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§ 1 Planbeskrivelse 

Detaljregulering for Sørlandsvegen 1 - renseanlegg P1 anviser en mulig plassering av nytt renseanlegg. 
Planen regulerer dessuten atkomst til anlegget og en viktig hensikt er å vise trygge trafikkforhold.  

§ 2 Generelt 

Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankartet. Avgrensningen av planen er gjort for å gi den en 
ordnet avslutning og knytte den sammen med andre planer.  

Hvis det under arbeid i planområdet blir avdekket kulturminner eller sannsynlighet for kulturminner skal 
kulturminnemyndigheten varsles, jf. kulturminnelovens § 8. 

Ansvar i forbindelse med avløpsanlegg reguleres av forurensningslovens kapitel 4 §§ 22 til 26. 

§ 3  Fellesbestemmelser 

Virksomheters støyutslipp skal normalt være slik at boliger ligger i hvit sone (se T-1442). Planmyndigheten 
kan pålegge virksomheter i industriområdet å utarbeide støykart hvis det er skjellig grunn til å tro at 
virksomheten medfører ulovlig utslipp av støy. 

Nytt forsyningsnett for el og data skal legges som jordkabel. Tilsvarende gjelder ved større utskiftninger eller 
utbedringer av eksisterende nett.  

§ 4  Rekkefølgebestemmelser 

Før ferdigstilling av tiltak i RA skal det være anlagt atkomst og vendehammer i henhold til plan. 

§ 5 Arealbruksformål 

Følgende arealbruksformål inngår i planen: 

Bebyggelse og anlegg 
 
 
Samferdselsanlegg og infrastruktur 
 
 
Grønnstruktur 

NB 
RA 
 
VO/VP 
AVT 
 
FO 

1300 Næringsbebyggelse 
1542 Avløpsanlegg 
 
2010 Veg 
2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
 
3040 Friområde 

 

• Næringsbebyggelse (NB) omfatter 2 945 m2. Arealbruken kan være handel, kontor og lager. 

• Avløpsanlegg (RA) omfatter 349 m². Arealbruken kan være nødvendig anlegg for rensing av avløp 
og nødvendig trafikkareal. 

• Veg omfatter 1 187 m².  

- Fram til vegkryss er det offentlig veg (VO) med 6,0 m bredde. Dette tilsvarer 5,5 m kjørebane 
pluss en 0,25 m skulder på hver side.  
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- Fra vegkryss til avløpsanlegg er det privat felles veg (VP) med 5,0 m bredde. Kjørebanen skal 
anlegges på dette arealet eller på AVT-arealet nærmere fjellskjæringa. Vegen kan brukes av RA 
og gnr. 65 bnr. 1 fnr. 12 og 14. 

- Vendehammer for lastebil utformes etter vegnormal 017 og kan skiltes med parkerings forbudt 

• Annen veggrunn – tekniske anlegg omfatter 478 m². Arealbruken kan være grøft, skjæring og 
støttemur. Det kan bygges kjørebane på arealet. 

• Offentlig friområde  (FO) omfatter 270 m².  

§ 5 Terrenginngrep, bruk og vern av sjø og vassdrag 

Det er ikke tillatt å anlegge fylling i sjøen. Når avløpsledning fra renseanlegg anlegges skal dette skje på en 
skånsom måte med hensyn til både landskap og dyreliv (fugl).  

§ 6 Innløsning og riving 

Bygninger som er avkrysset i plankartet, kan rives for å gi plass for det nye anlegget. Erstatning skjer i 
henhold til avtale og/eller takst, eventuelt ved ekspropriasjon. 

§ 7 Utforming av bygninger og anlegg 

Nybygg og tilbygg eller endring av fasade og tak skal i hele planområdet gjøres slik at områdets karakter 
opprettholdes. Det kan gjelde ytre kledning, taktekke, vindussetting, vindskier, belisting, fargevalg og annen 
ytre dekor.  

Det skal legges vekt på universell utforming av bygg og uteområder i planområdet. Norsk standard (NS 
11001-1 og NS 11001-2) skal legges til grunn.   

§ 8 Byggehøyder, utnyttelse 

Gesimshøyde for renseanlegg skal ikke overskride 5,0 meter over gjennomsnittlig terrengnivå.  

%-BYA = 100 % for NB. På området kan det anlegges flytebrygge. 

§ 9 Utomhus areal 

Utearealene skal gi et godt estetisk inntrykk. Trær og busker skal ikke skjerme for utsikten fra bolighus ut 
over det beboerne aksepterer.  

Skilt og reklame på bygg eller utomhus skal utformes med utgangspunkt i bebyggelsens proporsjoner og 
former. 

§ 10 Avfall 

Det skal velges avfallsløsninger som fremmer avfallsminimering, gjenbruk og gjenvinning. Det skal legges 
til rette for å følge opp kommunens vedtatte kildesorteringsløsninger. Oppsamlingsplass for avfall skal gis en 
god estetisk utforming.   
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