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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVELLUREN NÆRINGSPARK  
 
 
Datert 10.12.98. Korrigert i henhold til bystyrets vedtak16.03.99 
 
 
§ 1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Innenfor denne grense skal  
      arealbruken være som vist på planen. 
 
 
§ 2 Fellesbestemmelser 
 
      2.1 Tomtedeling 

Før tomtedeling fastsettes kan det kreves tomtedelingsplan for så stort område som 
bygningsrådet bestemmer. En slik plan skal også vise avkjørsler til de enkelte tomter. Jmf. 
§5. Justering av grenselinje mellom delfelt N3 og N4 tillates som en del av 
tomtedelingssøknad. 

 
2.2 Parkering 
 

2.2.1  Parkeringskrav: 
  

Næringsvirksomhet: 
 

Antall bilplasser pr. Antall plasser 

Lager (inkl. driftskontor) 
 

100 m2 gulv 0,5 

Øvrig næringsvirksomhet 
 

100 m2 gulv 1,0 

 
2.2.2  Hvor parkeringsbehovet vil beslaglegge mer enn en tredjedel av tomta, skal 

 parkering legges i fellesanlegg under bakken eller i bygning. 
 Parkeringsplassene kan legges på annen tomt dersom det samlede 
 parkeringsbehovet for næringsparken er dekket. 

 
2.2.3  Felt N1 kan brukes til felles parkeringsplass for næringsområdet.    
             Parkeringsplassene må deles opp med rabatter med beplantning.  

 
2.3 Støy 
 

Vilkår for utbygging er: 
 
2.3.1   Trafikkstøy: Støyforholdene skal tilfredsstille byggeforskriftene og  
       retningslinjene i Miljøverndepartementets rundskriv T-8-79. 
 
2.3.2   Støy fra næringsvirksomhet skal ligge innenfor Statens Forurensningstilsyn  
       sine maksimale grenseverdier. Virksomheter som etter bygningsrådets skjønn  
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       vil virke sjenerende for omgivelsene kan nektes etablert. 
 

2.3.3   Det skal redegjøres for støyforhold ved byggemelding. Dette gjelder støy som  
      følge av egen næringsvirksomhet og ekstern fra jernbane og biltrafikk. Tiltak  
      skal gjennomføres samtidig med utbyggingen. Støyskjerming skal skje som  
      fasadetiltak.  

 
2.4 Luftforurensing 
 

2.4.1 Luftforurensing fra næringsvirksomhet skal ligge innenfor Statens  
         Forurensingstilsyn sine maksimale grenseverdier. 
 

2.5 Høgspentlinje 
 

2.5.1 Ved omlegging av høgspentlinje til kabelstrekk nedklassifiseres skravert areal  
innenfor sikkerhetssonen til ordinært nærings- og trafikkareal. Nye byggearealer skal 
være som vist på plan ved fjerning av høgspentlinje. 

 
 
§ 3 Næringsformål - felt N1, N2, N3, N4, N5, N6 og N7 
 
      3.1 Innhold 

Feltene kan nyttes til næringsbebyggelse for service, kontorer, lettere industri, verksted og 
lager. Detaljhandel tillates ikke etablert innenfor planområdet.  

 
Det kan ikke gis dispensasjon fra 50 m byggegrense sør for Kvelluren bro innenfor felt N1 
og I2. Det tillates midlertidig lagring samt markparkering 

 
       3.2 Byggehøyder og utnyttelse 
 

3.2.1 Tomtene tillates bebygget helt ut til byggegrense (kvartalstruktur). 
 
3.2.2 Høyden fra grunnmur til gesims kan maksimalt være 13 m. I tillegg til denne  
    gesimshøyden kan det tillates nødvendige oppbygg for tekniske anlegg og         
    trapperom maksimalt begrenset til en normaletasje.  
 
    Mot boligbebyggelsen langs Skeistien/Hovebakken skal maksimal høyde fra         
    grunnmur til gesims i en bredde på 4 m langs byggegrensen reduseres til  
    maksimalt 10 m. På delfelt N1 mot I4 skal maksimal høyde fra grunnmur til  
    gesims i en bredde på 4 m langs byggegrensen reduseres til maksimalt 9 m. 
 
3.2.3 Av reguleringsplanen framgår gesimshøyder vist som maksimale kotehøyder  
    på hvert delfelt samt byggeforbudsoner mot tilstøtende nabobebyggelse og  
    trafikkareal. 
 
3.2.4 Bygningene skal ha flate tak som hovedform. Maks høyde er gitt som maks  
         gesimshøyde på planen. 

 
      3.3 Utforming av bygninger og areal 
 

3.3.1 Ved nybygging mot offentlig trafikkareal og tilstøtende nabobebyggelse skal  
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     det legges vekt på estetisk standard ved utforming av bygningens form,    
     fasade- og materialvalg.  
 
3.3.2 Bygningsrådet kan kreve områder med utendørs lagring skjermet med  
    bygningsdeler, murer eller annen innhegning. 
 
3.3.3 Langs Hoveveien og offentlige samleveger gate 833 og gate 853 skal det på  
    den enkelte tomt anlegges et 4 m bredt beplantet felt på areal som ikke benyttes til  
    avkjørsler/trafikkareal.  
 
    Mot jernbanen skal det på den enkelte tomt anlegges et 2 m bredt beplantet felt  
    på areal som ikke benyttes til avkjørsler/trafikkareal.  Langs gatene 833, 853,  
    587, mot jernbanen og Hoveveien skal det beplantes med allétrær med ca 10 m  
    avstand.  
 
3.3.4 Mot tilstøtende boligbebyggelse på delfelt N3, N4 og N5 skal det på den  
    enkelte tomt anlegges et 6 m bredt beplantet felt. 
 
3.3.5 Eksisterende stort tre ca 40 m øst av jernbaneundergangen bør bevares. 
 
3.3.6 Området under viadukten og i en avstand av inntil 30 m fra denne kan ikke  
    nyttes til lagring av brann- eller eksplosjonsfarlige stoffer. 
 
3.3.7 Innen et 3 m bredt belte langs jernbanelinje mot vest er det innregulert et  
    trafikkareal for framtidig etablering av sidespor fra jernbanen. 

 
3.3.8 Som en del av byggemelding skal det sendes inn opparbeidelsesplan for den  
         ubebygde delen av tomten. Planen må vise avkjøring, interne trafikkarealer,  
         beplantning og inngjerding. 

 
 
§ 4 Næringsformål I2, I3 og I4 
 

4.1 Ved nybygg på område I2, I3 og I4 tillates kun oppført næringsbygg og ikke bolig.  
      Vaktmesterleilighet inntil 100 m2 som inngår som en del av bygget kan tillates. 

 
 
§ 5 Trafikkområder, adkomster, frisiktsoner 
 

5.1 Avkjørsler fra hovedveger til de enkelte tomter skal godkjennes av bygningsrådet.  
 Det kreves betryggende siktforhold ved utkjørsler. 
 
5.2 Frisiktsoner skal plasseres slik at terrenghøyden blir lavere eller jevnt med  
      tilstøtende vegers nivå. Arealet i frisiktsonen skal ha fri sikt i en høyde av 0,5 m  
      over tilstøtende veiers nivå. Buske, trær m.v. må ikke plantes nærmere vegkant enn  
      0,75 m. Plantedeler som vokser over grense til offentlig areal kan kreves fjernet. 

 
 
§ 6 Gjennomføring 
 

6.1 I tillegg til godkjent tomtedelingsplan kreves det utbyggingsavtale og godkjente  
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 tekniske planer som grunnlag for utbygging. 
 
6.2 Utbyggingsavtalen skal definere driftsansvar i nødvendig omfang. 
 
6.3 Trinnvis utbygging av delfeltene tillates etter avtale med teknisk sjef. 
 
6.4 Terrengbehandling og beplantning i tilknytning til bygging av veganleggene,  
      herunder rundkjøring i Hoveveien, omlegging av gang- og sykkelvegsystemet og  
      bygging av gate 853 skal ferdigstilles før disse trafikkanlegg tas i bruk. 

 
 
§ 7 Private servitutt og unntak 
 
      Det er ikke tillatt ved privat servitutt å etablere forhold i strid med disse  
      reguleringsbestemmelsene. 
 
      Når særlige grunner taler for det kan Sandnes kommune tillate unntak fra disse        
      bestemmelsene innenfor rammen av bygningslov og bygningsvedtekter for kommunen. 
 
 
 


