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PLANBESTEMMELSER 
(pbl § 12-7) 

 

 
  

PLANENS INTENSJON 
Planens intensjon er å regulere eksisterende lager- og næringsområde fra LNF-område til næring og lager.   

For utfyllende opplysninger vises det til planbeskrivelsen datert 03.05.2017 (er ikke justert etter bystyret vedtak). 

 

 

§ 1. FELLES BESTEMMELSER 

 
1.1. Terrengbehandling 

1.1.1 Alle terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt. Unødvendig utsprenging eller oppfylling skal unngås, 

god massebalanse skal vektlegges. Ubebygde arealer skal gis en estetisk tiltalende form og behandling. Større 

trær og annen naturlig vegetasjon skal bevares. Det tillates ikke andre tiltak enn etablering av jordvoll i 

vernesonen på 40 meter langs Kalsåsvassdraget. 

 

§ 2.  UTFYLLENDE PLANER OG DOKUMENTASJON 
 

2.1. Utomhusplan 

2.1.1 Det skal leveres inn utomhusplan i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Utomhusarealene skal 

utformes etter prinsipper om universell utforming. 

2.1.2 Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge utomhusplan i målestokk 1:500 som viser 

avkjørsler, trafikkareal, asfaltert areal og gangareal, eksisterende og nytt terreng, eksisterende og ny 

vegetasjon, forhold til nabobebyggelse, eventuelle murer, trapper, gjerder og materialbruk  

2.1.3 Utomhusplanen skal vise hvordan ny vegetasjon oppfyller intensjonene og krav/vurderinger i NNI-rapport 

428. 

2.1.4 Sammen med utomhusplan skal det leveres skriftlig redegjørelse for hvordan planbestemmelsene og 

forurensningsbestemmelser, VA rammeplan og rapporter NNI- er oppfylt. 

 

 

2.2. VA- rammeplan 

2.2.1 Godkjent VA-rammeplan skal legges til grunn for videre detaljprosjektering. 
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2.3. Tekniske planer 

2.3.1 Detaljerte tekniske planer for berørt offentlig veiareal skal godkjennes av rette veimyndighet før 

igangsettingstillatelse gis. 

 
§ 3.  REKKEFØLGEKRAV 

 

3.1. Tiltak innenfor planområdet 

3.1.1 Følgende skal være godkjent før brukstillatelse for eksisterende og nye tiltak innenfor BKB;    

- Tiltak i tråd med plankart for å øke avstand til våtmark og redusere utslipp til våtmarksområder skal være 

ferdigstilt. Dette inkluderer også etablering av ny jordvoll, samt utbedringer av eksisterende jordvoll. 

- Avløpsvann fra oljeutskiller skal ledes inn på det kommunale nettet og ikke i Kalsåsvatnet. 

- Innenfor LNA skal det i tråd med forurensingsrapporten, utarbeidet av NNI Resources AS av juli 2015, 

for stasjon 3 etableres en minimum 2-delt rensekum som ligger høyere enn høy flomvannstand. 

- Svartelistede planter skal være dokumentert fjernet. 

 

§ 4.  EIERFORM 
 

 

 

4.1.  Offentlige arealformål 

4.1.1. Følgende arealer skal være offentlige: 

- o_SKV1 og o_SKV2 

- o_SF1 – o_SF3 

- o_SVG1 – o_SVG3 

- o_SVT 

- o_SKH 

 

§ 5.   BEBYGGELSE OG ANLEGG  

 (pbl § 12-5 nr.1) 

 
5.1. Industri/lager 

5.1.1. Områder avsatt til industri/lager, BKB, inneholder eksisterende bygg knyttet til driften. Disse byggene er 

videre omsluttet av byggegrenser slik at det ikke åpnes for en utvidelse av disse. 

5.1.2. Maks utnyttelse (m
2
 BRA) for byggene innenfor BKB går fram av plankartet.  

5.1.3. Overvann fra aktivitet innenfor BKB skal kontrolleres og sikres på en slik måte at en unngår avrenning mot 

de omkringliggende våtmarksområdene, eksempelvis ved at avløpsvann fra oljeutskiller ledes inn på det 

kommunale nettet og ikke i Kalsåsvatnet. 

Alle områder som brukes til transport/lagring utendørs skal asfalteres for å få bedre kontroll på overvanns-

håndtering og sikre avrenning mot vann/oljeutskiller. 

5.1.4. Innenfor BKB tillates oppbevaring tilknyttet den daglige næringsvirksomheten, eksempelvis kortidslagring av 

varer, konteinere, lasteplan o.l. Det tillates også parkering av større kjøretøy og maskiner til den daglige 

driften. Det tillates ikke langtidslagring av utstyr som ikke er relatert til den daglige drift.  

5.1.5. Det etableres støyskjerm/støygjerde på eksisterende mur langs deler av planområdets vestlige grense. 
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§ 6.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  (pbl § 12-5 nr. 2) 
 
 

6.1. Veg 

6.1.1.  SV er avkjørsel fra Kvamsvegen til BKB og er felles for Kvamsvegen 9 og Kvamsvegen 11. 

 
6.2. Kjøreveg 

6.2.1. o_SKV1 er eksisterende vei, Gaupåsvegen. o_SKV1 er regulert i tråd med eksisterende situasjon.  

6.2.2. o_SKV2 er eksisterende vei, Kvamsvegen. o_SKV2 er regulert i tråd med eksisterende situasjon. 

6.2.3. Avkjørselspilene fra o_SKV1 er illustrerende og viser ikke absolutt plassering. De kan således justeres.  

 

6.3. Fortau 

6.3.1.  o_SF1 - o_SF3 er regulert i tråd med eksisterende situasjon, med unntak av sørlig del av o_SF2 der fortauet er 

noe forlenget ift. dagens situasjon. 

 

6.4. Annen veggrunn - grøntareal 

6.4.1. o_SVG1 – o_SVG3 er eksisterende annen veggrunn – grøntareal. 

 

6.5. Kollektivholdeplass  

6.5.1.  o_SKH er eksisterende bussholdeplass i Gaupåsvegen, østgående retning. 

 

6.6. Parkeringsplass  

6.6.1. Antall parkeringsplasser og sykkelparkeringsplasser skal etableres med følgende fordeling:  

- Felt SPP1: Kvamsvegen 9 kan etablere parkering på opp til 13 plasser for bil og minimum 5 plasser for 

sykkel.  

- Felt SPP2. Kvamsvegen 11 kan etablere opp til 11 parkeringsplasser for bil og minimum 4 plasser for 

sykkel.  

5 % av parkeringsplassene skal reserveres bevegelseshemmede. 

6.6.2. Det skal anlegges strømuttak for 2 av parkeringsplassene og tilrettelegges for sykkelparkeringsplasser under 

tak.  

 

§ 7.  GRØNNSTRUKTUR  
  (pbl § 12-5 nr. 3) 

 
 

7.1. Naturområde 

7.1.1. Areal satt til naturområde, GN, er eksisterende skogsområde mellom næringsområdet og eiendom i nord. 

Innenfor GN skal eksisterende vegetasjon videreføres. 

 

7.2. Vegetasjonsskjerm 

7.2.1. Område avsatt til vegetasjonsskjerm GV1 og GV2, er områder for voll og skjerming mellom nærings-

bebyggelse og våtmarken i vest, samt mellom næringsbebyggelse og nabo i sør. 

-  grøntbufferen GV1 inkludert jordvoll plasseres ved 40 m som vist i plankartet. Jordvollen skal ha en 

høyde på minimum 3 meter høyde 

- jordvollen mot Kvamsvegen 17 skal ha en høyde på minimum 3 meter. 

- eksisterende jordvoll rundt arealet i nordvest (GV2) økes i høyde til 2,5-3 m.» 

7.2.2 GV2 er eksisterende voll mot og skal beholdes som vegetasjonsskjerm mot tilgrensende område. 
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§ 8. LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
 (pbl § 12-5 nr. 5) 

 

8.1. Landbruksformål 

8.1.1 Areal satt til landbruksformål, LL1 og LL2, er eksisterende landbruksareal. Innenfor LL1 og LL2 skal 

eksisterende vegetasjon videreføres. 

 

 

§ 9. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG  
 (pbl § 12-5 nr. 6) 
 
9.1. Naturområde 

9.1.1 Areal satt til naturområde, VN, er eksisterende våtmarksområde og del av Kalsåsvatnet. Innenfor VN skal 

eksisterende vegetasjon videreføres og det er ikke tillatt med tiltak. 

 

 

§ 10 HENSYNSSONER  
  (pbl § 12-6 jf. § 11-8) 

 
10.1.  Frisikt 

10.1.1    I området med frisiktlinje og veg, frisiktsone, skal det ved avkjørsler være fri sikt i en høyde av 0,5 meter 

                over tilgrensende vegs plan. 

 

10.2.  Flomfare 

10.2.1    Området som blir omfattet av hensynssone for flom har en årlig nominell sannsynlighet for flom på mer enn  

               1/200. 

10.2.2 I planområdet tillates ikke tiltak, virksomhet, næring eller lignende som ikke tåler flom eller medfører fare 

for forurensing ved flom. 

 

10.3.  Bevaring naturmiljø 

10.3.1 Areal satt til naturformål, LNA, er eksisterende våtmark. Innenfor LNA skal det legges til rette for en naturlig 

revegetering av våtmarken. Det er ikke tillatt med tiltak innenfor LNA med unntak av fjerning av svartlistede 

arter og tilrettelegging av rensekum.   

  

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VEDLEGG 

 

RETNINGSGIVENDE MATERIALE 
a) Illustrasjonsplan  

b) VA- Rammeplan  

c) NNI-Rapport 303, 427 og 428 

 

 


