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Åmli kommune                                                        Vedtatt dato: 
Dato for siste mindre endring: 

 
 

Detaljreguleringsplan for Simonstad næringsområde 
 

 

Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering 

 
PlanID: 0929 2018005 
Saksnummer:  

 

1. Planens hensikt 
 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for næringsutvikling på Simonstad i tilknytning til eksisterende 
næringsarealer.  

 

2. Reguleringsformål  

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er avmerket med plangrense på 
detaljreguleringsplankartet i målestokk 1:1000 (vertikalnivå 2) og 1:1000 (vertikalnivå 3) datert 
07.01.2020.  
Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jf. Plan- og bygningsloven:  
 

 Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5, ledd nr. 1 
Næringsbebyggelse (1300) – BN 

 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, ledd nr. 2 
Kjøreveg (2011) – o_SKV 

Annen veggrunn – teknisk anlegg (2018) – o_SVT 

Kollektivholdeplass (2073) – o_SKH 

 

 Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5, ledd nr. 3 
Naturområde – grønnstruktur (3020) – GNA 
Vegetasjonsskjerm (3060) –  GV 

 

 Landbruks-, natur og friluftslivformål samt reindrift, jf. pbl. § 12-5, ledd nr. 5 
LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (5100) – LNFR  

 

 Bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. pbl. § 12-5, ledd nr. 6 
Naturområde i sjø og vassdrag (6610) – VNA 

 

 Hensynssoner, jf. pbl § 12-6 
Frisikt (140) – H140  

 

 Bestemmelsesområder, jf. pbl § 12-7 
Midlertidig bygge- og anleggsområde 
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3. Fellesbestemmelser  
 

3.1 Byggegrense mot fv. 415 (Simonstad) følger formålsgrense mellom felt o_SVT1, o_SVT3 og BN1, og 
mellom felt o_SVT4 og BN2. Byggegrense mot Jordøyavegen er satt 10 meter fra regulert senterlinje. 
Byggegrense mot Nidelva ligger i formålsgrensen til felt GNA1-2. 

 
3.2 Løsmasser som må fjernes og evt. mellomlagres, kan deponeres på egnede steder utenfor 
byggeområdene. Deponi skal godkjennes av kommunen. 

 
3.3 Det må sikres at overvann med mistanke til forurensning ikke tilføres grunnen eller vassdrag. (jf. 
pbl. § 12-7, nr. 3). 

 
3.4 Elvebredden langs område må i nødvendig grad sikres mot erosjon. 

 
3.5 For all ny utbyggelse i området må det foreligge VA-rammeplan. Rammeplanen skal redegjøre for 
hvordan utbygging skal tilrettelegge for vann- og avløp, overvannshåndtering og tilgang på slokkevann.  

 
3.6 Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner (arkeologiske),   

eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent 
stein, etc, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kulturminneloven) § 8. 
 

 

4 Rekkefølgebestemmelser  

 
4.1 VA-rammeplan, støyvurdering og veitekniske planer må godkjennes av bygningsmyndighet før 
rammetillatelse kan gis.  
 
4.2 Følgende skal være ferdig opparbeidet før igangsettelsestillatelse kan gis på BN2: 

 GV - Skjermingstiltak mot gnr./bnr. 44/25. 
 

   4.3 Følgende skal være ferdig opparbeidet før ferdigattest kan gis på BN2: 

 O_SVT6 – tilrettelegge for gående- og syklende/landbrukskjøretøy. 
 
 

5 Bestemmelser til arealformål 

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

5.1.1 Næringsbebyggelse (BN1 - BN2) 

 Område BN1 og BN2 skal benyttes til industri, næringsbebyggelse og og parkering uten behov 
for publikumsrettet overnatting. For all ny bygging i området skal det foreligge situasjonsplan og 
utomhusplan for hele området, godkjent av kommunen, før utbygging. 

 Maksimal %-BYA = 75%. Maksimal mønehøyde er 12 meter over ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå. 

 Bebyggelsen skal ha oppstillingsplass for bil på egen tomt eller fellesanlegg i nærområdet. Det 
skal etableres minimum 2 parkeringsplasser per 100 m2 næringsareal, hvorav minimum 10% skal 
være for forflytningshemmede.    
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5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

5.2.1 Kjøreveg (o_SKV1-o_SKV5) 

 Ved krysset fv. 415 og jordøyavegen skal det kunne etableres rundkjøring med 

bussholdeplass (fv. 415 x Jordøyavegen). 

5.2.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT1 – o_SVT6) 

 Innenfor felt o_SVT6 kan det legges høyspentkabel under bakken. Området skal også kunne 

tilrettelegges for gående – og syklende og landbrukskjøretøy. Opparbeidelse av området 

skal godkjennes av bygningsmyndighet. 

 

5.3.4 Kollektivholdeplass (o_SKH) 

 o_SKH er offentlig kollektivholdeplass. Innenfor formålet tillates det å oppføre Leskur. 
 

5.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

5.3.1 Naturområde – grønnstruktur (GNA1-GNA2) 

 GNA1-2 skal benyttes til buffersone mot Nidelva. Naturlig vegetasjon opprettholdes, og det er 
ikke tillatt med tiltak innenfor dette området som kan svekke biologisk mangfold eller elvas 
funksjon i landskapet. 

5.3.2 Vegetasjonsskjerm (GV) 

 GV skal benyttes til sone for skjerming mot innsyn til bebyggelse på gnr./bnr. 44/25. Det skal 

innenfor feltet opparbeides skjermingstiltak etter plan godkjent av bygningsmyndighet.  

 

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

5.5.1 Naturområde i sjø og vassdrag (6610) – VNA 

 Område VNA nyttes til friluftsliv. Det er ikke tillatt med utfylling eller andre tiltak som kan  
svekke dyreliv, biologisk mangfold, kantsone og elvas funksjon som et viktig landskapselement 
og rekreasjonsområde. 

 

6 Bestemmelser til hensynssoner (§ 12-6) 

6.1 Frisikt  

 Innenfor frisiktsonene (H140) skal terrenget planeres slik at dette ikke på noe sted blir høyere 
enn 0,5m over tilstøtende vegers nivå. Beplantningen på egen eiendom tillates hvis denne ikke 
er høyere enn 0,5m over tilstøtende vegers nivå.  

 

7 Bestemmelsesområder (§ 12-7) 

7.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde  

 Innenfor arealformål BN kan det etableres midlertidige bygg- og anleggsområde. BN2 kan 
benyttes ifm. utbygging av næringsområdet på jordøya.  


