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REGULERINGSBESTEMMELSER 
 
Reguleringsplan Berganeset industriområde 
 
Bestemmelser datert: 01.07.2022 

VEDTATT AV ORKLAND KOMMUNE: 

 
Planid: 5059 2021001 
 
 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 
reguleringsgrense.  
 
 
Området reguleres til følgende formål: 
• Bebyggelse og anlegg § 12-5 nr. 1: 

- Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB4) 
- Forretning/industri (BKB1-3) 

 
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur § 12-5 nr. 2:  

- Veg (SV) 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
- Kai (SK) 

 
• Grønnstruktur § 12-5 nr. 3:  

- Grønnstruktur (GN) 
 
• Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift § 12-5 nr. 5:  

- LNFR-areal for nødvendig tiltak for LNFR (L) 
 
• Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone § 12-5 nr. 6:  

- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V1-2) 
- Havneområde i sjø (VHS) 
- Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (VNS) 

 
• Hensynssoner § 12-6:  

- Faresone - flomsone (H320) 200-års stormflo 2090 
- Hensynssone friluftsliv (H530) 
- Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

 
• Bestemmelsesområde § 12-7:  

- Krav om nærmere undersøkelser (#1) 
 
 
 
Eierskap er beskrevet med o_ foran feltnavn for offentlige områder. Øvrige områder skal ha annet 
eierskap. 
 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER

Reguleringsplan Berganeset industriområde

Bestemmelser datert: 01.07.2022

VEDTATT AV ORKLAND KOMMUNE:

Planid: 5059 2021001

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med
reguleringsgrense.

Området reguleres til følgende formål:
• Bebyggelse og anlegg S12-5nr.1:

Kombinert bebyggelse og anleggsformäl ( B K B )
Forretning/industri (BKB1-3)

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur S12-5 nr. 2:

Veg (SV)
Annen veggrunn - tekn iske anlegg (SVT)
Annen veggrunn - grøntareal (SVG)
Kai (SK)

• Gronnstruktur $12-5nr. 3:
Grønnstruktur (GN)

• Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindri f t§12-5 nr. 5:
LNFR-areal for nødvendig t i l tak for LNFR (L)

• Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone§12-5 nr. 6:
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V1-2)
Havneområde i sjø (VHS)
Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (VNS)

• Hensynssoner S12-6:
Faresone - flomsone (H320) 200-ärs stormflo 2090
Hensynssone friluftsliv (H530)
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730)

• Bestemmelsesområde§12-J:
Krav om nærmere undersokelser (#1)

Eierskap er beskrevet med o_ foran feltnavn for offentlige områder. Øvrige områder skal ha annet
eierskap.
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§1. FELLESBESTEMMELSER: 
 
1.1 Universell utforming 

Det skal generelt tilstrebes god tilgjengelighet i hele planområdet for alle brukere. Krav gitt i 
Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven om universell utforming skal legges til grunn.  
 

1.2 Kulturminner  
Dersom det under arbeid i planområdet kommer frem ting, strukturer eller andre forhold av 
kulturhistorisk betydning, skal arbeidet stoppes og kulturvernmyndighetene varsles.  

 
1.3 Anleggsperiode 

Ved godkjenning av større nye tiltak skal det utarbeides en plan for hvordan sikre 
omgivelsene mot støy og støv i bygge- og anleggsfasen. Planen skal vedlegges søknad om 
igangsettelse. Planen skal gjøre rede for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, 
trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige 
vernetiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan settes i gang.  
For å oppnå gode miljøforhold i anleggsfasen når det gjelder luftkvalitet og støy skal 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i 
arealplanlegging, T-1520 og T1442/2016, legges til grunn.  

 
1.4 Støykrav 

Støy fra området skal tilfredsstille støygrenser i Miljøverndepartementets retningslinjer  
T-1442/2021, kapittel 2.2, tabell 2 (eller nyere). Støy fra området skal aldri overstige følende 
grenser: 

 
Dagtid (07-23): Uten impulsstøy: Lden 55 db (gjennomsnittsstøy) 

Med impulsstøv: Lden50 db (gjennomsnittsstøy) 
 

Produksjon som medfører støyende aktiviteter, kan ikke skje på nattestid 
 
Samlet støynivå fra industriområdet som berører støyfølsom bebyggelse skal ikke 
overskride Lden 55 dB, som beskrevet i kapittel 7 i T-1442.  

 
Før igangsettelsestillatelse gis må bedrifter som vurderes å kunne medføre økt støynivå for 
omgivelsene rundt, dokumentere at driften ikke stråler ut mer støy enn de overnevnte 
støygrenser, og at driften ikke medfører at den samlede støyen fra industriområdet som 
helhet overskrider Lden 55 dB ved støyfølsom bebyggelse. Støy fra trafikk langs 
Berganesveien skal inngå i vurderingene.  
Dersom flere støykilder må hver bedrift skjerpe støykravene med 3 dB ved støyfølsom 
bebyggelse for å kompensere for sumstøyproblematikk. 
 

1.5 Trafo og teknisk infrastruktur: 
Trafo og annen mindre bebyggelse for teknisk infrastruktur tillates plassert i området. 
Plassering avklares nærmere i byggesaken. 

 
 
 
 
 

S 1 . FELLESBESTEMMELSER:

1 . 1 Universell utforming
Det skal generelt tilstrebes god tilgjengelighet i hele planområdet for alle brukere. Krav gitt i
Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven om universell utforming skal legges til grunn.

1 . 2 Kulturminner
Dersom det under arbeid i planområdet kommer frem ting, strukturer eller andre forhold av
kulturhistorisk betydning, skal arbeidet stoppes og kulturvernmyndighetene varsles.

1.3 Anleggsperiode
Ved godkjenning av større nye tiltak skal det utarbeides en plan for hvordan sikre
omgivelsene mot støy og støv i bygge- og anleggsfasen. Planen skal vedlegges søknad om
igangsettelse. Planen skalgjøre rede fortrafikkavvikling, massetransport, driftstider,
trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige
vernetiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan settes i gang.
For å oppnå gode miljøforhold i anleggsfasen når det gjelder luftkvalitet og støy skal
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i
arealplanlegging, T-1520 0g T1442/2016, legges til grunn.

1.4 Stoykrav
Støy fra området skal tilfredsstille støygrenser i Miljøverndepartementets retningslinjer
T-1442/2021, kapittel 2.2, tabell 2 (eller nyere). Støy fra området skal aldri overstige følende
grenser:

Dagtid (o7-23): Uten impulsstoy: La 55 db (gjennomsnittsstoy)
Med impulsstov: L a 5 o db (gjennomsnittsstoy)

Produksjon som medfører støyende aktiviteter, kan ikke skje på nattestid

Samlet støynivå fra industriområdet som berører støyfølsom bebyggelse skal ikke
overskride Lden 55 dB, som beskrevet i kapittel 7 iT-1442.

Før igangsettelsestillatelse gis må bedrifter som vurderes å kunne medføre økt støynivå for
omgivelsene rundt, dokumentere at driften ikke stråler ut mer støy enn de overnevnte
støygrenser, og at driften ikke medfører at den samlede støyen fra industriområdet som
helhet overskrider Lden 55 dB ved støyfølsom bebyggelse. Støy fra trafikk langs
Berganesveien skal inngå i vurderingene.
Dersom flere støykilder må hver bedrift skjerpe støykravene med 3 dB ved støyfølsom
bebyggelse for å kompensere for sumstøyproblematikk.

1.5 Trafo og teknisk infrastruktur:
Trafo og annen mindre bebyggelse for teknisk infrastruktur tillates plassert i området.
Plassering avklares nærmere i byggesaken.
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§ 2.  BEBYGGELSE OG ANLEGG: 
 
2.1 Fellesbestemmelser - bebyggelse og anlegg 
2.1.1 Fradeling: 

Det åpnes for å kunne fradele flere tomter innenfor hvert enkelt delområde. Ved søknad om 
fradeling skal det fremlegges situasjonsplan med ønsket tomtegrense og adkomstvei til den 
enkelte tomten.  
 

2.1.2 Utomhusplan og terrengsnitt: 
Sammen med søknaden om byggetillatelse skal det sendes inn en utomhusplan i egnet 
målestokk for det området som skal bygges ut. Planen skal vise plassering av bygg, 
avfallsanlegg, avkjørsel og parkering. Det må vedlegges terrengsnitt av eksisterende og 
framtidig terreng. 

 
2.1.3 Byggehøyde:  

Maksimum tillatt gesims-/mønehøyde er på 15 meter. Installasjoner med begrenset 
grunnflate, som for eksempel røykpiper, siloer, teknisk rom, ventilasjon, tanker o.l. kan ha 
større byggehøyde. 

  
2.1.4 Estetikk:  

Bebyggelse, anlegg og utearealet skal gis en estetisk utforming som tilfredsstiller rimelige 
skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til omgivelsene, samt gi en god fjernvirkning.   

 
2.1.5 Byggegrense mot sjø:  

Byggegrense mot sjø fremgår av plankartet og gjelder oppføring av bygninger.  
Utendørs lager, parkering, vei og tekniske installasjoner, kan plasseres inntil formålsgrensen 
uavhengig av denne byggegrensen.  

 
2.1.6  Utnyttingsgrad:  

Det stilles krav om minimum 50 % BYA ved full utbygging av planområdet. Utendørs lager 
og parkering skal inngå i beregning av % BYA.  
 

2.1.7 Parkeringskrav:  
Maks 20 % av tomteareal avsatt til bebyggelse kan benyttes til bakkeparkering for personbil. 

  
Krav om sykkelparkering:  
Kategori Grunnlag pr. Sykkel 
Kontor 100 m2 BRA Min 0,7 
Industri, verksted, 
lager og øvrig 
virksomhet 

100 m2 BRA Min 0,2 

 
 
 
 
 
 
 

S2. BEBYGGELSE OG ANLEGG:

2 . 1 Fellesbestemmelser - bebyggelse og anlegg
2.1.1 Fradeling:

Det åpnes for å kunne fradele flere tomte r innenfor hvert enkelt delområde. Ved søknad om
fradeling skaldet fremlegges situasjonsplan med ønsket tomtegrense og adkomstvei til d e n
enkelte tomten .

2.1.2 Utomhusplan og terrengsnitt:
Sammen med søknaden om byggetillatelse skaldet sendes inn en utomhusplan i egnet
målestokk for det området som skal bygges ut. Planen skal vise plassering av bygg,
avfallsanlegg, avkjørsel og parkering. Det må vedlegges terrengsnitt av eksisterende og
framtidig terreng.

2 . 1 . 3 Byggehoyde:
Maksimum tillatt gesims-/mønehøyde er på 15 meter. Installasjoner med begrenset
grunnflate, som for eksempel røykpiper, siloer, teknisk rom, ventilasjon, tanker o.l. kan ha
større byggehøyde.

2.1.4 Estetikkg
Bebyggelse, anlegg og utearealet skal gis en estetisk utforming som tilfredsstiller rimelige
skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til omgivelsene, samt gi en god fjernvirkning.

2.1.5 Byggegrense mot sjo:
Byggegrense mot sjø fremgår av plankartet og gjelder oppføring av bygninger.
Utendørs lager, parkering, veiog tekniske installasjoner, kan plasseres inntilformålsgrensen
uavhengig av denne byggegrensen.

2.1.6 Utnyttingsgrad:
Det stilles krav om minimum 50 % BYA ved full utbygging av planområdet. Utendørs lager
og parkering skal inngå i beregning a v % BYA.

2.1.7 Parkeringskray;
Maks 20 % av tomteareal avsatt til bebyggelse kan benyttes til bakkeparkering for personbil.

Krav om sykkelparkering:
Kategori Grunnlag pr. Sykkel
Kontor 100 m2 BRA Mino,7
Industri, verksted, 100 m2 BRA Min 0,2
lager og øvrig
virksomhet
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2.2 Forretning/ industri, BKB1-BKB3 
2.2.1 Virksomhet 

I området tillates industri, verksted, lager, transportvirksomhet/spedisjon, 
entreprenørvirksomhet, serviceanlegg og kontor til egen virksomhet. 
 

2.2.2 Overnatting  
Innenfor området BKB1 tillates etablering av hybler til overnatting for gjestearbeidere 
tilknyttet virksomheten på eiendommen.  

 
2.2.3 Adkomst friluftsområde 

Som adkomst til friluftsområdet og badeplassen innenfor hensynssone H530, må det 
anlegges en sti på området BKB1. Denne adkomststien må avmerkes på situasjonsplanen 
som følger byggesaken på området jmfr. pkt. 2.1.2. 

 
 
 
2.3 Kombinert formål - bygg og anlegg, BKB4 
2.3.1 Virksomhet 

I området tillates lettere industri, verksted, lager, transportvirksomhet/spedisjon, 
entreprenørvirksomhet, serviceanlegg og kontor til egen virksomhet.  
Det åpnes videre for etablering av turistrelatert næringsvirksomhet med tilhørende 
fasiliteter.  

 
 
§ 3.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR,  
3.1 Veg, SV 
 Arealet omfatter areal til veger med tilhørende vegskulder og grøfter.  
  
3.2 Annen veggrunn –grøntareal SVG 
 Arealer langs veg og kan benyttes til legging av ledninger, grøft, skjæringer og fyllinger o.l. 
 
3.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT 

Areal som kan benyttes for plassering av felles tekniske anlegg.  
 
3.4 Kai, SK 

Regulert kai skal være offentlig. Nødvendige tekniske installasjoner som kraner, 
kjøreramper etc. tillates. Arealet kan benyttes til midlertidig lagring av gods tilknyttet 
havnevirksomhet.  
 
 

§ 4.  GRØNNSTRUKTUR, GN 
Området er avsatt til grønnstruktur og skal i all hovedsak beholdes uberørt.  
Bruken må ses i sammenheng med regulert hensynssone kulturminner.  
 
 

§ 5.  LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT , L 
Området er avsatt til LNFR-areal for nødvendig tiltak for LNFR.  

 
 
 
 

2.2 Forretning/ industri, BKB1-BKB3
2.2.1 Virksomhet

Iområdet tillates industri, verksted, lager, transportvirksomhet/spedisjon,
entreprenørvirksomhet, serviceanlegg og kontortil egen virksomhet.

2.2.2 Qyernatting
Innenfor området BKB1 tillates etablering av hybler til overnatting for gjestearbeidere
tilknyttet virksomheten på eiendommen.

2.2.3 Adkomst friluftsområde
Som adkomst til friluftsområdet og badeplassen innenfor hensynssone H530, må det
anlegges en s t i på omrädet BKB1. Denne adkomststien må avmerkes på situasjonsplanen
som følger byggesaken på områdetjmfr. pkt. 2.1.2.

2.3 Kombinert formal - bygg og anlegg, BKB4
2.3.1 / irksomhet

Iområdet tillates lettere industri, verksted, lager, transportvirksomhet/spedisjon,
entreprenørvirksomhet, serviceanlegg og kontortil egen virksomhet.
Det åpnes videre for etablering av turistrelatert næringsvirksomhet med tilhørende
fasiliteter.

S3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR,
3.1 Veg, SV

Arealet omfat ter areal til veger med tilhørende vegskulder og grøfter.

3.2 Annen veggrunn -grøntareal SVG
Arealer langs veg og kan benyttes til legging av ledninger, grøft, skjæringer og fyllinger o. l .

3.3 Annen veggrunn - tekniske anlegg, SVT
Areal som kan benyttes for plassering av felles tekniske anlegg.

3.4 Kai, SK
Regulert kaiskal være offentlig. Nødvendige tekniske installasjoner som kraner,
kjøreramper etc. tillates. Arealet kan benyttes til midlertidig lagring av gods tilknyttet
havnevirksomhet.

S4. GRONNSTRUKTUR, GN
Området er avsatt til grønnstruktur og skal i all hovedsak beholdes uberørt.
Bruken må ses i sammenheng med regulert hensynssone kulturminner.

S5. LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT, L
Området er avsatt til LNFR-areal for nødvendig tiltak for LNFR.
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§ 6.  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
6.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, V1-2 

Området er regulert til bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone, og er et 
flerbruksformål for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske. 

 
6.2 Havneområde i sjø, VHS  

Område for havnevirksomhet i sjø relatert til virksomheter i planområdet. Det tillates 
etablering av permanente havnerelaterte installasjoner som flytebrygger og kaifronter 
innenfor området.   

 
6.3 Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, VNS 

Dette arealet skal fungere som en skjerm mellom byggeområdet BKB4 og sjøen V2. Det 
tillates ikke større tekniske inngrep innenfor dette området.  

 
 
§ 7. HENSYNSONER 
7.1 Faresone H320 – 200 års stormflo (2090)  

Ved oppføring av ny bebyggelse og bygging av viktig infrastruktur, skal terrenget for 
byggegrunn heves til minimum kotehøyde +3,3 (NN2000) innenfor denne hensynsonen. 
Gulvnivå for bebyggelse med personopphold skal plasseres på minimum kote +3,7 
(NN2000).  
 

7.2 Båndlegging etter lov om kulturminner H730 
 Kulturminnene H730_1 og H730_2 er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. 

Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave 
ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de 
automatisk fredete kulturminnene eller framkalle fare for at dette kan skje. 
Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete 
kulturminnene innenfor hensynssonene H730 er ikke tillatt uten etter dispensasjon 
fra kulturminneloven. Søknad skal sendes regional kulturminneforvaltning i god 
tid før arbeidet er planlagt igangsatt. 
 

7.3 Hensynsoner friluftsliv H530 
 Innenfor områder vist som hensynssone friluftsliv skal det ikke igangsettes tiltak 

som kan svekke eksisterende og fremtidig tilrettelegging og bruk av områdene til 
friluftsliv og rekreasjon. Ordinær hogst og skjøtsel i henhold til arealformålet er tillatt.  

 
 
§ 8 BESTEMMELSESOMRÅDE 

For bestemmelsesområdene #1 stilles det følgende krav om nærmere undersøkelser og 
vilkår før området kan bebygges: 
 
• Ved oppføring av ny bebyggelse og/eller gjennomføring av større terrenginngrep må 

det gjennomføres en geoteknisk vurdering av stabilitet i fyllingsfronten mot sjøen.  
• Eventuelle endringer og tilpasninger av fyllingsfront skal være prosjektert og 

godkjent av geoteknikker før det kan gis igangsettelsestillatelse.  
 
 
 
 
 

§ 6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
6.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, V1-2

Området er regulert til bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone, og er et
flerbruksformålfor natur, friluftsliv, ferdsel og fiske.

6.2 Havneomräde i sjø, VHS
Område for havnevirksomhet i sjø relatert til virksomheter i planområdet. Det tillates
etablering av permanente havnerelaterte installasjoner som flytebrygger og kaifronter
innenfor området .

6.3 Naturomräde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, VNS
Dette arealet skal fungere som en skjerm mellom byggeomrädet BKB4 og sjoen V2. Det
tillates ikke større tekniske inngrep innenfor det te området.

S7. HENSYNSONER
7.1 Faresone H320- 20oärs stormflo (2090)

Ved oppføring av ny bebyggelse og bygging av viktig infrastruktur, skal terrenget for
byggegrunn heves til minimum kotehøyde +3,3 (NN2000) innenfor denne hensynsonen.
Gulvnivå for bebyggelse med personopphold skal plasseres på minimum kote +3,7
(NN2000).

7.2 Bändlegging etter lov om kulturminner H730
Kulturminnene H730_1 g H730_2 er automatisk fredet e t t e r kulturminnelovens S4.
Det er ikke tillatt å set te i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave
ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de
automatisk fredete kulturminnene eller framkalle fare for at det te kan skje.
Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete
kulturminnene innenfor hensynssonene H730 er ikke tillatt uten e t te r dispensasjon
fra kulturminneloven. Søknad skal sendes regional kulturminneforvaltning i god
tid før arbeidet er planlagt igangsatt.

7.3 Hensynsoner friluftsliv H530
Innenfor områder vist som hensynssone friluftsliv skal det ikke igangsettes tiltak
som kan svekke eksisterende og fremtidig tilrettelegging og bruk av områdene til
friluftsliv og rekreasjon. Ordinær hogst og skjøtsel i henhold til arealformålet ertillatt.

§ 8 BESTEMMELSESOMRÅDE
For bestemmelsesomrädene #1 stilles det følgende krav om nærmere undersøkelser og
vilkår før området kan bebygges:

• Ved oppføring av ny bebyggelse og/eller gjennomføring av større terrenginngrep må
det gjennomføres en geoteknisk vurdering av stabilitet i fyllingsfronten mot sjøen.

• Eventuelle endringer og tilpasninger av fyllingsfront skal være prosjektert og
godkjent av geoteknikker før det kan gis igangsettelsestillatelse.
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§ 9.  REKKEFØLGEKRAV 
 
9.1 Tekniske planer og overvannshåndtering 

Før det gis igangsettingstillatelser innenfor området må tekniske planer inkl. VA-plan være 
godkjent av kommunen.  

 
 

 
 

S9. REKKEFOLGEKRAV

9.1 Tekniske planer og overvannshåndtering
Før det gis igangsettingstillatelser innenfor området må tekniske planer inkl. VA-plan være
godkjent av kommunen.
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