
Detaljreguleringsplan 2014104
Godkjent 17.10.2016

Detaljregulering for næringsbebyggelse på gnr 24 bnr 25 m fl - Sviland.

§ 1.0 FORMÅL MED PLANEN

Formålet med planforslaget er å legge til rette for næringsvirksomhet med tilhørende 

funksjoner innenfor det angitte planområdet på Sviland.  

Området reguleres til følgende formål:  

BYGGEOMRÅDER (pbl §25, 1. ledd nr.1) 

 Område for industri og lager

BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1) 

 Industri/Lager

 Forretning/Kontor/Industri

 Øvrige kommunaltekniske anlegg

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2) 

 Veg

 Fortau

 Gang- og sykkelveg

 Annen veggrunn – tekniske anlegg

GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3) 

 Grønnstruktur

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5) 

 Friluftsformål

HENSYNSSONER (pbl § 11-8) 

 Frisikt

 Bevaring kulturmiljø

 Båndlegging etter lov om kulturminner

BESTEMMELSEOMRÅDER (pbl § 12-7) 

 Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak

joalars
Rektangel



 

 

§ 2.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

2.1.1 Nettstasjon med tilhørende kabelnett må være satt i drift før bebyggelsen tas i bruk.  

2.1.2 Det skal avsettes tilstrekkelig areal for overvannshåndtering i anleggsfasen. Overvann 

skal håndteres i sedimenteringsbasseng som skal anlegges før gravearbeider igangsettes, 

det skal utarbeides tekniske planer som skal godkjennes av Sandnes kommune ved 

Bymiljø. Sedimenteringsbassenget skal være i funksjon til hele planområdet er utbygget 

og alle tomter er etablert med lokal overvannshåndtering, anlegges skal ikke fjernes 

uten godkjenning fra Bymiljø. 

2.1.3 Eksisterende adkomst til næringsområdet nord for planområdet skal stenges før o_V1 

tas i bruk. Ny adkomst til eksisterende næringsområde skjer via o_V1. 

2.1.4 o_V1 skal være ferdig opparbeidet før F/K/I tas i bruk. 

2.1.5 Det tillates at delfelt I/L1 - I/L3 bygges ut parallelt med utbyggingen av o_V2. 

2.1.6 Ved funn av forurenset grunn må tiltaksplan utarbeides, og den skal være godkjent av 

Sandnes kommune før gravearbeider igangsettes. 

2.1.7 Fortau skal opparbeides samtidig med tilstøtende veg. 

2.1.8 o_G/S1 skal opparbeides samtidig som F/K/I. 

2.1.9 Sammen med søknad om byggetillatelse skal det redegjøres for om det er fare for radon 

i grunnen, eventuelt vise tiltak for å hindre radon i å trenge inn i bygningene. 

2.1.10 Grøntområde langs veg skal opparbeides samtidig med tilstøtende tomt. 

2.1.11 Det skal settes opp forsterkede gjerder langs fjellskjæringer som er over 5 meter høye, 

gjerdene skal være minimum 2 meter høye og være kraftig utformet. Gjerdene må være 

satt opp før brukstillatelse kan gis. Tilstøtende industrivirksomhet må ha gode rutiner 

som sørger for godt vedlikehold av gjerdene. 

2.1.12 Det skal settes opp permanente sikringsgjerder langs tilgrensende eiendommer 9/47 og 

9/48 hvor det er fjellskjæringer eller murer som er høyere enn 2 meter. Gjerdene må 

være satt opp når terrengarbeidene for tomt avsluttes og før det kan gis brukstillatelse til 

I/L2. 

2.1.13 o_G7 skal opparbeides med vegetativ skjerming når området er ferdig planert,  innen 

utgangen av første vekstsesong. 

2.1.14 På strekningen mellom I/L3 og o_Fri1, som ikke er planlagt i byggesøknad med 

skjermende bebyggelse framfor seg, skal det plantes høystammede trær som over tid 

blir opptil 10 meter høye. Dette må skje innen utgangen av første vekstsesong etter at 

området er ferdig planert. 

 

 

 



 

 

 

§ 3.0 FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Endring av detaljregulering 

3.1.1 Innenfor planområdet, innen samme formål I/L kan arealet oppdeles og utformes etter 

de enkelte bedrifters/den enkelte bedrifts behov. Slike justeringer skal gjennomføres i 

forbindelse med søknad om byggetillatelse. Som minimum skal det da dokumenteres: 

avkjørselsforhold, parkering, terrengbehandling, beplanting, gjerder over 1,5 meter 

høyde, plassering av søppeloppbevaring og innretninger som er søknadspliktige iht. 

plan- og bygningsloven. 

3.2 Krav til byggesøknad 

3.2.1 Ved søknad om byggetillatelse skal det utarbeides situasjonsplan i målestokk 1:500 som 

viser avkjørselsforhold, parkering, terrengbehandling, beplanting, gjerder over 1,5 meter 

høyde, plassering av søppeloppbevaring og innretninger som er søknadspliktige iht. 

Plan- og bygningsloven. Det skal utarbeides fasadetegninger som angir høyder og som 

viser tilstøtende bebyggelse og terreng.  

3.2.2 Avfallshåndtering og overvannshåndtering løses gjennom utomhusplan i byggesak. Ved 

alle søknader om rammetillatelse skal det beregnes og dokumenteres hvordan 

håndtering av nedbør skal skje. Nedbør skal fortrinnsvis gis avløp gjennom infiltrasjon i 

grunnen. Det skal sikres nødvendige arealer til overvannshåndtering på den enkelte tomt 

og beskrives hvordan løsningene kan gi nye bruksmessige kvaliteter. Valg av løsning 

for overvannshåndtering skal godkjennes av Sandnes kommune v/bymiljøavdelingen. 

3.2.3 Ved søknad om byggetillatelse skal fasader, snitt og planer vises i plan i målestokk 

1:100. Det skal vises fjernvirkning av bebyggelse. 

3.2.4 Tekniske anlegg skal skjermes av bygningsdeler eller innhegning som harmonerer med 

bygningen ellers. 

3.2.5 Sammen med byggesøknad for terrengarbeid skal det leveres en geoteknisk rapport som 

tar for seg temaet rasfare, det skal etableres nødvendige sikringstiltak mot eventuell 

rasfare. 

3.2.6 Tekniske planer skal vise åpne flomveger i offentlige gater. Hver enkelt tomt skal 

arronderes slik at åpne flomveger ledes mott offentlig veg, og ikke mot nabotomt. Åpne 

flomveger for hver enkelt eiendom skal vises i den enkelte byggesak. 

3.3 Krav til bygningers utforming 

3.3.1 Alle offentlig tilgjengelige bygg og alle uteområder skal følge krav satt i gjeldende 

kommuneplan for Sandnes kommune. 

3.3.2 Alle bygninger og uteområder skal tilfredsstille nasjonale mål for universell utforming 

for alle menneskers bruk der det er mulig i forhold til terreng. Forholdene skal sikres 

ivaretatt og dokumentert gjennom søknad om byggetillatelse. 

 



 

 

 

3.3.3 Bygg med funksjoner som krever stor byggehøyde kan tillates over de angitte 

maksimale byggehøyder. Enkeltelementer som kraner, piper, tårn og deler av bygninger 

kan tillates ut over de angitte maksimale byggehøyder. Disse forhold må avklares ved 

søknad om tiltak. 

3.3.4 Bygninger innen I/L3 skal ha en skjermende effekt mot fjellskjæring i bakkant. 

3.4 Estetikk 

3.4.1 Nye bygninger skal tilpasses landskapet. Det skal legges særlig vekt på 

landskapsvirkning ved utforming av bygg. 

3.4.2 Ved valg av materiale og metode for å ta opp terrengsprang skal lanskapsvirkning 

vektlegges. 

3.4.3 Skjæringer skal utformes for å gi best mulig visuelle kvaliteter, skjæringer over 10 

meter skal vektlegges å ha god visuell utforming. 

3.5 Parkering 

3.5.1 All parkering skal skje på egen tomt. 

3.5.2 Minimum 5 % av parkeringsplassene skal avsettes til bevegelseshemmede, på plasser 

som ligger nær hoved- og personalinnganger. 

3.5.3 Det skal tilrettelegges for ladestasjoner for elbil. Disse skal utgjøre minimum 5 % av 

biloppstillingsplassene. 

3.5.4 Det tillates 1,0 parkeringsplasser per 100 m
2
 BRA for I/L1 – I/L3. 

3.5.5 Det tillates 2,0 parkeringsplasser per 100 m
2
 BRA for F/K/L. 

3.5.6 For kontorarealer skal det etableres parkeringsplasser for sykkel på egen tomt 

tilsvarende minimum 1,5 plass per 100 m2 BRA. Plassene skal være overdekket og 

sentralt plassert. 

3.6 Støy  

3.6.1 Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, 

Rundskriv T-1442/2012, samt kommunale retningslinjer (jf. miljøplanen) skal legges til 

grunn for gjennomføring av reguleringsplanen. Nedre grenseverdi for gul sone skal 

skjerpes med 5 dB. 

3.6.2 Total støybelastning fra planområdet skal ikke overstige et lydeffektnivå på       

LwA=100 dB for sørvestre del av planområdet og LwA=110 dB for nordøstre del. 

3.6.3 Følgende immisjonskrav (ekvivalentnivå LAeq) fra anleggsarbeidet skal tilfredsstilles 

ved nærmeste bolighus: 

Dagtid 15. september til 30. april kl. 07-20:   60 dB 

Dagtid 30. april til 15. september kl. 07-17:   60 dB 



 

 

Kveldstid kl. 17/20-23, søn- og helligdag kl. 07-23:  55 dB 

Natt kl. 23-07:        40 dB 

3.6.4 Dersom støyen omfatter tydelige enkelttoner og/eller impulslyd skal grenseverdien for 

ekvivalentnivået reduseres med 5 dB. 

3.6.5 Høyeste lydnivå skal ikke overskride grenseverdien for ekvivalentnivået med mer enn 

10 dB. Sprengning er unntatt fra disse beregninger. 

3.6.6 Ved søknad om byggetillatelse for bygg skal det dokumenteres tilfredsstillende 

støyforhold. 

3.7 Massehåndtering 

3.7.1 Massetransporten må planlegges og organiseres slik at den er til minst mulig sjenanse 

og hinder for eksisterende virksomhet. Massehåndtering ut av planområdet skal skje 

mot nord. 

3.7.2 Det skal utarbeides en plan for håndtering av masser innenfor hver delfelt før 

igangsetting av tiltak. 

3.7.3 Det tillates terrengarbeid tilpasset veg og veghøyder satt i plan. Tomter skal best mulig 

tilpasses veghøydene, nivåforskjeller tas opp langs tomtegrenser. 

3.7.4 Det stilles krav til at anleggsfasen med massehåndtering ikke skal overstige to år. 

Begrensningen forholder seg til uttak av masser som skal transporteres ut av området. 

Arbeider i forbindelse med opparbeidelse av vei, vann og avløp, grøntområder og 

arbeider i tilknytning til oppføring av nye bygg med tilhørende grunn-/utendørsarbeider 

tillates å overstige tidsbegrensningen. 

3.8 Vann og avløp 

3.8.1 Vann- og avløpsnett skal etableres i henhold til kommunalteknisk norm for vann- og 

avløpsledninger, og tekniske planer for slike anlegg og overvann skal godkjennes av 

relevant myndighet.  I forbindelse med tekniske planer må det vurderes om noe 

overvann skal disponeres i felles anlegg eller om alt skal disponeres på den enkelte 

tomt. 

3.8.2 Dersom det ønskes etablert spesielt vannkrevende næring/industri skal det i byggesak 

dokumenteres vannbehov. Tillatt vannuttak og påslipp av spillvann skal godkjennes av 

Sandnes kommune. 

3.9 Anleggsperioden 

3.9.1 Midlertidig anleggsområde kan under utbygging av området etableres i tilstøtende 

regulert område, dersom søknad er godkjent av kommunen. 

3.10 Tekniske planer 

3.10.1 Tekniske planer som berører fv. 315 skal oversendes Statens vegvesen til gjennomsyn. 

 

 



 

 

 

§ 4.0 BYGGEOMRÅDER (pbl §25, 1. ledd nr.1) 

4.1.1 I/L4 er i eksisterende reguleringsplan (plan 99 104) avsatt til industri/lager. 

Bestemmelser fra Reguleringsplan for industriområde på Sviland, plan 99 104, setter 

begrensninger for bruken av dette området. 

4.1.2 I/L4 får adkomst via o_V1. 

 

§ 5.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1) 

5.1 Felles 

5.1.1 Hver bedrift må avsette tilstrekkelig trafikkareal (parkerings- og oppstillingsplasser, 

samt adkomstveger) som er nødvendig for driften på eget område. 

5.1.2 Lagring på den ubebygde del av tomten skal godkjennes av kommunen. Ved søknad om 

tillatelse til tiltak skal det redegjøres for behov for utelagring. Herunder hva som skal 

lagres og i hvilket omfang. Visuelt inntrykk skal hensyntas i forbindelse med utelagring, 

innen I/L3 skal utelagring fortrinnsvis skje på baksiden (østsiden) av bebyggelse. 

5.1.3 Trafikkareal og parkeringsplasser skal ha fast dekke (asfalt, oljegrus, brostein o.l.). Fast 

dekke skal være etablert senest to år etter at bygninger er tatt i bruk. 

5.1.4 Næringsområdet må ikke hindre uttak av Torsteinsfjell. Dette gjelder særlig ved 

opparbeidelse av industritomtene nærmest Torsteinsfjell. 

5.1.5 Driften av anleggsarbeid for opparbeidelse av industritomt (graving, planering, grøfte- 

og ledningarbeid m.m.): Mandag – fredag kl. 07.00 – 16.00 fra 30. april til 15. 

september. I perioden 15. september til 30. april: Mandag – fredag (hverdager) mellom 

kl. 07.00 og 21.00. Driftstid for opplessing av sortert/knust fjell for uttransport til annen 

mottaker: Mandag – fredag kl. 07.00 – 21.00 hele året. 

5.2 Industri/Lager (I/L1 - I/L3) 

Innenfor områdene I/L1 - I/L3 tillates det oppført bygninger for produksjonsbedrifter, 

transportbedrifter og lager, og anlegg som har naturlig tilknytning til dette. Utendørs 

produksjon kan tillates dersom støynivå er i tråd med § 3.6 i reguleringsbestemmelsene. 

5.2.1 Før tomtedeling tillates, skal det foreligge en tomtedelingsplan. 4 meter byggegrense fra 

tomtegrenser gjelder mellom interne tomter. 

5.2.2 Det tillates 1 adkomster per tomt. 

5.2.3 I/L1 - I/L3 får adkomst fra o_V2. 

5.2.4 Høyde på tomter tilpasses veger med høyder satt i plankart. Ved eventuell terrassering 

mellom tomter skal høyde på forstøtningsmur ikke overstige 3 meter.  

5.2.5 Utnyttelse på felt I/L1 - I/L3 skal være minimum 40 % BRA og maksimum  

100 % BRA innenfor hver tomt. 

 



 

 

5.2.6 Maksimal gesimshøyde er satt til 15 meter fra grunnmur for industriområdene. I tillegg 

til denne gesimshøyde kan det også tillates nødvendige oppbygg for tekniske anlegg, 

vifterom m.m. Oppbyggene skal vanligvis ikke være høyere enn 3 meter, og innordnes 

en arkitektonisk tilfredsstillende helhetsløsning. 

5.2.7 Alt bygningsareal under og over bakken inklusiv innendørs parkeringsareal samt 

operasjonelt uteareal skal regnes med i BRA, utendørs parkering medregnes ikke. Alt 

tomteareal innenfor netto tomt legges til grunn for utnyttelsen, dvs. areal regulert til 

byggeområde og privat parkering, grøntareal m.m. Innendørs parkeringsareal kan ikke 

benyttes som grunnlag for beregning av parkeringsbehovet. 

5.2.8 Terrengarbeid innen I/L3 skal fortrinnsvis tas etter planering av resten av planområdet 

for å skjerme eksisterende og eventuell ny bebyggelse mot støy og innsyn i 

anleggsperioden. 

5.3 Forretning/Kontor/Industri 

5.3.1 Innenfor området F/K/I tillates det oppført bygninger for forretning, kontor og 

industrivirksomhet.  

5.3.2 Det tillates etablert inntil 1000 m
2
 bruksareal dagligvarehandel og inntil 500 m

2
 

bruksareal nærservice. Det tillates plasskrevende varehandel. 

5.3.3 Det tillates 1 adkomst per tomt. 

5.3.4 Utnyttelse på felt F/K/I skal være minimum 40 % BRA og maksimum  

120 % BRA innenfor hver tomt. 

5.3.5 Bebyggelse skal oppføres med maksimal gesimshøyde på 15 meter. I tillegg til denne 

gesimshøyde kan det også tillates nødvendige oppbygg for tekniske anlegg, vifterom m. 

m. Oppbyggene skal vanligvis ikke være høyere enn 3 meter og innordnes en 

arkitektonisk tilfredsstillende helhetsløsning. 

5.3.6 Tomtene detaljeres i henhold til omkringliggende veger og terreng. Høyde på 

forstøtningsmur skal ikke overstige 3 meter. Dette kan avvikes dersom bygg eller 

konstruksjoner blir plassert ved foten av skjæringen/støttemuren. 

5.3.7 Det skal avsettes areal til Miljøstasjon for glass og metall med nedgravde 

avfallscontainere ved etablering av dagligvarehandel. 

5.4 Øvrige kommunaltekniske anlegg 

5.4.1 Nettstasjon skal opparbeides innen formålet. Denne skal ha direkte adkomst hele døgnet 

og ha tilfredsstillende ventilasjonsforhold. 

 



 

 

§ 6.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)  

6.1 Veg 

6.1.1 Høyde på veg er angitt på plankart. Endelig høydefastsettelse gjøres i teknisk plan, det 

kan fravikes fra fastsatte høyder med +/- 1 meter. 

6.2 Fortau 

6.2.1 Fortau skal oppføres med minimum 2,5 meters bredde. Fortau opparbeides samtidig 

med tilstøtende tomt. 

6.3 Gang- og sykkelveg 

6.3.1 o_G/S1 opparbeides samtidig med o_V1. f_G/S2 opparbeides samtidig med tilstøtende 

tomt. 

 

§ 7.0 GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3)  

7.1 Grønnstruktur 

7.1.1 Område regulert til grønnstruktur tillates benyttet til å ta opp høydeforskjell (skråning). 

7.1.2 Det tillates oppført sikringsgjerder i grøntområdene. 

7.1.3 Grøntområder skal ikke benyttes som hovedtrasé for tekniske installasjoner. 

7.1.4 Vegetasjon skal reetableres etter byggeperioden og sås i med stedegne vekster. Det skal 

etableres variert beplantning med ulike tresorter. Det skal plantes høystammede trær og 

fortrinnsvis varieres mellom løv- og bartrær. 

7.1.5 f_G2 – f_G6 skal opparbeides samtidig som tilstøtende tomt. 

 

§ 8.0 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5)  

8.1 Friluftsformål 

8.1.1 Innen areal reguler til friluftsformål skal det søkes å bevare og legge til rette for 

stedegne vekster. 

8.1.2 Det tillates oppført sikringsgjerder innen areal reguler til friluftsformål. 

8.1.3 Det tillates å ta opp høydeforskjeller innen område regulert til friluftsformål med visse 

begrensninger innen hensynssonene H570-1 og H730_1. Se begrensninger i 

bestemmelse 9.2.1 og 9.3.1. 

 



 

 

§ 9.0 HENSYNSSONER (pbl § 11-8)  

9.1 Frisikt 

9.1.1 I områder regulert til frisikt skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over 

tilstøtende vegers nivå. 

9.2 Bevaring kulturmiljø 

9.2.1 For å ta opp terrengforskjell tillates det fjellskjæring opp til 5 meter fra I/L1 opp mot 

H730_1 med etterfølgende skråning på 1:2. Terrengforskjellen tas opp innen o_Fri1, 

utenfor H730_1. I forbindelse med fjellskjæringen skal det oppføres sikringsgjerder. 

9.2.2 Alle øvrige tiltak innenfor området må på forhånd avklares med 

kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner § 3. Det er ikke tillatt å oppføre 

bygg eller anlegg/installasjoner innenfor området. Det forutsettes videre at evt. mindre 

installasjoner (som f.eks. parkbenker), og tiltak (f.eks. tursti), i området skal ha en god 

landskapstilpasning av hensyn til nærliggende automatisk freda kulturminner. 

9.3 Båndlegging etter lov om kulturminner 

9.3.1 Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor H730_1. Eventuelle 

tiltak innenfor området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov 

om kulturminner §§ 3 og 8.  

§ 10.0 BESTEMMELSESOMRÅDER (pbl § 12-7)  

 

10.1.1 Det er ikke stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser forbundet med dispensasjon av 

den berørte delen av det automatisk fredete kulturminnet id 24788 (enkeltminnene 42 

og 43), som er markert som bestemmelsesområde #1 i plankartet. 

 


	EGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR NÆRINGSBEBYGGELSE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL – SVILAND – PLAN 2014 104
	§ 1.0 FORMÅL MED PLANEN
	BYGGEOMRÅDER (pbl §25, 1. ledd nr.1)
	BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)
	SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)
	GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3)
	LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5)
	HENSYNSSONER (pbl § 11-8)
	BESTEMMELSEOMRÅDER (pbl § 12-7)

	§ 2.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
	2.1.1 Nettstasjon med tilhørende kabelnett må være satt i drift før bebyggelsen tas i bruk.
	2.1.2 Det skal avsettes tilstrekkelig areal for overvannshåndtering i anleggsfasen. Overvann skal håndteres i sedimenteringsbasseng som skal anlegges før gravearbeider igangsettes, det skal utarbeides tekniske planer som skal godkjennes av Sandnes kom...
	2.1.3 Eksisterende adkomst til næringsområdet nord for planområdet skal stenges før o_V1 tas i bruk. Ny adkomst til eksisterende næringsområde skjer via o_V1.
	2.1.4 o_V1 skal være ferdig opparbeidet før F/K/I tas i bruk.
	2.1.5 Det tillates at delfelt I/L1 - I/L3 bygges ut parallelt med utbyggingen av o_V2.
	2.1.6 Ved funn av forurenset grunn må tiltaksplan utarbeides, og den skal være godkjent av Sandnes kommune før gravearbeider igangsettes.
	2.1.7 Fortau skal opparbeides samtidig med tilstøtende veg.
	2.1.8 o_G/S1 skal opparbeides samtidig som F/K/I.
	2.1.9 Sammen med søknad om byggetillatelse skal det redegjøres for om det er fare for radon i grunnen, eventuelt vise tiltak for å hindre radon i å trenge inn i bygningene.
	2.1.10 Grøntområde langs veg skal opparbeides samtidig med tilstøtende tomt.
	2.1.11 Det skal settes opp forsterkede gjerder langs fjellskjæringer som er over 5 meter høye, gjerdene skal være minimum 2 meter høye og være kraftig utformet. Gjerdene må være satt opp før brukstillatelse kan gis. Tilstøtende industrivirksomhet må h...
	2.1.12 Det skal settes opp permanente sikringsgjerder langs tilgrensende eiendommer 9/47 og 9/48 hvor det er fjellskjæringer eller murer som er høyere enn 2 meter. Gjerdene må være satt opp når terrengarbeidene for tomt avsluttes og før det kan gis br...
	2.1.13 o_G7 skal opparbeides med vegetativ skjerming når området er ferdig planert,  innen utgangen av første vekstsesong.
	2.1.14 På strekningen mellom I/L3 og o_Fri1, som ikke er planlagt i byggesøknad med skjermende bebyggelse framfor seg, skal det plantes høystammede trær som over tid blir opptil 10 meter høye. Dette må skje innen utgangen av første vekstsesong etter a...

	§ 3.0 FELLESBESTEMMELSER
	3.1 Endring av detaljregulering
	3.1.1 Innenfor planområdet, innen samme formål I/L kan arealet oppdeles og utformes etter de enkelte bedrifters/den enkelte bedrifts behov. Slike justeringer skal gjennomføres i forbindelse med søknad om byggetillatelse. Som minimum skal det da dokume...

	3.2 Krav til byggesøknad
	3.2.1 Ved søknad om byggetillatelse skal det utarbeides situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser avkjørselsforhold, parkering, terrengbehandling, beplanting, gjerder over 1,5 meter høyde, plassering av søppeloppbevaring og innretninger som er søknad...
	3.2.2 Avfallshåndtering og overvannshåndtering løses gjennom utomhusplan i byggesak. Ved alle søknader om rammetillatelse skal det beregnes og dokumenteres hvordan håndtering av nedbør skal skje. Nedbør skal fortrinnsvis gis avløp gjennom infiltrasjon...
	3.2.3 Ved søknad om byggetillatelse skal fasader, snitt og planer vises i plan i målestokk 1:100. Det skal vises fjernvirkning av bebyggelse.
	3.2.4 Tekniske anlegg skal skjermes av bygningsdeler eller innhegning som harmonerer med bygningen ellers.
	3.2.5 Sammen med byggesøknad for terrengarbeid skal det leveres en geoteknisk rapport som tar for seg temaet rasfare, det skal etableres nødvendige sikringstiltak mot eventuell rasfare.
	3.2.6 Tekniske planer skal vise åpne flomveger i offentlige gater. Hver enkelt tomt skal arronderes slik at åpne flomveger ledes mott offentlig veg, og ikke mot nabotomt. Åpne flomveger for hver enkelt eiendom skal vises i den enkelte byggesak.

	3.3 Krav til bygningers utforming
	3.3.1 Alle offentlig tilgjengelige bygg og alle uteområder skal følge krav satt i gjeldende kommuneplan for Sandnes kommune.
	3.3.2 Alle bygninger og uteområder skal tilfredsstille nasjonale mål for universell utforming for alle menneskers bruk der det er mulig i forhold til terreng. Forholdene skal sikres ivaretatt og dokumentert gjennom søknad om byggetillatelse.
	3.3.3 Bygg med funksjoner som krever stor byggehøyde kan tillates over de angitte maksimale byggehøyder. Enkeltelementer som kraner, piper, tårn og deler av bygninger kan tillates ut over de angitte maksimale byggehøyder. Disse forhold må avklares ved...
	3.3.4 Bygninger innen I/L3 skal ha en skjermende effekt mot fjellskjæring i bakkant.

	3.4 Estetikk
	3.4.1 Nye bygninger skal tilpasses landskapet. Det skal legges særlig vekt på landskapsvirkning ved utforming av bygg.
	3.4.2 Ved valg av materiale og metode for å ta opp terrengsprang skal lanskapsvirkning vektlegges.
	3.4.3 Skjæringer skal utformes for å gi best mulig visuelle kvaliteter, skjæringer over 10 meter skal vektlegges å ha god visuell utforming.

	3.5 Parkering
	3.5.1 All parkering skal skje på egen tomt.
	3.5.2 Minimum 5 % av parkeringsplassene skal avsettes til bevegelseshemmede, på plasser som ligger nær hoved- og personalinnganger.
	3.5.3 Det skal tilrettelegges for ladestasjoner for elbil. Disse skal utgjøre minimum 5 % av biloppstillingsplassene.
	3.5.4 Det tillates 1,0 parkeringsplasser per 100 m2 BRA for I/L1 – I/L3.
	3.5.5 Det tillates 2,0 parkeringsplasser per 100 m2 BRA for F/K/L.
	3.5.6 For kontorarealer skal det etableres parkeringsplasser for sykkel på egen tomt tilsvarende minimum 1,5 plass per 100 m2 BRA. Plassene skal være overdekket og sentralt plassert.

	3.6 Støy
	3.6.1 Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, Rundskriv T-1442/2012, samt kommunale retningslinjer (jf. miljøplanen) skal legges til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen. Nedre grenseverdi for gul sone...
	3.6.2 Total støybelastning fra planområdet skal ikke overstige et lydeffektnivå på       LwA=100 dB for sørvestre del av planområdet og LwA=110 dB for nordøstre del.
	3.6.3 Følgende immisjonskrav (ekvivalentnivå LAeq) fra anleggsarbeidet skal tilfredsstilles ved nærmeste bolighus:
	3.6.4 Dersom støyen omfatter tydelige enkelttoner og/eller impulslyd skal grenseverdien for ekvivalentnivået reduseres med 5 dB.
	3.6.5 Høyeste lydnivå skal ikke overskride grenseverdien for ekvivalentnivået med mer enn 10 dB. Sprengning er unntatt fra disse beregninger.
	3.6.6 Ved søknad om byggetillatelse for bygg skal det dokumenteres tilfredsstillende støyforhold.

	3.7 Massehåndtering
	3.7.1 Massetransporten må planlegges og organiseres slik at den er til minst mulig sjenanse og hinder for eksisterende virksomhet. Massehåndtering ut av planområdet skal skje mot nord.
	3.7.2 Det skal utarbeides en plan for håndtering av masser innenfor hver delfelt før igangsetting av tiltak.
	3.7.3 Det tillates terrengarbeid tilpasset veg og veghøyder satt i plan. Tomter skal best mulig tilpasses veghøydene, nivåforskjeller tas opp langs tomtegrenser.
	3.7.4 Det stilles krav til at anleggsfasen med massehåndtering ikke skal overstige to år. Begrensningen forholder seg til uttak av masser som skal transporteres ut av området. Arbeider i forbindelse med opparbeidelse av vei, vann og avløp, grøntområde...

	3.8 Vann og avløp
	3.8.1 Vann- og avløpsnett skal etableres i henhold til kommunalteknisk norm for vann- og avløpsledninger, og tekniske planer for slike anlegg og overvann skal godkjennes av relevant myndighet.  I forbindelse med tekniske planer må det vurderes om noe ...
	3.8.2 Dersom det ønskes etablert spesielt vannkrevende næring/industri skal det i byggesak dokumenteres vannbehov. Tillatt vannuttak og påslipp av spillvann skal godkjennes av Sandnes kommune.

	3.9 Anleggsperioden
	3.9.1 Midlertidig anleggsområde kan under utbygging av området etableres i tilstøtende regulert område, dersom søknad er godkjent av kommunen.

	3.10 Tekniske planer
	3.10.1 Tekniske planer som berører fv. 315 skal oversendes Statens vegvesen til gjennomsyn.


	§ 4.0 BYGGEOMRÅDER (pbl §25, 1. ledd nr.1)
	4.1.1 I/L4 er i eksisterende reguleringsplan (plan 99 104) avsatt til industri/lager. Bestemmelser fra Reguleringsplan for industriområde på Sviland, plan 99 104, setter begrensninger for bruken av dette området.
	4.1.2 I/L4 får adkomst via o_V1.

	§ 5.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)
	5.1 Felles
	5.1.1 Hver bedrift må avsette tilstrekkelig trafikkareal (parkerings- og oppstillingsplasser, samt adkomstveger) som er nødvendig for driften på eget område.
	5.1.2 Lagring på den ubebygde del av tomten skal godkjennes av kommunen. Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det redegjøres for behov for utelagring. Herunder hva som skal lagres og i hvilket omfang. Visuelt inntrykk skal hensyntas i forbindelse ...
	5.1.3 Trafikkareal og parkeringsplasser skal ha fast dekke (asfalt, oljegrus, brostein o.l.). Fast dekke skal være etablert senest to år etter at bygninger er tatt i bruk.
	5.1.4 Næringsområdet må ikke hindre uttak av Torsteinsfjell. Dette gjelder særlig ved opparbeidelse av industritomtene nærmest Torsteinsfjell.
	5.1.5 Driften av anleggsarbeid for opparbeidelse av industritomt (graving, planering, grøfte- og ledningarbeid m.m.): Mandag – fredag kl. 07.00 – 16.00 fra 30. april til 15. september. I perioden 15. september til 30. april: Mandag – fredag (hverdager...

	5.2 Industri/Lager (I/L1 - I/L3)
	5.2.1 Før tomtedeling tillates, skal det foreligge en tomtedelingsplan. 4 meter byggegrense fra tomtegrenser gjelder mellom interne tomter.
	5.2.2 Det tillates 1 adkomster per tomt.
	5.2.3 I/L1 - I/L3 får adkomst fra o_V2.
	5.2.4 Høyde på tomter tilpasses veger med høyder satt i plankart. Ved eventuell terrassering mellom tomter skal høyde på forstøtningsmur ikke overstige 3 meter.
	5.2.5 Utnyttelse på felt I/L1 - I/L3 skal være minimum 40 % BRA og maksimum  100 % BRA innenfor hver tomt.
	5.2.6 Maksimal gesimshøyde er satt til 15 meter fra grunnmur for industriområdene. I tillegg til denne gesimshøyde kan det også tillates nødvendige oppbygg for tekniske anlegg, vifterom m.m. Oppbyggene skal vanligvis ikke være høyere enn 3 meter, og i...
	5.2.7 Alt bygningsareal under og over bakken inklusiv innendørs parkeringsareal samt operasjonelt uteareal skal regnes med i BRA, utendørs parkering medregnes ikke. Alt tomteareal innenfor netto tomt legges til grunn for utnyttelsen, dvs. areal regule...
	5.2.8 Terrengarbeid innen I/L3 skal fortrinnsvis tas etter planering av resten av planområdet for å skjerme eksisterende og eventuell ny bebyggelse mot støy og innsyn i anleggsperioden.

	5.3 Forretning/Kontor/Industri
	5.3.1 Innenfor området F/K/I tillates det oppført bygninger for forretning, kontor og industrivirksomhet.
	5.3.2 Det tillates etablert inntil 1000 m2 bruksareal dagligvarehandel og inntil 500 m2 bruksareal nærservice. Det tillates plasskrevende varehandel.
	5.3.3 Det tillates 1 adkomst per tomt.
	5.3.4 Utnyttelse på felt F/K/I skal være minimum 40 % BRA og maksimum  120 % BRA innenfor hver tomt.
	5.3.5 Bebyggelse skal oppføres med maksimal gesimshøyde på 15 meter. I tillegg til denne gesimshøyde kan det også tillates nødvendige oppbygg for tekniske anlegg, vifterom m. m. Oppbyggene skal vanligvis ikke være høyere enn 3 meter og innordnes en ar...
	5.3.6 Tomtene detaljeres i henhold til omkringliggende veger og terreng. Høyde på forstøtningsmur skal ikke overstige 3 meter. Dette kan avvikes dersom bygg eller konstruksjoner blir plassert ved foten av skjæringen/støttemuren.
	5.3.7 Det skal avsettes areal til Miljøstasjon for glass og metall med nedgravde avfallscontainere ved etablering av dagligvarehandel.

	5.4 Øvrige kommunaltekniske anlegg
	5.4.1 Nettstasjon skal opparbeides innen formålet. Denne skal ha direkte adkomst hele døgnet og ha tilfredsstillende ventilasjonsforhold.


	§ 6.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)
	6.1 Veg
	6.1.1 Høyde på veg er angitt på plankart. Endelig høydefastsettelse gjøres i teknisk plan, det kan fravikes fra fastsatte høyder med +/- 1 meter.

	6.2 Fortau
	6.2.1 Fortau skal oppføres med minimum 2,5 meters bredde. Fortau opparbeides samtidig med tilstøtende tomt.

	6.3 Gang- og sykkelveg
	6.3.1 o_G/S1 opparbeides samtidig med o_V1. f_G/S2 opparbeides samtidig med tilstøtende tomt.


	§ 7.0 GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3)
	7.1 Grønnstruktur
	7.1.1 Område regulert til grønnstruktur tillates benyttet til å ta opp høydeforskjell (skråning).
	7.1.2 Det tillates oppført sikringsgjerder i grøntområdene.
	7.1.3 Grøntområder skal ikke benyttes som hovedtrasé for tekniske installasjoner.
	7.1.4 Vegetasjon skal reetableres etter byggeperioden og sås i med stedegne vekster. Det skal etableres variert beplantning med ulike tresorter. Det skal plantes høystammede trær og fortrinnsvis varieres mellom løv- og bartrær.
	7.1.5 f_G2 – f_G6 skal opparbeides samtidig som tilstøtende tomt.


	§ 8.0 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5)
	8.1 Friluftsformål
	8.1.1 Innen areal reguler til friluftsformål skal det søkes å bevare og legge til rette for stedegne vekster.
	8.1.2 Det tillates oppført sikringsgjerder innen areal reguler til friluftsformål.
	8.1.3 Det tillates å ta opp høydeforskjeller innen område regulert til friluftsformål med visse begrensninger innen hensynssonene H570-1 og H730_1. Se begrensninger i bestemmelse 9.2.1 og 9.3.1.


	§ 9.0 HENSYNSSONER (pbl § 11-8)
	9.1 Frisikt
	9.1.1 I områder regulert til frisikt skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over tilstøtende vegers nivå.

	9.2 Bevaring kulturmiljø
	9.2.1 For å ta opp terrengforskjell tillates det fjellskjæring opp til 5 meter fra I/L1 opp mot H730_1 med etterfølgende skråning på 1:2. Terrengforskjellen tas opp innen o_Fri1, utenfor H730_1. I forbindelse med fjellskjæringen skal det oppføres sikr...
	9.2.2 Alle øvrige tiltak innenfor området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner § 3. Det er ikke tillatt å oppføre bygg eller anlegg/installasjoner innenfor området. Det forutsettes videre at evt. mindre installas...

	9.3 Båndlegging etter lov om kulturminner
	9.3.1 Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor H730_1. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8.


	§ 10.0 BESTEMMELSESOMRÅDER (pbl § 12-7)
	10.1.1 Det er ikke stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser forbundet med dispensasjon av den berørte delen av det automatisk fredete kulturminnet id 24788 (enkeltminnene 42 og 43), som er markert som bestemmelsesområde #1 i plankartet.


