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1  FORMÅLET MED PLANEN 

1-1 Planens formål 
Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av felles oppmøtested for Statnetts 

stasjons- og linjeavdeling. Planen skal også sikre virksomheten rimelige utvidelsesmuligheter. 

 

1-2 Planens avgrensning 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Fardal, planID 

1420-2016009. 

 

2   REKKEFØLGEKRAV 

2-1  Før rammetillatelse  

a) Før det kan gis rammetillatelse for tiltak, skal geoteknisk redegjørelse (ref. pkt.3.6) som 

dokumenterer sikringstiltak mot konsekvensene av snøskred og steinsprang, og som 

dokumenterer tiltakets sikkerhetsklasse, være godkjent. 

b) Før det kan gis rammetillatelse for tiltak, skal det foreligge godkjent plan for avkjøringen 

fra RV55.  

c) Før det kan gis rammetillatelse for tiltak, skal det foreligge godkjent plan for håndtering 

av avfallet innenfor planområdet.  

 

 

2-2  Før igangsettingstillatelse 

a) Utomhusplanen skal være godkjent senest samtidig med at det gis igangsettingstillatelse. 

Ved oppdeling av utbyggingen i etapper, skal godkjenningen gjelde den delen av 

uteområdene som naturlig hører til den etappen (byggetrinnet) som det søkes om tillatelse 

for. 

b) Før det gis igangsettingstillatelse, skal det være utarbeidet tiltaksplan for forurenset 

grunn. 
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2-3  Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 

a) Før det kan gis midlertidig brukstillatelse skal de utomhusarealene som naturlig hører til 

den delen av utbyggingen som det søkes om brukstillatelse for være opparbeidet. Dersom 

ikke alle utomhustiltakene kan ferdigstilles før det gis midlertidig brukstillatelse, skal det 

stilles økonomisk garanti for utførelse av de godkjente arbeidene. Arbeidene skal være 

gjennomført senest innen ett år etter at midlertidig brukstillatelse er gitt. Det gis ikke 

ferdigattest før samtlige arbeider som fremgår av utomhusplanen er ferdigstilt. 

b) Før det kan gis midlertidig brukstillatelse, skal ledningsnett for vann, spillvann, 

slukkevann være opparbeidet.  

c) Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for noe tiltak i henhold til planen, skal ny 

avkjørsel fra RV55 og tilfredsstillende tilkomst for beredskapsressurser være opparbeidet.  

d) Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for tiltak som innebærer en utnyttelse på mer 

enn 5000 m2 BRA, skal interne kjøreveger være opparbeidet i henhold til plankartet og 

anvisningene i reguleringsbestemmelse 4-2b. 

 

 

3    FELLESBESTEMMELSER 

3-1  Universell utforming 

a) Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av alle 

publikumsrettete bygninger, fellesarealer, trafikkanlegg m.v. 

b) Ved nyplanting skal det benyttes vekster med lokal tilhørighet som er lite 

allergiframkallende under pollenutslipp. 

 

3-2 Håndtering av overflatevann 

Alt overvann skal håndteres lokalt, primært med overflatebaserte løsninger, som oppsamling, 

infiltrering, fordrøyning og bortledning fra bebyggelse, veier og andre arealer. 

Eksisterende bekker skal holdes åpne.  

 

3-3 Tekniske anlegg 

a) Alle kabler som føres inn i området skal være jordkabler. 

b) Alt avløpsvann skal føres til godkjent renseanlegg. Ledningsnett og installasjoner skal 

utføres i henhold til kravene i Forurensingsloven. Ved søknad om rammetillatelse skal det 

dokumenteres at anlegget har tilstrekkelig kapasitet og effekt til å hindre forurensing til 

grunn eller vann. Valg av rensemetode skal godkjennes av VA-ansvarlig i Sogndal 

kommune.  

 

3-4 Helse, miljø og sikkerhet  

a) Plan for beskyttelse av omgivelsene mot fare, støy, støv og andre ulemper i anleggsfasen 

skal følge søknad om igangsettingstillatelse. Planen skal også gjøre rede for 

trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, 
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renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige sikringstiltak skal gjennomføres før 

bygge- og anleggsarbeider igangsettes.  

b) Tiltak i planområdet skal ikke påføre omgivelsene støy utover grensene i 

Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016 eller senere versjoner av denne. Ved 

søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentasjon på at støykravene er 

ivaretatt. 

c) Bygninger med støyfølsomme bruksformål kan bare tillates dersom det kan 

dokumenteres at krav til innendørs støynivå er tilfredsstilt.  

 

3-5  Kulturminner 

Dersom det avdekkes automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeid eller annen 

virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og Fylkeskommunen varsles, jmf. 

Kulturminnelovens § 8.2. 

 

3-6 Sikring mot steinsprang og snøskred 

a) Tillatelse til oppføring av bygninger og anlegg kan bare gis når det kan dokumenteres at 

det kan iverksettes tiltak som tilfredsstiller de krav til sikkerhet for personer og materiell 

som er definert i den til enhver tid gjeldende tekniske forskrift.  

b) Det skal utarbeides en redegjørelse som beskriver sannsynligheten for og konsekvensene 

av skred og steinsprang. Redegjørelsen skal beskrive hvilke tiltak som er nødvendige for 

å sikre personer og materiell mot konsekvensene av påregnelige hendelser. 

 

3-7 Sikring mot og av grunnvann 

Før det tillates bygd kjeller, må det gjøres geotekniske vurderinger som dokumenterer 

sikkerhet med hensyn til grunnvann, og eventuelt angis avbøtende tiltak. Det skal også gjøres 

rede for konsekvensene for grunnvannet og grunnvannsnivået ved gjennomføring av tiltaket. 

 

3-8 Sikring mot skogbrann 

For å hindre spredning av skogbrann til bebyggelsen innenfor planområdet skal det være en 

branngate med bredde minimum 20 meter mellom regulerte byggegrenser og skogen. Tillatt 

omfang av vegetasjon i branngata skal avklares med Sogn brann og redning IKS.  

 

3-9 Radon 

Dersom grenseverdiene for radon overskrides, skal det i bygninger for varig opphold 

gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrengningen av radongass. 
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4  REGULERINGSFORMÅL 

4-1  Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

Felt BN, Næringsbebyggelse, industri-, håndverks- og lagervirksomhet. Omfatter ikke 

forretning/handel og tjenesteyting. 

a) Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser og maksimale gesimshøyder som er 

vist på reguleringsplankartet.  

b) Innenfor feltet tillates oppført bygninger og anlegg med et maksimalt m2-BRA på 7 500 

m2. Parkeringsplasser på terreng, oppstillingsplasser for beredskapskjøretøyer og 

utelagring skal ikke tas med i beregningen av m2-BRA, og det skal ikke legges inn 

beregningsplan på hver tredje meter. Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 

85 %. 

c) Ved søknad om rammetillatelse for tiltak skal det foreligge geoteknisk rapport som 

dokumenterer at grunnen har tilfredsstillende bæreevne og stabilitet. 

d) Parkeringsdekningen skal være i henhold til bestemmelsene i gjeldende kommuneplan på 

tidspunktet for rammesøknad. Minimum 10% av plassene skal ha ladepunkt for EL-bil. 

Kjøretøy og utstyr som inngår i Statnetts beredskap skal ikke regnes med i maksimalt 

tillatt antall parkeringsplasser.  

Parkeringsplasser og oppstillingsplasser for driftsutstyr kan anlegges på terreng uten 

særskilte fysiske sikringstiltak. Det skal utarbeides rutiner for varsling og for bruken av 

uteområdene når værforholdene tilsier at sannsynligheten for snøskred eller steinsprang 

er til stede. 

e) Innenfor formålsgrensen tillates anlagt interne kjøreveger for atkomst til bygninger, 

utendørs lagringsplasser og parkeringsplasser, i henhold til de prinsippene som er vist på 

tegning 01, Illustrasjonsplan, datert 23.08.2019.  

For interne kjøreveger inne på feltet gjelder følgende: 

 Utformingen og dimensjoneringen av vegene skal tilfredsstille kravene som stilles 

av Sogn brann og redning, 

 maksimal stigning kan ikke overstige 1:8, med mindre spesielle terrengforhold 

tilsier det, 

 de skal legges slik i terrenget at behovet for skjæringer begrenses mest mulig, 

 de skal anlegges slik at overvann ledes bort og håndteres i samsvar med godkjent 

plan for overvannshåndteringen innenfor planområdet.  

I avkjøringer fra den regulerte kjørevegen, felt SVK 2, skal siktlinjene være 4x20 meter. 

f) Arealer som ikke bebygges eller skal benyttes til trafikk/parkering/utelagring skal tilsås 

og/eller beplantes. 

g) Sammen med søknad om rammetillatelse for tiltak skal det leveres utomhusplan i 

målestokk 1:500. Planen skal gjøre rede for framtidig terreng – med kotehøyder og 

eventuelle tiltak for håndtering av overvann, og den skal vise hvordan de ubebygde 

delene av tomten skal opparbeides, med eventuelle sikringstiltak mot skred og 

steinsprang, kotesatte interne kjøreveger, parkeringsplasser og områder for utelagring, 

avfallshåndtering, vegetasjon, støttemurer og levegger. Videre skal det framgå av planen 
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hvordan tilgjengeligheten for beredskapsressurser, herunder plass for oppstilling av 

maskinstige/lift, er ivaretatt.  

h) I større bygninger med tre etasjer eller mer skal det installeres stigeledning med 

tilstrekkelig kapasitet for innendørs uttak av slokkevann. 

i) Håndteringen av avfall skal skje i samsvar med anvisningene gitt i Renovasjonsteknisk 

norm fra Simas (utgave 2018 eller senere utgaver av denne). 

 

 

4-2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 nr. 2) 

Felt o_SKV 1, kjøreveg,  

Feltet omfatter den delen av kjørebanen på RV55 som ligger i frisiktsonen ved avkjørselen.  

 

Felt f_SKV 2, kjøreveg 

a) Avkjørselen fra RV55 skal utformes i henhold til krav fra Statens vegvesen.  

b) Vegen skal bygges seks meter bred, og maksimal stigning kan ikke overstige 1:8, med 

mindre spesielle terrengforhold tilsier det. For øvrig skal utformingen og 

dimensjoneringen tilfredsstille kravene som stilles av Sogn brann og redning.  

c) Vegen skal legges slik i terrenget at behovet for skjæringer begrenses mest mulig.  

 

Felt o_SVT 1, annen veggrunn 

Feltet omfatter den delen av sideterrenget til RV55 som ligger i frisiktsonen ved avkjørselen. 

 

Felt f_SVT 2, annen veggrunn 

Sideterrenget til veg SKV 2 skal utformes og bygges slik at overvann ledes bort og håndteres i 

samsvar med plan for overvannshåndteringen innenfor planområdet.  

 

Felt f_SPP, parkering 

For parkeringsplassen gjelder de krav som er angitt i bestemmelse 4-1 d). 

  

4-3   Landbruks, natur og friluftsformål (PBL §12-5 nr. 5) 

Felt L, naturformål 

a) Feltet skal holdes åpent for allmennhetens frie ferdsel, og det tillates ingen 

bygningsmessige tiltak eller bygging av interne atkomstveger.  

b) Mindre tiltak i terrenget som er nødvendig for å sikre en forsvarlig lokal håndtering av 

overvannet kan tillates. 

c) Bygging av rasvoll eller fanggjerde for å sikre personer og materiell mot ras og 

steinsprang er tillatt.  

d) Rydding av skog er tillatt i den utstrekning det er nødvendig for å hindre spredning av 

skogbrann til bebyggelsen innenfor planområdet. 

e) Vegetasjonsbeltet mot riksvegen skal bevares.  
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5  Hensynssoner (PBL §12-6)  

5-1  Sikringssone H140, frisikt 

For frisiktsonen gjelder anvisningene i håndbok N100, veg- og gateutforming fra Statens 

vegvesen.  

 

5-2  Faresone H310, ras- og skredfare 

Alle tiltak etter plan- og bygningsloven er forbudt innenfor faresonen, med mindre det 

foreligger en geoteknisk redegjørelse som belyser ras- og skredfaren og som beskriver forslag 

til avbøtende tiltak.  

Kjøreveger kan anlegges innenfor faresonen.  

 

5-3  Faresone H370, høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler)  

Reguleringen til faresone H370 gjelder inntil eksisterende høyspentledninger er fjernet.  

I faresonen tillates ikke oppført bygninger eller anlegg. Faresonen kan benyttes til parkering 

og utelagring når avstanden fra parkert/lagret utstyr til ledningene er minimum 7,6 meter. Slik 

lagring kan ikke skje før det er innhentet tillatelse fra Statnett SF. 

 

 

 

------------- 


