
1 

BESTEMMELSER TIL 
DETALJREGULERING FOR LERBERG 
Gnr./Bnr 101/4, 101/121 og 103/212 
Plan Id: 0601-5 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Rev 29.09.2017 
 

1. GENERELT 
 
§ 1-1 Avgrensning: 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 29.09.2017 

 

§ 1-2 Navngitte arealformål og hensynssoner: 
 

 Formål Sosi Areal 

Bebyggelse og anlegg  
Forretning BF 1150 8.934 m2 
Forretning/kontor/tjenesteyting BKB 1813 1.624 m2 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg f_SKV 2011   240 m2 
Annen veggrunn F_SVG 2019   301 m2 

Hensynssoner 
Frisikt H140 140  
 
§ 1-3 Planintensjon 

Hensikten med planen er å detaljregulere området til dagligvareforretning og 
forretning/kontor/tjenesteyting med tilhørende anlegg. 

 
2. FELLESBESTEMMELSER 
 
§ 2-1.  Rekkefølgekrav  
 
a) Før det gis rammetillatelse skal det foreligge godkjent utomhusplan i målestokk 1:500 

som viser og redegjør for: 
 Arealer for biladkomster, varelevering, gangveger, vegetasjon, bil- og 

sykkelparkering. 
 Tilgjengelighet for funksjonshemmede. 
 Håndtering av overvann.  
 Tiltakets estetiske  kvaliteter og hvordan tiltaket forholder seg til omgivelser, 

landskap og fjernvirkning. 
 Avfallsløsninger. 
 

b) Før det gis tillatelse til igangsetting skal det foreligge: 
- Ferdig opparbeidet adkomstvei f_SKV. 
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- godkjent detaljert utomhusplan som i tillegg til punkter under overordnet utomhusplan 
skal redegjøre for terrenghøyder og vegetasjon, overflater og materialvalg, 
overdekninger, belysning, skilting, vognstativer, benker etc. 

- godkjent overvannsplan som skal samordnes med utomhusplan og redegjøre for 
bortledning av overvann, herunder både på terreng, takvann og drensvann, samt 
håndtering av overvann under anleggsperioden. 

- geoteknisk vurdering av grunnforholdene med redegjørelse for 
fundamenteringsløsninger og sikringstiltak. 

  
c) Før det gis ferdigattest skal alle utomhusområdene med parkering være ferdig 

opparbeidet. Finner ferdigstillelsen sted i vinterhalvåret, kan gjennomføringen av 
uteanleggene utsettes til påfølgende sommer. 

 
 
§ 2.2 Krav til utforming og omgivelseskvalitet 
a) Det stilles høye krav til estetikk, utforming og materialkvalitet innenfor hele planområdet.  

 
b) Åpne tekniske anlegg skal integreres i bygningsvolumet og innenfor byggegrenser og 

maksimalhøyder.  
 
§ 2-3.  Miljø og samfunnssikkerhet  

 
a) Overflatevann skal håndteres på egen grunn. Terreng og overflateutforming, grøntstruktur 

vegetasjon og overvannshåndtering skal samordnes.  
 
b) Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabler. Dette gjelder også 

internt i planområdet.  
 
§ 2-4.  Universell utforming 
a) Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming ihht. 

bestemmelser i gjeldende TEK. 
 

§ 2-5.  Den ubebygde del av tomta 
a) Alle arealer skal gis en parkmessig opparbeidelse, ihht. godkjent utomhusplan. 
 
§ 2-6.  Kulturminner 
a) Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må 

arbeidet straks stanses og Fylkeskommunen kulturmyndighet varsles, jf. kulturminneloven 
§ 8, 2. ledd.” 

 
3. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5. nr 1.) 
§ 3-1.  Forretning (BF) 
a) Innenfor feltet tillates etablert dagligvareforretning. Type KIWI ”Grønn i svingene”. 
b) Det tillates inntil 1500m2 salgsareal. 
c) Maksimal tillatt byggehøyde er 10 meter.  
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d) Det kan tillates etablert mindre konstruksjoner for overdekning av sykkelparkering, 
vognstativer og lignende utenfor byggegrense. Plassering, utforming, materialbruk og 
størrelse vises på utomhusplan, og redegjøres for ved søknad om rammetillatelse. 

e) Bebyggelsen kan basere seg på innovative byggemetoder, og det åpnes for fravik fra 
enkelt krav i TEK10. Forutsetning for fravik, er at årlig tilført energi via ekstern 
infrastruktur, er lavere enn energirammen i TEK10, og at bygget oppnår nøytralt 
karbonavtrykk i byggefase, og i årlig drift. 

f) Det tillates inntil 100 parkeringsplasser for kunder til KIWI-forretningen. 
g) Angitt %BYA omfatter bygninger, parkeringsareal, snu- og kjøreareal samt varelevering. 
h) Byggegrense mot riksveg er 30 m. Unntatt er parkering. Parkering og kjøreareal kan 

anlegges inntil grense for annen veggrunn, inntil 3 meter fra regulert gangveg. 
 
§ 3-2.  Forretning/Kontor/Tjenesteyting (BKB) 
a) Innenfor feltet tillates etablert bygg for forretning, kontor eller tjenesteyting eller en 

kombinasjon av disse. 
b) Maksimal tillatt byggehøyde er 11 meter.  
c) Det kan tillates etablert mindre konstruksjoner for overdekning av sykkelparkering, og 

lignende utenfor byggegrense. Plassering, utforming, materialbruk og størrelse vises på 
utomhusplan, og redegjøres for ved søknad om rammetillatelse. 

d) Parkering skal minimum tilfredsstille kravene kommuneplanen. 
e) Angitt %BYA omfatter bygninger, parkeringsareal, snu- og kjøreareal samt varelevering. 

 
 
4.  SAMFERDSEL (§12-5. nr 2.) 
§ 4-1.  Veg (f_SKV) 
a) Innenfor feltet tillates etablert adkomstvei. 
b) Veien skal være felles for felt BKB og eksisterende skoleanlegg 
§4-2.  Annen veggrunn, grøntareal (f_SVG) 
a) Mellom gangveg og areal for bebyggelse skal det settes av et areal med dybde 3 m fra  

regulert gangveg. Arealet skal brukes til grøft, avvanning og snøopplag og være en del av 
grøntanlegget. 

 
4. HENSYNSSONER (PBL §12-6) 
§ 4-1.  Frisiktsone (H140) 
a) I frisiktsonen tillates ikke permanente sikthindrende elementer som rager mer enn 50 cm 

over kjørebanen.  


