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Flekkefjord kommune        Vedtatt dato: 

         Dato for siste mindre endring: 

BESTEMMELSER FOR PLAN 4207.202006, DETALJREGULERING 
FOR TRØNGSLA NORD N2. 

Reguleringsbestemmelser 

Detaljregulering 

PlanID 4207.202006 

 

Saksnummer: 

 

1 PLANENS HENSIKT 
Planforslaget legger opp til etablering av kombinert bebyggelse for forretning/kontor/industri. 

Størrelse på bygg er tiltenkt å få et omfang på 3000m2 BRA; 1975 m2 BRA i første etasje og 

980 m2 BRA i andre etasje. Over deler av 1. etasje planlegges det parkeringsplass med 

adkomst via rampe. Øvrige parkeringsplasser planlegges løst på bakkeplan. Varelevering og 

renovasjon skal være løst som en integrert del av bebyggelsen. Adkomst til planområdet blir 

fra Trøngsla.  

Planlagt tiltak vil være tilpasset omkringliggende bebyggelse når det gjelder høyder, fasader, 

og materialvalg og utformingen vil sees i sammenheng med eksisterende bebyggelse og 

landskap. 

2 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 

2.1.1 Utomhusplan 

Det skal utarbeides detaljert utomhusplan i målestokk 1:200. Utomhusplanen skal vise 

terrengbearbeidelse, kotehøyder, beplantning, parkering og etasjefordeling. Den skal være 

basert på prinsippene om universell utforming. Utomhusplan skal sendes sammen med 

søknad om tiltak. 

2.1.2 Overvann 

Arealbruksendringer skal ikke medføre økt overvannsbelastning på eksisterende 

avløpssystem. Overflatevann fra områdene skal renses før utslipp til vassdrag. Dersom 

bebyggelsen innenfor planen etableres med sprinkelanlegg, skal det etableres ny vannkum 

innenfor planområdet.  

2.1.3 Universell utforming 

Prinsipp for universell utforming skal legges til grunn ved planlegging og anleggelse av bygg 

og parkering. Offentlige arealer skal være tilgjengelig for alle.    

2.1.4 Estetiske kvaliteter og materialbruk 

Bebyggelsen skal ha god terrengmessig tilpasning ut ifra hensyn til god arkitektonisk 

utforming, visuell kvalitet, naturgitte forutsetninger og brukbarhet, og det skal oppnås sprang 

i fasaden.  
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Bebyggelsen skal tilpasses eksisterende bebyggelse og omgivelser når det gjelder farger og 

materialer.  

2.1.5 Terrengbehandling 

For alle tiltak i planområdet, skal det legges vekt på å få en god terreng- og 

landskapstilpasning med spesiell vekt på å unngå unødig landskapsinngrep. 

I forbindelse med sikring av terreng, kan det oppføres forstøtningsmur mot eiendom gnr./bnr. 

102/184 i nord. Forstøtningsmur tillates oppført i betong eller tørrmur, og tillates oppført 

utenfor byggegrensen. 

2.1.6 Støy 

Sammen med rammesøknad skal det følge dokumentasjon for støyforhold og nødvendig 

avbøtende tiltak. Støytiltakene skal sikre innendørs støynivå iht. T-1442  

2.1.7 Høyder 

Påførte kotehøyde på plankartet kan ved detaljprosjektering fravikes med inntil +/- 0,5 meter. 

3 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) – næringsvirksomhet 

innenfor felt BKB1 

3.1.1 Energianlegg – BE 

Innenfor BE tillates etablering av nettstasjon. Nettstasjon skal etableres dersom 

effektbehovet for BKB1 overgår kapasitet på eksisterende energianlegg.  

3.1.2 Kombinert bebyggelse forretning/kontor/industri – BKB1 

Innenfor felt BKB1 tillates det oppført bebyggelse til kombinert formål forretning, 

kontor/industri, på inntil 3000 m2 BRA fordelt på to etasjer; 1975 m2 BRA i 1. etasje og 980 

m2 BRA i 2. etasje. Både detaljhandel og plasskrevende varehandel tillates etablert innenfor 

BKB1. Maks gesimshøyde er oppgitt i kotehøyder i plankartet, gjeldende fra topp gulv.  

På del av bebyggelse innenfor bestemmelsesområde #1 tillates det etablering av 

parkeringsplass over 1. etasje. På del av bebyggelsen innenfor bestemmelses #2 tillates 

bygget oppført i 2. etasjer.  

Takutstikk tillates å krage utover byggegrensen med maksimalt 1,2 meter.  

Teknisk rom, varelevering og renovasjon skal være løst som en integrert del av bebyggelsen. 

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

3.2.1 Veg - SV 

Felt SV skal etableres som privat adkomstvei til BKB1. Innenfor SV tillates oppstillingsplass i 

tilknytning til varelevering og renovasjonshenting. 

3.2.2 Offentlig kjøreveg – o_SKV 

O_SKV reguleres som offentlig kjøreveg i henhold til eksisterende forhold.  

3.2.3 Offentlig fortau – o_SF1 og o_SF2 

Innenfor felt o_SF1 og o_SF2 skal det etableres/opparbeides offentlig fortau med en bredde 

på 2 meter.  
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3.2.4 Annen veggrunn – grøntareal – SVG1, SVG2 og SVG3 

SVG1 og SVG3 skal etableres som annen veggrunn – grøntareal. SVG1 og SVG3 skal 

beplantes med gress. SVG2 skal beplantes med større busker og mindre trær som skal 

dempe innsyn til området.   

3.2.5 Parkering – SPA 

Innenfor SPA legges det opp til 34 parkeringsplasser, hvorav 4 tilrettelegges som HC-

parkering. Minst 10 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges med mulighet for elektrisk 

ladning 

Innenfor SPA skal det etableres minst 10 sykkelparkeringsplasser. 

Sykkelparkeringsplassene skal være overdekket og plasseres nær inngangsparti. 

4 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER  

4.1.1 Sikringssone frisikt – H140 

I områder vist som frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 til 3,0 meter over 

tilstøtende veiers nivå.  

 

5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

5.1.1 Før rammetillatelse  

Før det kan gis rammetillatelse innen felt BKB1 må følgende være ferdig utarbeidet og 

godkjent: 

- Effektbehov for BKB1. Dersom dokumentert effektbehovet overgår kapasitet på 

eksisterende energianlegg skal nettstasjon etableres innenfor BE. 

- Geotekniske undersøkelser 

5.1.2 Før igangsettingstillatelse 

Før det kan gi igangsettingstillatelse til bebyggelse i BKB1, skal følgende være utarbeidet og 

godkjent: 

- Tekniske planer. 

- Material- og fargevalg 

5.1.3 Før bebyggelse tas i bruk  

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest innen felt BKB1, må følgende være 

etablert/ferdig opparbeidet: 

- o_SF1 og o_SF2. 

DOKUMENTER SOM GIS JURIDISK VIRKNING GJENNOM 
HENVISNING I BESTEMMELSENE 
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