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PlanID 201901 

1. Siktemålet med planen 
Planen legg til rette for sentrumsnært næringsareal, utviding av leikeområde og møteplass, og meir 
parkering.      

2. Fellesføresegner for heile planområdet  
• Om det under arbeidets gang skulle komme fram gjenstandar eller andre spor frå eldre tid, 

skal arbeidet stansast og melding med ei gong sendast Agder fylkeskommune v/seksjon for 
kulturminnevern, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne (kulturminnelova),§ 8 annet 
ledd.  

• Fylkesutvalget ga dispensasjon fra lov om kulturminner av 9. juni 1978, § 8, 4. ledd, for 
automatisk fredete kulturminner; kokegroper/bosetningsspor, ID:271849, 271851 og 271854 
utan vilkår.  

• Alle tiltak skal planleggast slik at støyforholda innandørs og utandørs blir tilfredsstillande. 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 for behandling av støy i arealplanlegging skal 
leggast til grunn for planlegging og tiltak etter pbl § 20-1.  

• Alle tiltak skal planleggast slik at luftkvaliteten innandørs og utandørs blir tilfredsstillande. 
Miljøverndepartementets retningsliner for handsaming av luftkvalitet i arealplanlegging T1520, 
skal leggast til grunn for planlegging og tiltak etter pbl § 20-1.  

• Nye kablar for straum, telefon og liknande skal leggast i bakken. Det tillatast ikkje nye luftstrekk. 

3. Føresegner for arealformål 
3.1 Bygningar og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

Fellesføresegner for bygningar og anlegg (felt BOP2, BN1 og BKB)  
Ved byggesøknad skal det leverast utomhusplan/situasjonsplan og plan for handtering av overvatn.  
 
Ved utbygging skal omsynet til kulturlandskapet i området ivaretakast. 

 

Sentrumsformål (felt BS1 og BS2) 
Nye bygg skal ha saltak. Maksimal mønehøgde er 8,5. 

Parkeringskjellar er tillate. 

Det skal vere publikumsretta verksemd i minimum 50% av første etasje. 

Det kan etablerast offentleg parkering innanfor formålet. 
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Næringsbygningar (felt BN2) 
a) Området skal nyttast til næringsbygningar. På tomta skal det settast av naudsynt 

parkeringsareal for verksemda.  
b) Byggegrense mot veg kjem fram av plankartet. 
c) Nye bygg skal ha saltak eller pulttak. Maksimal mønehøgde/gesimshøgde er 8,5/7,5. 
d) Parkeringskjeller under bygg er tillate.  
e) Det kan etablerast offentleg parkering innanfor feltet.  
f) Det skal utarbeidast plan for etterbruk av jordmassar som vert teke ut av området. Planen 

skal godkjennast av kommunens landbruksmynde.  

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

Parkering (SPA) 
• Området skal nyttast til offentleg parkering.  
• Det skal leggjast til rette for minimum 10 % p-plassar for rørslehemma med breidde min. 4,5 

m og lengde min. 6 m.  

 

3.3 Grønstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

Friområde (GF) 
Arealet skal nyttast til offentleg leikeplass, møteplass og opphaldsareal.  

4. Føresegner til omsynssoner (§ 12-6, 12-7 og 11-8) 
4.1 Frisikt (§ 11-8 a) (H140) 

• I frisiktsoner og soner avgrenset av kjørebane og frisiktlinje tillates det ikke sikthindre høyre enn 
0,5 m målt fra vegkant. Det tillates ikke snøopplag i frisiktsoner eller soner avgrenset av 
kjørebaner og frisiktlinjer.  

• Frisiktsoner skal være i samsvar med gjeldende lovverk.  
• Enkeltstående element med bredde eller diameter mindre enn 30 cm kan aksepteres innenfor 

frisikt. 
 

5. Rekkefølgekrav 
• Før det kan igongsettast bygging innanfor felt BN2 skal det utarbeidast plan for etterbruk av 

jordmassane som skal godkjennast av kommunens landbruksmynde.  

 

6. Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene  
• Reguleringsplankart 
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