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Forslag til reguleringsbestemmelser- 

Områdereguleringsplan for Verksmoen- planID 201202 

 

VERSJON (dato): 09.01.2015 

 

Plandato  Revidert  Vedtatt 

XX.XX.XX  xx.xx.xx  xx.xx.xx 

 

§ 1 GENERELT 

 

 

§1.1. Gyldighetsområde: 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist 

med reguleringsgrenser. Innenfor disse grensene skal arealene brukes slik som 

plankartet og planbestemmelsene fastsetter. 

 

 

§ 2 FORMÅL 

 
§2.1. Området disponeres til følgende formål: 

 

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr. 1) 

 

§2.1.1. Annen bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål 

§2.1.2. Bensinstasjon/vegserviceanlegg 

§2.1.3. Bolig/forretning/kontor 

§2.1.4. Energianlegg 

§2.1.5. Forretning/kontor 

§2.1.6. Forretning/kontor/industri 

§2.1.7. Forretning/kontor/tjenesteyting 

§2.1.8. Forsamlingslokale 

§2.1.9. Fritids- og turistformål 

§2.1.10. Næringsbebyggelse 

§2.1.11. Offentlig eller privat tjenesteyting 

§2.1.12. Steinbrudd og masseuttak 

§2.1.13. Vann og avløpsanlegg 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, nr 2) 

 

§2.1.14. Annen veggrunn – grøntareal 

§2.1.15. Annen veggrunn – tekniske anlegg 

§2.1.16. Energinett 

§2.1.17. Fortau 

§2.1.18. Gang-/sykkelveg 
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§2.1.19. Gangveg/gangareal 

§2.1.20. Kollektivholdeplass 

§2.1.21. Parkeringsplasser 

§2.1.22. Veg 
 

Grønnstruktur (pbl § 12-5, nr. 1) 
 

§2.1.23. Friområde  

§2.1.24. Grønnstruktur 

§2.1.25. Park 

§2.1.26. Turveg 

§2.1.27. Vegetasjonsskjerm 

 

Landbruks-, natur-, og friluftsområde samt reindrift (pbl § 12-5, nr. 5): 

§2.1.28. Naturformål 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5, nr. 6) 

§2.1.29. Friluftsområde i sjø og vassdrag 

 
Hensynssoner (§ 12-6)  

 

Sikringssone 

§2.1.30. Frisikt (H140) 

 
Faresone 

§2.1.31. Ras og skredfare (H310) 

§2.1.32. Flomfare (H320) 

§2.1.33. Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370) 

§2.1.34. Hensynssone forurenset grunn (H390) 

 
Bevaring 

§2.1.35. Bevaring kulturmiljø (H570) 

 
§ 3 Fellesbestemmelser (pbl § 12-7) 

 

§3.1. Plankrav 

Før det kan gjøres tiltak etter plan- og bygningslovens §20-1 a, b, d, e og g innenfor 

området F/K/L/P/B må det utarbeides en detaljreguleringsplan. 

 

For delområde Fritid/turistformål utløses plankrav når samlet areal for planlagte og 

oppførte nybygg etter vedtaksdato for foreliggende plan overstiger BYA 500 m
2
. 

Ved utarbeiding av detaljregulering for delområdet Fritids/turistformål skal 

delområdene p_Grønnstruktur_1 og 2 inkluderes i planområdet. 
 
§3.2. Dokumentasjonskrav 

Byggesøknad skal inneholde en detaljert situasjonsplan som viser byggets/byggenes 

nøyaktige plassering, tomtegrenser (eksisterende og evt. nye), bygningers høyde, 

antall etasjer, areal for varelevering, parkeringsplasser, interne veger og adkomst. 

Søknaden skal også inneholde en utomhusplan som viser terrengkoter, 

grunnmurskoter, veger m/ stigningsforhold, overvannshåndtering, beplantning og 

evt. forstøtningsmurer.  
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§3.3. Kommunaltekniske anlegg 

Med unntak av områder omfattet av hensynssoner tillates fri etablering av vann og 

avløpsanlegg etter behov innenfor alle reguleringsformål. For nødvendig 

fremføring av strøm, telelinjer, fiber e.l. gjelder tilsvarende. Disse skal legges som 

jordkabel innenfor planområdet.  

 

Med unntak av områder omfattet av hensynssoner tillates nødvendig oppføring av 

trafokiosker, pumpestasjoner eller andre tekniske innretninger i arealer avsatt til 

bebyggelse og anlegg. Frittstående bygg skal tilpasses stedets bebyggelse med 

hensyn til form og farge. Detaljert utforming av slike innretninger skal godkjennes 

etter søknad til kommunen.  

 

§3.4. Universell utforming 

Alle arealer som skal benyttes av allmennheten skal være universelt utformet. 

Dvs. parkeringsarealer, inngangspartier, utearealer, veier, fortau, gang- og 

sykkelvei turveier, kollektivholdeplasser ol.. 
 

§3.5. Parkering 

Følgende minimumskrav til parkeringsdekning gjelder (alt areal i BRA): 

 

- Industri     1 p-plass pr 100 m
2
 gulvflate  

- Offentlig og privat tjenesteyting  1 p-plass pr. 50 m
2
 gulvflate 

- Forsamlingslokale   0,4 p-plasser pr. sitteplass i lokalet 

- Hotell/overnatting   1 p-plass per utleieenhet (rom) 

- Bensinstasjon    1 p-plass pr. 50 m
2
 gulvflate 

- Forretning/kontor   1 p-plass pr. 50 m
2
 gulvflate 

- Lager     1 p-plass pr. 200 m
2
 lagerkapasitet 

- Bolig     1,5 p-plass per enhet. 

 

Dersom et bygg inneholder flere bruksformål skal antall parkeringsplasser fastsettes 

etter den forholdsmessige fordeling av areal. 

 

Minimumskravet til parkering kan dekkes ved frikjøp av parkeringsplasser etter 

gjeldende satser i kommunens gebyrregulativ. 

 

Areal til parkering skal ikke medtas i angitt utnyttelse i % BYA. 

 
§3.6. Varelevering 

Det skal avsettes tilstrekkelig plass for vare- og lastebiler, samt for på- og avlasting 

innen hver delområde. Alternativt tillates felles løsning for flere delområder som 

alternativ til løsning innen hvert delområde. Løsning skal vises i byggesaken. 

 

§3.7. Avfallshåndtering 

Søppelspann, containere, tomemballasje, oljetanker, mv. skal plasseres på en slik 

måte at det ikke er skjemmende for omgivelsene, eller kan medføre fare for 

forurensning. Løsning skal vises i byggesaken. 
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§3.8. Belysning 

Veglys og utendørsarmaturer på bygninger skal tilpasses områdets miljø, og ha en 

ensartet utførelse. Løsningen skal godkjennes av kommunen. 

 

§3.9. Utforming av gjerder 

Sammenhengende gjerder skal ha ensartet høyde, konstruksjon og farge. 

 

§3.10. Plassering av bygg 

Der byggegrense ikke er vist på plankartet skal bygninger plasseres med avstand på 

20 meter fra senter riksveg og 12,5 meter fra senter øvrige veger i området.  

 

§3.11. Utforming av avkjørsler 

Avkjørsler skal utformes i henhold til Håndbok N100 Veg- og gateutforming, 

utarbeidet av Statens vegvesen. Avkjørsler som ikke er vist i plankartet, skal 

godkjennes av vedkommende vegmyndighet. 

 

§3.12. Utforming av skilt 

Utforming og plassering av skilt skal godkjennes av kommunen. 
 

§3.13. Støy 

Virksomheter må holde seg innenfor støygrensene fastsatt i Miljøverndepartementet 

sin veileder T-1442.  

 

I områder med plankrav skal det vedlegges støyutredning som viser hvordan 

støysonen i forbindelse med Evjemoen skytefelt er ivaretatt som del av 

detaljreguleringen. I områder uten plankrav skal tilsvarende støyutredning 

vedlegges byggesøknad. 

 

§3.14. Energi 

Alle nye bygg skal være tilrettelagt for vannbåren varme. 

Alle nye bygninger i område F/K/I_1 og F/K/I_2 skal tilknyttes flisfyringsanlegget 

i F/K/I_1 dersom det er tilstrekkelig kapasitet.  

 

§3.15. Størrelse på handelsvirksomhet 

Handels- og senteretableringer i kommunen må forholde seg til den til enhver tids 

gjeldende regionale plan for senterstruktur og handel. 

 

Utenfor arealer omfattet av sentrumssone 1 i regional plan for senterstruktur og 

handel tillates det etablert ny handelsvirksomhet med bruksareal inntil 10.000 m
2
. 

Minste enhetsstørrelse for nye bygg for handelsvirksomhet i dette området er 

750 m
2
. Dagligvareforretninger tillates bare hvis de har «nonfood» som 

hovedvareutvalg og ikke omsetter ferskvarer. 
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§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 
§4.1. Forretning, kontor og offentlig eller privat tjenesteyting, lager, 

pendlerparkering og busstasjon/kollektivterminal, F/K/L/P/B 

Innenfor området kan det oppføres bebyggelse for forretning, kontor og offentlig 

eller privat tjenesteyting, lager, pendlerparkering og busstasjon/kollektivterminal 

med tilhørende intern infrastruktur.  

 

Bygninger tillates oppført med saltak med maks gesimshøyde 10 meter og maks 

mønehøyde 13 meter. Mindre takoppbygg, arker o.l kan godkjennes.  Tekniske 

installasjoner kan tillates maks 2 m over maks. mønehøyde. For bygninger med stor 

bredde kan flate partier midt på taket tillates. 

 

Innenfor området skal større fasader arkitektonisk brytes ned slik at volumet 

fremstår i mer småskala form. 
 

§4.2. Bensinstasjon/vegserviceanlegg, B/V_1-2 

Arealet er avsatt til bensinstasjon/vegserviceanlegg med tilhørende anlegg.  

 

Gesimshøyden skal være maks. 10 meter og mønehøyden maks. 13 meter over 

gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Tekniske installasjoner kan tillates maks 2 m 

over maks. mønehøyde. 
 

§4.3. Bolig/forretning/kontor, B/F/K 

Innenfor området tillates det oppført bebyggelse for kombinert formål bolig, 

forretning og kontor.   

 

Gesimshøyden skal være maks 10 meter og mønehøyden maks 13 meter over 

gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Tekniske installasjoner kan tillates maks 2m 

over maks. mønehøyde.  

 

Ny bebyggelse skal ha saltak. Mindre takoppbygg, arker o.l kan godkjennes.  

For bygninger med stor bredde kan flate partier midt på taket tillates. 

 

Innenfor område skal større fasader arkitektonisk brytes ned slik at volumet 

fremstår i mer småskala form. 

 

Kjeller og 1. etg skal benyttes til forretning/kontor. 
 

§4.4. Energianlegg, Energianlegg_1-2 

Området skal benyttes til kraftverk. Situasjonsplan utarbeidet i forbindelse med 

konsesjonsbehandling skal legges til grunn ved utbygging. 
 

§4.5. Forretning/kontor, F/K_1-2 

Innenfor området tillates det oppført bebyggelse for kombinert formål forretning og 

kontor.   

 

Gesimshøyden skal være maks 10 meter og mønehøyden maks 13 meter over 

gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Tekniske installasjoner kan tillates maks 2 m 

over maks. mønehøyde.  

 

Ny bebyggelse skal ha saltak. Mindre takoppbygg, arker o.l kan godkjennes.  

For bygninger med stor bredde kan flate partier midt på taket tillates. 
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Innenfor område skal større fasader arkitektonisk brytes ned slik at volumet 

fremstår i mer småskala form. 

 
§4.6. Forretning/kontor/industri, F/K/I_1-10 

I området tillates det bebyggelse for forretning, kontor, og industri med tilhørende 

anlegg.  

 

Innenfor områdene F/K/I_2-5 og 7-10 skal industri være av lett karakter. 

Innenfor området F/K/I_1 og 6 tillates middels til tung industri, eks. båtbyggeri 

Innenfor området F/K/I_1 tillates det etablert flisfyringsanlegg. 

 

Gesimshøyden skal være maks 10 meter og mønehøyden maks 13 meter over 

gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Tekniske installasjoner kan tillates maks 2 

meter over maks. mønehøyde.  

 

Ny bebyggelse skal ha saltak. Mindre takoppbygg, arker o.l kan godkjennes. For 

bygninger med stor bredde kan flate partier midt på taket tillates. 

 

Innenfor områdene F/K/I_5-10 skal større fasader arkitektonisk brytes ned slik at 

volumet fremstår i mer småskala form. 
 

§4.7. Forretning/kontor/tjenesteyting, F/K/T 

Innenfor området tillates det oppført bebyggelse for kombinert formål forretning, 

kontor og tjenesteyting. Det tillates ikke etablering av barnehager. 

 

Gesimshøyden skal være maks 10 meter og mønehøyden maks 13 meter over 

gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Tekniske installasjoner kan tillates maks 

2 meter over maks. mønehøyde.  

 

Ny bebyggelse skal ha saltak. Mindre takoppbygg, arker o.l kan godkjennes.  

For bygninger med stor bredde kan flate partier midt på taket tillates. 

 

Innenfor område skal større fasader arkitektonisk brytes ned slik at volumet 

fremstår i mer småskala form. 

 

Kjeller og 1. etg skal benyttes til forretning/kontor. 
 

§4.8. Forsamlingslokale 

Området skal benyttes til forsamlingslokale/flerbrukshus.  

 

Gesimshøyden skal være maks. 6 meter og mønehøyden maks. 9 meter over 

gjennomsnittlig opprinnelig terreng.   

Nye tiltak innenfor området skal harmonere med eksisterende bebyggelse.  
 
 

§4.9. Fritids- og turistformål/hotell/bevertning, FT/H/B 
Området kan benyttes til fritids- og turistformål (utleiehytter, ferieleiligheter, 

aktivitetsanlegg og badeland), hotell, bevertning. 

 
§4.10. Næringsbebyggelse 

Området kan benyttes til hotell/ overnatting og bevertningsvirksomhet.  
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Leilighetene kan leies ut over lengre perioder, men ikke selges som egne boenheter. 

 
§4.11. o_Brannstasjon 

Innenfor arealformålet skal det tilrettelegges for brannstasjon med tilhørende 

anlegg.  

 

§4.12. Steinbrudd og massetak, o_Kulturminne 

Innenfor området kan det tillates nødvendige tiltak for å få fremkommelighet til 

bøtteslagghaugen.  

 

§4.13. Vann og avløpsanlegg, o_VA 

Innenfor arealformålet kan det etableres renseanlegg med tilhørende anlegg og 

intern infrastruktur. 

 
§4.14. Pumpestasjon, o_PS 

Område skal benyttes til pumpestasjon. 

 
§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
§5.1. Annen veigrunn grøntareal 

Arealet skal benyttes i forbindelse med skjæring, grøft og fylling mot vei. Arealet 

skal beplantes med stedegen vegetasjon. 

 

Arealformål annen veggrunn grøntareal langs offentlig veg skal være offentlige. 

 
§5.2. Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Skjæringer og fyllinger for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tillates 

etablert i tilstøtende reguleringsformål. 

Inngrep skal gjøres skånsomt og tilpasses det aktuelle reguleringsformålet.  

 

Bygging skal skje etter byggeplaner og utomhusplaner godkjent av kommunen. 

 

§5.3. Annen veggrunn tekniske anlegg 

Grunn avsatt til vegformål i forbindelse med frisikt og nødvendig areal til skjæring, 

grøft og fylling. Områdene skal beplantes med egnet vegetasjon så fremt dette ikke 

er til hinder for sikt eller snølagring. 

 

Arealformål annen veggrunn tekniske anlegg langs offentlig veg skal være 

offentlige. 

 

§5.4. Fortau 

Alle fortau er regulert med bredde på 3,0 meter. 

 

§5.4.1. Parkeringsplass, o_P_1 

Parkeringsplass skal være forbeholdt besøkende i Furuly friluftspark. 

 

§5.4.2. Parkeringsplass, o_P_2 

Parkeringsplass skal være forbeholdt besøkende til friområder og kulturminner 

langs Otra innenfor planområdet.  

 

§5.5. Veg, o_Veg_1 

o_Veg_1 er regulert med en vegbredde på 7,5 meter. 
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§5.6. Veg, o_Veg_2-9 

 o_Veg_2-9 er regulert med en vegbredde på 6,0 meter. 

 

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
 

Hensyn til elvas kantsone skal ivaretas i tråd med vannressursloven § 11. Som 

kantsone regnes alt areal som omfattes av hensynssone flom H320 innenfor 

formålet. 
 
 

§6.1.1. Friområde, o_Fri_1-4 

Områdene skal utformes i henhold til forvaltningsplan for Furuly friluftspark.  
 

§6.1.2. Friområde, o_Fri_5 

Det kan tilrettelegges for bryggeanlegg i området. 

 
§6.2. Grønnstruktur, p_Grønnstruktur_1-2  

Arealet er privat tilhørende Odden Camping. Det tillates tilrettelegging for 

friluftsliv slik som badeplass, stier, bryggeanlegg, benker for rekreasjon o.l.  

 

§6.3. Grønnstruktur, p_Grønnstruktur_3  

Området skal være en naturlig buffersone mot friområdet og turstien. 

 
§6.4. Grønnstruktur, p_Grønnstruktur_4  

Det kan tilrettelegges for bryggeanlegg i området.  

 

§6.5. Park, o_Park_1-2 

Det skal utarbeides en utomhusplan for o_Park_1-2  før det gis tillatelse til tiltak 

innenfor parkområdet. Utomhusplanen skal godkjennes av Evje og Hornnes 

kommune. Utomhusplanen skal også omfatte en sone på 30 m ut i elva målt fra 

grensa mellom elv og land dersom det planlegges tiltak i elva. 

Område o_Park_2 skal opparbeides som rekreasjonssted som skal knyttes opp mot 

gjennomgående tursti, elvekant og 1000-årsstedet. Det tillates opparbeidelse av 

badeplass og raste- og rekreasjonssteder.  

 

§6.6. Turveg, o_Turveg_1-4  

Innenfor arealformålet skal eksisterende vegetasjon bevares og skjøttes, men det 

tillates opparbeiding av en universelt utformet tursti innenfor arealet. Arealet 

tillates ikke nyttet til midlertidig eller permanent lasting, lagring, oppstillingsplass 

for bil etc. Turvegene skal sikre grønne korridorer i planen. 

 

§6.7. Vegetasjonsskjerm, o_Vegetasjonsskjerm 

Området skal være tresatt med stedegne treslag.  

Det tillates ikke hogst av flater større enn 100 m
2
.  

 

  



 Forslag til reguleringsbestemmelser-planID 201202 

9 
 

§ 7 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 

 

§7.1. Naturformål  

Det er ikke tillatt å etablere faste installasjoner som hindrer allmennhetens tilgang 

til området. Skjøtsel av vegetasjon tillates. Hogstflater større enn 50 m
2
 tillates 

ikke. Arealet tillates ikke benyttet til midlertidig eller permanent lagringsplass.  

 

§ 8 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 
§8.1. Friluftsformål i sjø og vassdrag  

Området kan brukes til rekreasjon og ferdsel. 

 

Tiltak i forbindelse med etablering av energianlegg (kraftstasjon) tillates iht. til 

konsesjon og utarbeidet situasjonsplan. 

 

Tiltak tilknyttet allmenn rekreasjon og friluftsliv tillates innenfor en randsone på 30 

m ut fra grensa mot land der hvor formålet grenser mot o_Park_1 og o_Park_2. 

Tiltakene må fremkomme av utomhusplan for o_Park_1 og o_Park_2. 

 

I strandsonen ved o_Fri_5 og p_Grønnstruktur_4 kan det etableres bryggeanlegg. 

 

§ 9 HENSYNSSONER 

 

§9.1. Frisikt H140 

Omfatter alle frisiktlinjer som ligger i områdeplanen. Innenfor frisiktsonene, arealet 

mellom frisiktlinje og vei, skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over de 

tilstøtende veiers nivå. Skilttavler eller tekniske innredninger tillates ikke. 

Enkeltstående trafikkskilt kan tillates.  

 

§9.2. Ras og skred H310 

Fare for steinsprang og snøskred skal undersøkes av relevant fagkompetanse i 

berørte hensynssoner for ras og skred ved utarbeiding av detaljregulering. For 

delområder uten plankrav skal kartlegging gjennomføres som del av 

byggeplan/detaljprosjektering. 

 

§9.3. Flomfare H320 

Byggetiltak for varig opphold sikkerhetsklasse F2 eller høyere, jf. TEK10 7.2 

tillates ikke i denne sonen uten at de kan dokumenteres tilstrekkelig flomsikring. 

Oppstilling av campingvogn innenfor sonen i mer enn 7 dager i strekk omfattes 

også av kravet. Kotehøyde for 200-års flom er beregnet til kote +171 m nedstrøms 

Fennefossen, og kote + 177 m oppstrøms Fennefossen. 
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§9.4. Høyspentanlegg H370 

Det tillates ikke noen form for bygningsmessig aktivitet eller øvrige tiltak uten 

godkjenning fra linjeeier. 

 

§9.5. Faresone – grunnforurensing H390 

Løsmasser fra dette området skal ikke benyttes i byggegrunn på arealer utenfor 

faresonen.  

 

§9.6. Bevaring av kulturmiljø eller kulturminne H570 

Det er ikke tillatt å bruke området til midlertidig eller permanent lagerplass eller 

parkering. 

 

§ 10 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 
§10.1. Krav om rundkjøring 

Det må anlegges rundkjøring med fortau o_F_1 i kryss mellom rv. 9 og fv. 307 før 

etablering av ytterligere detaljhandel på Verksmoen. Rundkjøringen med fortau 

o_F_1 må være på plass før det kan tillates anleggstrafikk i forbindelse med 

utbygging av Fennefoss kraftverk. 

 

IGANGSETTINGSTILLATELSE 
§10.2. Krav om utomhusplan for turveg, o_Turveg_1-4 

Før det kan gis igangsettingstillatelse til bygge- og anleggstiltak i delområder som 

grenser til formål o_Turveg_1-4 skal det være godkjent utomhusplan for o_Turveg 

innenfor det aktuelle delområdet. Turveg, o_TV_4 skal være opparbeidet før det gis 

igangsettingstillatelse innenfor delområde F/K/I-4. 

 

§10.3. Krav om utomhusplan for forretning/kontor/industri, F/K/I_4 

Før det kan gis igangsettingstillatelse til bygge- og anleggstiltak i området F/K/I_4 

skal det foreligge godkjent utomhusplan for hele delområdet. Utomhusplanen skal 

minimum vise interne veger, tomteinndeling og plassering av bygg. 

 

§10.4. Krav om etablering og oppgradering av veg 

Fortau o_F_6 skal være etablert før videre utvikling av områdene F/K_2, FKI_1 og 

F/K/I_6-8. 

 

Fortau o_F_7 skal være etablert før videre utvikling av områdene F/K/I_1-3, 

F/K/I_5-7 og B/V_1. 

 

Fortau o_F_4 skal være etablert før videre utvikling av områdene o_Brannstasjon 

og F/K/I_10. 

 

Fortau o_F_5 skal være etablert før videre utvikling av områdene o_brannstasjon, 

F/K/I_4 , 9 og 10. 

 

Fortau o_F_1 skal etableres før det etableres ytterligere detaljhandel innenfor 

planområdet. 
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§10.5. Ras – og skredsikring 

Det kan ikke igangsettes byggearbeider i faresoner for ras og skred før det er 

gjennomført nødvendig sikring iht. godkjent sikringsplan. Sikringsplan skal 

godkjennes av Evje og Hornnes kommune. 

 

§10.6. Grunnundersøkelser og tiltak mot avrenning 

Det kan ikke igangsettes byggetiltak i faresone for forurensning før det foreligger 

dokumentasjon på gjennomført undersøkelse av grunnforholdene med hensyn til 

forurensning, jf. forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydning i forurenset 

grunn ved bygge- og gravearbeider. Tiltak for å hindre forurenset avrenning til Otra 

foreslått i NIVA rapport LNR 4295-2000 skal være gjennomført før det kan gis 

igangsettingstillatelse. 

 

Dersom det avdekkes masser med verdier over krav i forurensingsforskriften skal 

det foreligge tiltaksplan godkjent av vedkommende forurensningsmyndighet.  

 
BRUKSTILLATELSE 

 
§10.7. Krav om utomhusplan for o_Park_1-2 og o_Naturformål_1 

Før det kan gis brukstillatelse til Energianlegget må o_Park_1og 2 være 

opparbeidet iht. godkjent utomhusplan. 

 

 

 


