
Fiskumparken 
Endringslogg kart og bestemmelser 
Rev: 09.06.19 
 
Endringsloggen viser bestemmelser som er endret. Forklaring vedr. endringen er skrevet i 
kursiv. 
 
 
Bestemmelser: 
 
§1 Planens hensikt 
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for utvikling av Fiskumparken til 
næringsformål i tråd med gjeldende områdeplan og kommuneplan. Områdeplanens 
bestemmelser er gjentatt i detaljreguleringsplanens bestemmelser, og detaljplanen erstatter 
områdeplanen fullt ut. 
 
Slettet: 
Dermed (siste delsetning) 
 
§ 2 Generelt 
 
Lagt til: 

1. Hensynssone – høyspent, sosi 370 
2. Bestemmelsesområde  

- Bestemmelsesområde #1- Trafikkregulerende tiltak og 
parkeringsbestemmelser   

 
3.1 Handel 
Innenfor planområdet tillates ikke detaljhandel. Det tillates ikke oppført kjøpesenter eller 
større varehus for detaljhandel. Det kan etableres plasskrevende varehandel på inntil 50% 
av det samlede arealet regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål (sosi 1800). 
Definisjonen av plasskrevende varer skal være tilsvarende som i Regional plan for areal og 
transport i Buskerud 2018-2035. Denne definisjonen skal følges innenfor planområdet. Det 
åpnes for at definisjonen av plasskrevende varehandel kan oppdateres ved eventuell 
oppdatering av denne definisjonen ved ny regional plan. 
 
Endret fra: 
Det kan etableres plasskrevende varehandel på inntil 50% av det samlede arealet av 
næringsfeltene. 
 
Endret til: 
Det kan etableres plasskrevende varehandel på inntil 50% av det samlede arealet regulert til 
kombinert bebyggelse og anleggsformål (sosi 1800). 
 
3.3 Utomhusplan  
Til rammesøknad ved oppføring av bygg skal situasjonsplan foreligge i hensiktsmessig 
målestokk, og godkjennes av byggesaksavdelingen. 
Den skal vise bygg og utomhusplan, herunder parkeringsplasser og terrengbearbeiding og 
eventuell inngjerding, støttemurer etc. 
 
Lagt til: 
Støttemurer (siste setning). 
 
 
 



3.8 Utnyttelsesgrad 
For bygninger med romhøyde over 3 meter skal bruksarealet (BRA og %BRA) regnes uten 
tillegg for tenkte plan.  
50% av avgrenset område for utelagring inngår i BRA. 
 
Parkeringsarealer helt eller delvis under terreng regnes ikke med i bygningens bruksareal. 
 
Endret: 
Bestemmelsen er endret fra 100% til 50% av avgrenset område for utelagring inngår i BRA.  
 
Lagt til: 
Areal benyttet til oppstillingsplasser for store kjøretøy skal ikke inngå i BRA. 
 
3.13 Skilt  
Ved innkjørsel til næringsparken, hvert delområde og tomt tillates felles informasjonsskilt for 
virksomheter innenfor området. Skilt som festes på bygningene skal ikke rage over gesims, 
og skal underordnes og tilpasses de bygningselementene de festes på, både med hensyn til 
størrelse, farge og materialbruk.  
Ved rammesøknad skal det redegjøres for bruk av skilt og lages en skiltplan.  
 
Skiltplan for infrastruktur skal sendes inn sammen med rammesøknad for infrastruktur iht 
ØEK's veinorm. 

 
Lagt til: 
Skiltplan for veier skal sendes inn sammen med rammesøknad for infrastruktur iht ØEK's 
veinorm. 
 
3.14 Holdeplasser 
Holdeplasser kan opparbeides i byggeområdene eller langs offentlig kjørevei som kantstopp 
eller busslomme. Der holdeplassene opparbeides langs offentlig kjørevei (o_SKV) blir 
arealer i formålene "Annen veggrunn – tekniske anlegg" (o_SVT) og "Vegetasjonsskjerm" 
(f_GV) berørt. 
 
Lagt til: 
Hele 3.14 
 
3.15 Miljøoppfølgingsplan 
Det er utarbeidet en Miljøoppfølgingsplan for prosjektet (Asplan Viak, datert 12.04.2019) som 
angir hvordan man kan oppfylle relevante miljøkrav og miljømål, herunder 
avbøtende/risikoreduserende tiltak og krav til miljøoppfølging, innenfor området. 
 
Lagt til: 
Hele 3.15 
 
§4 Bebyggelse og anlegg 
 
4.1 Fellesbestemmelser 
 
4.1.1 Arkitektur og estetikk  
Alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven skal, når det gjelder volum, materialbruk, 
farger o.l. utformes på en slik måte at byggetiltaket får en god arkitektonisk og 
materialmessig kvalitet.  
 



Bebyggelsen skal utformes med variasjon for å unngå monotoni, men skal ha slektskap i 
materialvalg og volumoppbygging. Det skal ikke benyttes reflekterende platekledning i 
fasader. 
 
Bebyggelsen skal i hovedsak danne kvartalsstruktur innenfor hvert felt, unntatt på felt A1, A2 
og A3. 
Bebyggelsen skal i hovedsak ha sammenhengende kvartalsstruktur for felt C1, C2 og C3 og 
med retning som vist i illustrasjonsplanen. 
Ny bebyggelse skal plasseres slik at det tilrettelegges for et oversiktlig, trafikksikkert og lett 
fattbart gangvegnett. 
 
Det skal tilstrebes å benytte klima- og miljøvennlige løsninger i prosjektering og oppføring av 
bygg. 
 
Lagt til: 
«i hovedsak» lagt til i teksten på to steder. 
 
Det skal tilstrebes å benytte klima- og miljøvennlige løsninger i prosjektering og oppføring av 
bygg. 
 
4.2.2 Felt A2 – SAA - Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer 
kombinert med andre angitte hovedformål (2900):  
a) Arealet kan benyttes til vegserviceanlegg, døgnhvileplass, bevertning og 
motell/overnatting med tilhørende parkeringsarealer, servicefunksjoner og administrasjon 
tilknyttet virksomheten. 

b) Det kan etableres bygninger for hvile, bevertning, motell/overnatting inntil BRA= 1500m2.  
c) Det kan etableres takkonstruksjoner over vegserviceanlegg. 
d) Maksimal gesimshøyde er 9 meter over gjennomsnittlig planert omkringliggende terreng.  
e) Det kan etableres støyskjerming og visuell skjerming mot bebyggelsen vest for feltet.  

f) For felt A2 gjelder fellesbestemmelsene for bebyggelse og anlegg.  

g) Det skal etableres fotgjengerovergang fra felt A2 SAA til felt A3 BN. 

 

Lagt til: 

a) og administrasjon tilknyttet virksomheten. (Dette gjelder alle felt) 

 

Endret:  

BRA for hvile, bevertning motell/overnatting redusert fra 2000m2 til 1500m2. 

 

Slettet: 

f) Det kan etableres fordrøyningsanlegg for overvann fra veiarealer. Anlegget skal tilhøre  

veiholder. 

Lagt til: 

g) Det kan etableres fotgjengerovergang fra felt A2 SAA til felt A3 BN. 

 
5.1 SKV - Kjøreveg  
o_SKV1, o_SKV3, o_SKV4, o_SKV5, o_SKV6, o_SKV7 og o_SKV8: 
Områdene skal benyttes til offentlig kjøreveger.  
Bredden på arealet omfatter kjørebane samt skulder og rekkverksrom. Veger skal 
opparbeides med bredder som vist på typisk tverrsnitt for veg, vedlagt plan.  



Vegstandard: tilsvarende Samlevei (S) med utvidet bredde for næring- og industritrafikk iht. 
"Øvre Eiker kommune normal for vei- og gateutforming". Dimensjonerende kjøretøy: 
Modulvogntog (MVT). 
Ved opparbeidelse av veiene kan det gjøres mindre justeringer av formålet for å begrense 
terrenginngrep.  
 
o_SKV2 
Vegstandard: Boligvei (B) iht. "Øvre Eiker kommune normal for vei- og gateutforming", med 
fravik for krav til stigning.  
Området skal benyttes til offentlig kjøreveger. Bredden på arealet omfatter kjørebane samt 
skulder og rekkverksrom.  
Dimensjonerende kjøretøy: Vogntog (VT). 
Ved opparbeidelse av veiene kan det gjøres mindre justeringer av formålet for å begrense 
terrenginngrep.  
 
Slettet: 
Fravik for krav til fast dekke (o_SKV2: første setning). 
 
5.4 o_SVT - Annen veggrunn – teknisk 
Områdene skal benyttes til snøopplag og grøft/sideareal til veg. Det er tillatt med rekkverk, 
belysning og holdeplasser for kollektivtrafikk i disse områdene. 
Det tillates oppstillingsplasser for drift/vedlikehold av nett-/nodestasjoner for El og IKT, videre 
tillates skap for El og IKT i dette arealet. Arealet kan benyttes for fordrøyningsmagasiner for 
overvann fra veiareal. 
Ved opparbeidelse av veiene kan det gjøres mindre justeringer i av formålet for å begrense 
terrenginngrep.  
 
Lagt til: 
holdeplasser for kollektivtrafikk  
 
Slettet: 
Venteareal for kantsopp for buss 
 
5.7 o_SPA - Utfartsparkering  
Området skal benyttes som offentlig utfartsparkering mot øvrig grønnstruktur. Teknisk 
utførelse av utfartsparkeringen dimensjoneres og bygges etter Statens vegvesens håndbok  
N200 veibygging.  
 
Lagt til: 
Teknisk utførelse av utfartsparkeringen dimensjoneres og bygges etter Statens vegvesens 
håndbok N200 veibygging uten fast dekke. 
 
§ 6 Grønnstruktur 
Grønnstrukturområdene f_GN1, f_GN2, f_GTD er felles for byggeområdene. 
Grønnstrukturområdene inngår i en helhetlig løsning for håndtering av overvann. Det skal 
utarbeides skjøtselsplan for disse områdene. Vegetasjonsskjermer inngår ikke i 
skjøtselsplanen. Skjøtselsplanen skal minimum inneholde følgende: 

• Beskrivelse av området 

• Beskrivelse av dagens bruk 

• Mål og ønsket uttrykk 

• Beskrivelse av skjøtsel og vedlikehold for alle områdene 
Utarbeidet skjøtselsplan skal følges til enhver tid.  
 
Utarbeidet plan skal fremlegges naboer og godkjennes av Fylkeskommunen og kommunen.  
 



Innenfor alle Grønnstrukturområdene kan det etableres stier, benker, skilt og andre mindre 
installasjoner som tilrettelegger for økt bruk av naturområdene, overvannsanlegg med 
bekker, grøfter, fordrøyningsbasseng, osv. Overvannsanlegget opparbeides fortrinnsvis ved 
benyttelse og oppgradering av eksisterende vannveier.   
 
Lagt til: 
f_ foran koding av Grønnstrukturområdene i første setning. 
 
6.3 f_GTD Turdrag- grønnstruktur (3030) 
Innenfor området kan det etableres: 

• Landbruksvei  

• Turvei  

• Skiløype  

• Belysning ifm. skiløype eller turvei 

• Tømmervelteplass. Dette gjelder ikke langs offentlig vei. 

• Aktivitetspark 

• Midlertidig anleggsvei  
 
Endelig plassering og omfang av landbruksvei avklares ved byggesøknad. Landbruksvei skal 
være åpen for allmenn bruk. Ved overbygging av landbruksveien skal den ha minimum 4,5 m 
fri høyde og 4,5 m bredde.  
 
Lagt til: 
Dette gjelder ikke langs offentlig vei (gjelder tømmervelteplass). 
 
6.4 f_GV Vegetasjonsskjerm 
Arealer avsatt som vegetasjonsskjerm har som formål å ramme inn bebyggelsen på feltene. 
Formålene regulert som vegetasjonsskjerm skal tilsås med stedegens vegetasjon.  
Det kan bygges holdeplasser for kollektivtrafikk og nett-/nodestasjoner for El og IKT i dette 
arealet. Holdeplasser må tilpasses gang og sykkelvei. 
Det tillates skjæring, fylling og støttemur i forbindelse av opparbeiding av vei og byggefelt 
innenfor arealet. 
I vegetasjonsskjermen som deler felt C1 og C3 kan det etableres kryssende kjørevei som 
binder feltene sammen. 
Det kan etableres teknisk infrastruktur som VA, el og fiber.  
 
Lagt til: 

3. bygges holdeplasser for kollektivtrafikk (tredje setning) 
4. Holdeplasser (fjerde setning) 
5. ..og støttemur (femte setning) 

 
Slettet: 

6. skjerme virksomheten og.. (første setning) 
7. Oppføres leskur i forbindelse med venteareal for busstopp (tredje setning) 
8. Ventearealet/leskuret (fjerde setning) 

 
Lagt til: 
7.7 Faresone høyspent (H370)  
Netteier skal kontaktes vedrørende utforming av tiltak som berører faresonen. 
 
7.8 Bestemmelsesområde  
Innenfor bestemmelsesområde #1 er det ikke tillatt å etablere avkjørsler til feltene A1 og A3. 
 
  



 
Plankart: 
 
Lagt til: 

1. Hensynssone – høyspent, sosi 370 nord-vest i planområde 
2. Basiskart er lagt til plankartet iht. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og 

digitalt Planregister. 

3. Bestemmelsesgrense #1 – forbud plassering av avkjørsler 
 
Endret: 

4. Område for hensynsone H190 nord ved felt A2 SAA er endret til teknisk vegareal. 
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