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§ 1 GENERELT 
 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som på plankartet er avgrenset med 
plangrenser. 

1.2 REGULERINGSFORMÅL 
 
Området er regulert til følgende formål etter plan- og bygningslovens § 12-5 
 
Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri 

Næring/kontor/industri 
Kommunalteknisk anlegg, avløp 

 
Samferdselsanlegg m.m. Kjøreveg 
    Gangveg/fortau 
    Annen veggrunn, tekn. anlegg 
    Annen veggrunn, grønt areal 
    Havneområde i sjø 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Plan- og bygningsloven og gjeldende forskrifter gjelder fullt ut for alle bygge- og 
anleggstiltak i området. 
 
Angitte gesims- og mønehøyder måles i samsvar med teknisk forskrift §§ 3-9, 3-10 og 
4-2. 
Avvik fra reguleringskart og bestemmelser skal som hovedregel behandles som 
reguleringsendring. Unntaksvis kan kommunen etter søknad gi dispensasjon etter 
plan- og bygningsloven § 19-1. 

2.2 Ved byggemelding skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 1:200, som viser 
plassering av bygninger, hvordan ubebygde arealer skal planeres og utnyttes, 
forstøtningsmurer, gjerder, veger og parkeringsarealer. Situasjonsplanen skal påføres 
høydeangivelser som kôtehøyder og nye kôter etter planlagt terrengbehandling. 
Det skal også utarbeides terrengsnitt med bebyggelsen inntegnet. 

2.3 Ved byggemelding skal kommunen se til at bebyggelsen får en tilfredsstillende estetisk 
kvalitet. Dette gjelder både proporsjoner, form, materialbruk og farge. 

2.4 Det skal på egen grunn avsettes tilstrekkelig areal for adkomst og parkering. 
Situasjonsplanen skal vise utforming og plassering av avkjørsler, jfr. kommunens krav 
til avkjørsler.  
Det samme gjelder interne trafikkarealer, tilkomster, parkering, varelevering/mottak og 
arealer for evt. utv. lagring.  



Evt. utendørs lagerplasser skal sikres og avskjermes med vegg eller gjerde. 
 
Antall biloppstillingsplasser settes i samsvar med kommunens parkeringsvedtekter. 

2.5 Den delen av tomtene som ikke benyttes til bebyggelse, parkering, trafikkareal eller 
lager, skal opparbeides som grøntareal med eventuell beplantning. Det skal 
vektlegges. 

2.6 I samsvar med kommunens energipolitiske handlingsplan skal ny bebyggelse 
tilrettelegges for tilknytning til fjernvarme anlegg. Der det ikke er lagt til rette for 
fjernvarme, skal nærvarmeanlegg vurderes. 
Nye bygg og anlegg skal planlegges for lavt energibehov. 

2.7 Skilt og reklame 
Skilt og reklame skal byggemeldes i samsvar med plan- og bygningsloven, og 
utformes i samsvar med kommunens skiltvedtekter. 

2.8 Universell utforming 
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for planlegging og 
detaljutforming av bygninger, tilkomst til bygninger og gangvegsystem.. 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

3.1 Forretning/kontor/industri 
 
Innenfor området kan det etableres bygninger, virksomheter og arbeidsplasser for 
service- og tjenesteytende næringer, verksted og produksjonsbedrifter. Det kan 
etableres handel med plasskrevende varer. Detaljhandel slik det er å forstå i 
fylkesdelplan for senterstruktur og i Rikspolitiske bestemmelser kan ikke etableres. 
Eksisterende detaljhandelsvirksomheter kan heller ikke utvides i strid med dette. 
Eksisterende kommunalteknisk virksomhet defineres innenfor reguleringsformålet. 
 
Største tillatt utnyttelse defineres som BYA = 75%, p-plasser medregnet. 
 
Største tillatt bygningshøyde er satt til følgende kôte: 
Forretning/kontor/industri  1:  kôte 21 
Forretning/kontor/industri  2:  kôte 18 
Forretning/kontor/industri  3:  kôte 21. Bebyggelsen skal mot vest avtrappes til maks  
        høyde kôte 18. 
Forretning/kontor/industri  4:  kôte 21, innenfor eksisterende stålhalls veggliv kan  
        eksisterende bygningshøyde på kôte 31  
        opprettholdes. 
For avgrensede bygningsdeler/konstruksjoner med spesiell funksjon, kan større 
bygningshøyde godkjennes under forutsetning av at det inngår i en helhetlig 
bygningsutforming og arkitektur. 
Bygninger kan oppføres i eiendomsgrense dersom kravene i gjeldende teknisk forskrift 
er tilfredsstilt. 
 
For områdene 3 og 4 kan det fylles og/eller bygges kaianlegg i sjøen innenfor 
reguleringsformålets avgrensning. Formålsgrensen er å forstå som kaifront, evt. 
fyllingsfot. Kaianlegg/fyllingsområde mot sjøen skal opparbeides til kôte 3. 
 
Før slike anlegg kan gjennomføres skal det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon for at 
dette kan skje uten at det medføre risiko eller fare for personer eller andre anlegg. 

3.2 Næring/kontor/industri 
 
Innenfor området kan det etableres bygninger, virksomheter og arbeidsplasser for 



produksjonsbedrifter, verkstedsvirksomheter, service- og tjenesteytende næringer.  
 
Største tillatt utnyttelse defineres som BYA = 65%, p-plasser medregnet. 
 
Største tillatt bygningshøyde er satt til følgende kôte: 
Næring/kontor/industri  1:       kôte 23 
Næring/kontor/industri  2:       kôte 15 
For avgrensede bygningsdeler/konstruksjoner med spesiell funksjon, kan større 
bygningshøyde godkjennes under forutsetning av at det inngår i en helhetlig 
bygningsutforming og arkitektur. 
Bygninger kan oppføres i eiendomsgrense dersom kravene i gjeldende teknisk forskrift 
er tilfredstilt. 
 
Innenfor områdene kan det fylles og/eller bygges kaianlegg i sjøen innenfor 
reguleringsformålets avgrensning. Formålsgrensen er å forstå som kaifront, evt. 
fyllingsfot. Kaianlegg/fyllingsområde mot sjøen skal opparbeides til kôte 3. 
 
Før slike anlegg kan gjennomføres skal det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon for at 
dette kan skje uten at det medføre risiko eller fare for personer eller andre anlegg. 

3.3 Kommunalteknisk anlegg 
 
Dette gjelder nødvendig pumpestasjon for avløpsvann. Tilkomst til denne skal avklares 
gjennomegen avtale med aktuelle grunneiere. 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

4.1 Kjøreveger: 
Reguleringsgrense for kjøreveg er ytterkant for veggrunn. Areal for skjæring og fylling 
ligger innenfor tilgrensende reguleringsformål. 
Vegene dimensjoneres for større kjøretøy (buss, stor lastebil). 

4.2 Gangveg etableres om frittliggende gangveg eller fortau. Fortau skal skilles fra 
kjøreveg med kantstein 16 cm. Nedsenka kant for overgang skal ikke være større enn 
2 cm og tverrfall på gangveg 2%. 

4.3 Annen veggrunn – grøntanlegg, omfatter rabattarealer mellom gangveg og kjøreveg. I 
denne skal det plantes allé etter anvisning fra kommunen. 

4.5 Havn 
Sjøområdene skal betjene de aktuelle anleggene på land. En virksomhet skal ikke 
utforme sjøfronten eller bruke sjøområdet slik at det hindrer tilstøtende områders bruk 
av det samme. 
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