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Formålet med bebyggelsesplanen og tilhørende bestemmelser. 

- Tilrettelegge for at intensjonene i reguleringsplanen blir videreført i detaljert form. 

- Tilrettelegge for en smidig gjennomføring av reguleringsplanen. 

- Bruken av området skal sikres i tidsrommet fram til den endelige gjennomføringen av 

reguleringsplanen. Etappevis utbygging krever trinnvis tilpassing til reguleringsplanen. 

§ 1. 

Bebyggelsesplanen gjelder området som avgrenses av:                                                                                         

- Regulert utbygging av Strandavegen i sør. 

- Regulert Vei l mot vest. 

- Eiendommene 27/ 155 og 27/ 1022 mot øst. 

- Offentlig kai / sjø mot nord. 

§ 2. 

Tidsfrist for gjennomføring. 

Utfylling av området i sjø med fyllingsfront som vist på plankartet skal skje innen 01.01.1998. 

§ 3. 

Fysisk avgrensning av bebyggelsesplanen. 

Ved framtidige utbygginger skal det utarbeides bebyggelsesplan som inkluderer eksisterende 

planområde. Målet er å få en totalplan for området. 

§ 4. 

Tomtegrenser. 

Ytre tomtegrense for området er vist på plankartet. 
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§ 5. 

Bebyggelsesplanen inneholder arealer for: 

- Byggeområder for forretning og kontorvirksomhet.                                                                                      

- Lager og servicevirksomhet. 

- Offentlig kai. 

- Buffersone. 

§ 6. 

Bestemmelser. 

Bebyggelsesplanen har ikke konkretiseringer ut over reguleringsbestemmelsene for: 

§2.4 Parkering / tilkomst. 

§2.5 Ubebygd areal/lagerplass. 

§2.6 Overflater / fasader. 

§2.7 Utbyggingsrekkefølge. 

For §2.3 Etasjetall / byggehøyde gjelder reguleringsbestemmelser for byggehøyde lO,5m i 

området Sl og Hl også for tankanlegget. 

§ 7. 

Bebyggelsesplanen angir midlertidige løsninger. 

Området er et opparbeidet småindustri / håndverkerområde som fungerer med dagens bruk av 

arealer, veier og tilkomst. I tiden fram til realisering av reguleringsplanen må det tillates bruk 

av området slik det ligger idag. I den grad det er økonomisk mulig skal brukere av området 

gjennomføre midlertidige tiltak for å tilpasse seg naboers behov. Tiltak skal søke: å begrense 

biltrafikk på dagens smale Strandaveg, -å skape et visuelt / støydempende vern mot 

Strandavegen og boligområdene i sør, -å utforme midlertidige løsninger i størst mulig grad 

etter den framtidige gjennomføringen av reguleringsplanen. 

Buffersone. 

Arealet skal ha et parkmessig preg med skjermende vegitasjon. 

A. Området opparbeides i.h.t. reguleringsplanen. 

B. Området opparbeides til buffersone når Strandavegen / Vei l bygges og eksisterende 

lagerskur rives. 

Bygg. 

A. Bygg som oppføres i.h.t. reguleringsplanen. 

B. Bygg som står midlertidig til gjennomføring av reguleringsplanen.                                                                  

C. Framtidig bygg i.h.t. reguleringsplanen. 

Kai. 

B. Midlertidig flytebrygge. 

Tilkomst. 

B. Midlertidig tilkomst over areal avsatt til buffersone.                                                                             

C. Framtidig tilkomst i.h.t. reguleringsplanen. 

§ 8. 

Sikkerhetssone / sikringsfelt. 

Områdene er angitt for lagring av 750m3 gassolje, klasse B, etter DBE's veileder: 15m 

sikkerhets sone og 32m sikringsfelt. 

Gjeldene sone / felt er justerbare størrelser knyttet til godkjent lagringsvolum i 

lagringstillatelsen. 

 


