringsplan – Faresone flom H320 
 

1. Arealene omfatter faresone for flom gitt av NVEs karttjenester. 
2. Det tillates ikke oppføring av ny bebyggelse innenfor den angitte flomsonen. 

 
 
§ 16 Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene 

1. Plankart, 18.08.2022 
2. Planbestemmelser, 18.08.2022 
3. Naturfarevurdering S3/F2, 10.06.2022 
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