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Dato: ...........................................................................................21.08.2019
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I
I medholdav plan- og bygningslovens§ 12-7 gjelder dissereguleringsbestemmelsene
for det området
som på plankartet er avgrensetmed reguleringsgrensen.
II
I medholdav plan- og bygningslovens§ 12-5 er planområdetregulert til følgendeformål:

Hovedformålog underformåli hht. MDs veileder
1. BEBYGGELSE
OGANLEGG
(PBL§ 12-5, nr 1)
- BI1-BI4Industri (1340)
- BAB1Andre typer bebyggelseog anlegg(1500)
2. SAMFERDSELSANLEGG
OGTEKNISK
INFRASTRUKTUR
(PBL§ 12-5, nr 2)
- SKV1-SKV2
Kjøreeg(2011)
- Annenveggrunn(2019)
3. GRØNNSTRUKTUR
(PBL§ 12-5, nr 3)
- GT1Turveg(3031)
4. LANDBRUKS-,
NATUR-OGFRILUFTSFORMÅL
(PBL§ 12-5, nr 5)
LNF1-LNF2
Landbruk-,natur og friluftsområde (5100)
5. BRUKOGVERNAVSJØOGVASSDRAG
(PBL§ 12-5, nr 6)
- V1 Bruk og vern av sjø og vassdrag(6001)
- VHS1Havneområdei sjø (6220)
6. HENSYNSSONER
- H190_1-H190_2
Sikringssone
- H410_1-H410_4
Infrastruktursone

III
I medholdav plan- og bygningslovens§ 12-7 er det gitt følgendebestemmelserom bruk og utforming
av bygningerog arealformåli planområdet:

FELLESBESTEMMELSER:
a) Detaljreguleringsplan

Det er krav om detaljreguleringsplaninnen gjennomføringav tiltak for områderBAB1,BI2,BI4.
Førsøknadom byggetillatelsekan behandles,skaldet foreliggegodkjentdetaljreguleringiht. Plan-og
bygningslovens§ 12-3.
Ved detaljreguleringavklaresnøyaktigplasseringav utfylling i sjø,kai plasseringer,avkjørsler,intern
trafikkløsning,tomteinndeling,utnyttelsesgradog bygningshøyder.
Alle nye utbyggingsprosjektermå avklarebehovfor nettutbyggingog utforming av nettløsningmed
nettselskapet
b) Parkering
Det skaltilretteleggesfor parkeringinnenfor egeneiendom.
Parkeringsarealer
skalløsesi tilknytning til de enkelte virksomheteneog plasseresslik at de ikke
hindrer en effektiv logistikkknyttet til næringsvirksomheteni planområdet.
Det skali tillegg til bilparkeringetableresareal for sykkelplasserfor ansatte.Antall avklaresi
detaljregulering.
c) Kulturminner
Skulledet under bygge-og anleggsarbeidi markenkommefram gjenstandereller andre spor som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stansesog meldingSametingetog fylkeskommunen
omgående,jf. lov av 9.juni 1978nr.50 om kulturminner (kml), §8 annet ledd.
Kulturminnemyndigheteneforutsetter at dette påleggformidlesvidere til dem som skalutføre
arbeidet i marken.
d) Estetiskutforming
Bebyggelseog anleggskalutformes slik at de får en god estetiskutforming av høy kvalitet tilpasset
omgivelsene.Det tillates ikke reflekterendematerialerpå veggerog tak.
Det stilles krav til opparbeidelseav buffersoneri form av grønneområderved etableringav enkelte
bedrifter.
e) Industristøy
Ved etableringav industri skalutbyggerdokumentereat grenseverdierfor utendørsstøy
tilfredsstillesiht. tabell 1 i retningslinjeT-1442/2016for bygningertil støyfølsombruk.
f) Forurensning
i grunnen
Dersomdet under anleggsarbeidetblir avdekketforurenset grunn,skalansvarligmyndighetvarsles,
jf. Forurensningsloven
§ 7.
g) Universellutforming
Prinsippenefor universellutforming skalleggestil grunn ved utforming av detaljeringsplaner.
h) Anleggsarbeid.
Anleggsarbeidmed avdekningav steinmasseri området BI4kan utføres på grunnlagav godkjent
områderegulering,dersomsøknader godkjent av kommunen.
Førtillatelse for uttak av steinmasserskaldet foreliggegodkjentuttaksplaninkludert plan for
istandsetting.
Førdet gis igangsettingstillatelseskaldet dokumenterestilfredsstillendegrunnforhold.
For alle søknadspliktigetiltak skalansvarligsøkersørgefor at det foreliggeren geotekniskvurdering
av tiltaket ved søknadom igangsettingstillatelse.

Tiltak må i tillegg til plan og bygningsloven,behandlesetter havne-og farvannsloven.
Bygg-og anleggsvirksomhetmå ikke gi støy som overskridergrensenetil slik virksomhetgitt i T-1442
og luftkvalitet gitt i T-1520.
BEBYGGELSE
OGANLEGG
Industri(BI1-BI4)
a) OmråderBI1-BI4avmerketi plankart viserfyllingstopp.
b) Innenfor områdenetillates etablert industribebyggelsemed tilhørendekontorer og
lagerbygninger.Det leggesvekt på at virksomhetenhar behovfor sjø- eller havnetilknytning.
c) Nødvendigtekniskinfrastruktur og trafoer tillates etablert innenfor byggeområdene.
d) Innenfor området tillates ikke etablert bedrifter som mht støy og andre forurensningerved
produksjonog trafikk vil væretil vesentligulempefor beboernei omliggendeboligområder.
e) Maksimumutnyttelsesgrad
BI1=BYA=75%.
BI2=BYA=50%.
BI3=BYA=20%
BI4=BYA=50%.
f) Veiledendemaksimaltillatt byggehøydeer 25meter målt fra gjennomsnittligterreng rundt
bygget.Tankerog siloer kan tillattes å byggeshøyere.
Byggehøyderavklaresnærmereved detaljreguleringav de enkelteområdene.
g) Minimum gulvhøydeer kote +3,25moh
h) Innenfor BI1er utvidelseav alleredeetablert drift tillat uten krav til detaljregulering.I
forbindelsemed byggesøknadskaldet utarbeidesen situasjonsplanmed bygningsplassering.
Det er ikke tillatt å etablere ny adkomstveifra Fv.7656.Eksisterendeadkomstveiskal
benyttes.
i) Byggskalplasseresinnenfor byggegrenservist på plankartet.
Andretyperbebyggelse
oganlegg(BAB1)
a) Innenfor området tillates bebyggelsesom boligrigg,kontor o.l., for drift av Kobbvågen
masseuttakog industri i områderBI1-BI4.
b) Det tillates ikke næringeller industri.
c) Det krevesdetaljreguleringsplanfor tiltak i området.
d) Maksimumutnyttelse innenfor området er BYA=25%.
e) Maksimumtillatt høydeinnenfor området er 12,0 meter målt fra gjennomsnittligterreng
rundt bygget.
f) Førtillatelse for uttak av masserskaldet foreliggegodkjentuttaksplaninkludert plan for
istandsetting.
SAMFERDSELSANLEGG
OGTEKNISK
INFRASTRUKTUR
(PBL§ 12-5, nr 2)
Kjørevei(SKV1-SKV2)
Eksisterendekjørevei.
Fremtidigeavkjørslerskalopparbeidesi form av forkjørsregulertT-kryss,og utformes slik at vogntog
kan benytte kjøremåteA. Avkjørslermed fylkesvegenskalopparbeidesi samsvarmed tekniskplan
godkjent av Statensvegvesen.
Annenveggrunn- grøntareal
Eksisterendeveiskråningerlangsfylkesveien.

GRØNNSTRUKTUR
TurvegGT1
Eksisterendetursti mellom fv.7656og Sinahula.Ved uttak av masseri området BI4skalturstier
opprettholdesog varig sikresfor trygg ferdsel.

LANDBRUKS-,
NATUR-OGFRILUFTSFORMÅL
Naturogfriluftsområde(LNF1-2)
I området knyttet til Kobbvågvatneter det tillatt med enkel tilretteleggingfor friluftsliv; benker,bord
o.l.

BRUKOGVERNAVSJØOGVASSDRAG
Brukogvernav sjøogvassdrag
(V1)
Kantsonermot vassdragskalivaretas.
Det er ikke tillatt å byggeveien nærmereenn 50m fra Kobbvågvatnet.
Lukkingav bekken,samt oppfyllingerog inngrepsom vesentligendrer forholdenei vannet er forbudt.
Havneområde
i sjø(VHS1)
Områdetskalværeåpent for fri ferdsel.
Innenfor området kan det oppføreskaianlegg.
BESTEMMELSER
FORHENSYNSSONER
(§§12-6,12-7 OG11-8)
Sikringssoner.
H190_1-H190_2
I områderregulert til sikringssonerer det tillatt palleteringog varig sikringav skråninger.
Områderskaligangsettesiht. utarbeidet uttaksplan.
Terrenginngrepskaltilbakeførestil naturlikt terreng og terrenget skalrevegeteresmed stedegne
masser.
Infrastruktursoner.
Kravvedrørendeinfrastruktur
H410_1-H410_3.
Sonervisermulig trasé for omleggingav fylkesveien7656.
Det skalutarbeidesdetaljplan.Planenskalomfatte geotekniskprosjekteringog skalvisedetaljert
utforming av veg,herunderhøyder,vegetasjonsbrukog overvannshåndtering.Vegenskalanleggesi
terrengtilpassettrasé ved detaljregulering,hensynsonenkan dermed fravikesnoe ved
detaljplanlegging.
Ny veitraséplanleggesmed rasteplass/parkeringsareal
i tilknytning til «Sinahula».
Tiltak som kan vanskeliggjøregjennomføringav ny vegtillates ikke.
Mulig forekomstav elvemuslingi utløpet av Kobbvågvatnetmå ikke ødeleggesved endringeri
elveløpetnår foreslått ny trase for FV7656skalknyttes til eksisterendetrase.
H410_2
Innenfor sonentillates opparbeidelseav anleggsveifor transport av massermellom BAB1og
Kobbvågensteinbrudd.

H410_4.
Områdetavsatt for etableringav turveg til «Sinahula».

IV
REKKEFØLGEBESTEMMELSER
a) Uttak av masserinnenfor området BAB1skalværeferdig før omleggingav fylkesveien.
b) Føretableringav kai skalforslagtil ny merkeplanfra 2012for innseilingrevideres.
c) Kravtil utnyttelse av fulldyrket jord – fulldyrket jord skalværetatt vare på og flyttet til
områdemed aktiv jordbruk før det gis tillatelse til tiltak innenfor planen.
DOKUMENTASJONSKRAV
Innendet gisigangsettingstillatelse
innenområdetskalfølgendeforholdværedokumentert:
a) Grunnundersøkelse
og dokumentasjonav grunnforholdskalforeliggeved søknadom
utfylling i sjø.
b) Byggog anleggsfase.
Planfor beskyttelseav omgivelsenemot støy og andre ulemper i bygge-og anleggsfasenskal
følge søknadom igangsetting.Planenskalredegjørefor trafikkavvikling,massetransport,
driftstider, trafikksikkerhetfor gåendeog syklende,renhold, støvdempingog støy i
anleggsperiodene.
Nødvendigebeskyttelsestiltakskalværeetablert før bygge-og anleggsarbeiderkan
igangsettes.For å oppnå tilfredsstillendemiljøforhold i anleggsfasenskalluftkvalitets- og
støygrenserfølge Miljøverndepartementetsretningslinjerfor behandlingav luftkvalitet og
støy i arealplanleggingen,
T-1520og T-1442/2016.
Det skalleveresriggplansom viser maskinerog annet utstyr, områderfor lagerbrakker,
plasseringav eventuellbrakkerigg,samt oversiktover ferdselsveier,transportveierog
områderfor lastingog lossing.
I forbindelsemed opparbeidelseav BI2og BI4tillates det til enhvertid kun 1 kryssingav
fylkesveien.
c) Det skalforeliggeen geotekniskvurderingav tiltaket ved søknadom igangsettingstillatelse.
d) Alle tiltak / byggearbeiderlangsland og ut i sjøen(kaier,ledninger,fortøyninger,m.m. må i
tillegg til plan og bygningsloven,behandlesetter havne-og farvannsloven.

