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Digitalt kartgrunnlag fra Randaberg kommune. Digitalisering og
grafisk tilrettelegging er utført av Asplan Viak AS.
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HÅLANDSVATNET

KOMMUNEPLANBESTEMMELSER

I planlagte byggeområder kan arbeider og tiltak nevnt i plan- og bygningslovens §§81, 84, 86a, 86b og 93 samt fradeling til
slike formål, ikke skje før området inngår i reguleringsplan.(Jf. Plan- og bygningslovens §20-4.a.)
§2
I de enkelte byggeområder kan utbygging ikke skje før avløps-, vannforsyning-, el. forsyning og kommunikasjonsforhold er
tilfredstillende ordnet. (Jf. Plan- og bygningslovens § 20-4.b.)
§3
Det skal utarbeides et program for boligbyggingen i kommunen. Programmet skal bl.a. fastsette utbyggingstakt,
utbyggingsrekkefølge og sammensetting av boligtyper. Utbygging av områder for boliger skal skje i denne rekkefølge:
1. Goa
2. Grødem
3. Sentrum

RETNINGSLINJER

BESTEMMELSER OM TILTAK LANGS HÅLANDSVANNET.
§11
I området langs Hålandsvannet inntil 100m fra strandlinjen skal tiltak nevnt i Plan- og bygningslovens §§81, 84, 86a, 86b og 93
bare skje i medhold av reguleringsplan. Avstanden måles i horisontalplanet ved gjennomsnitt flomvannstand. (Jf. Plan- og
bygningslovens § 20-4.f.)

§5
Innenfor eksisterende hytteområde i Vistnesvågen tillates pr. eiendom tilbygg/påbygg slik at totalt T-BRA utgjør 60m2. I tillegg
kan det oppføres bod/uthus hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 10m2.
§6
For eksisterende spredt fritidsbebyggelse gjelder arealbestemmelsene i § 5. (Jf. plan- og bygningsloven § 20-4.b.)
Tilbygg, påbygg og lignende, som er unntatt plankrav må ikke på noe vis komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner
i henhold til Kulturminneloven §§ 3 og 6.
EKSISTERENDE SPREDT BOLIGBEBYGGELSE I LNF-OMRÅDET.
§7
Eksisterende bebygde boligeiendommer i LNF-området inngår i planen. (Jf. Plan- og bygningslovens § 20-4.c.)
§8
Tilbygg, påbygg, tillates på eksisterende spredt boligbebyggelse i LNF-området innen følgende rammer:
1.
2.
3.

Max. gesimshøyde målt fra planert terrengs gjennomsnitts nivå fastsettes til 5,8m.
Max. bebygd areal, BYA=15 %.
Det tillates kun en boenhet pr. eiendom.

(Jf. Plan- og bygningslovens § 20-4.b.)
§9
På eksisterende spredt bebygde boligeiendommer i LNF-området tillates oppført nybygg, garasje/uthus med max T-BRA på 70m
2 pr. eiendom og med max. gesimshøyde på 3,5m. (Jf. Plan- bygningslovens § 20-4.b.)
§10
Tilbygg, påbygg og lignende, som er unntatt plankrav, må ikke på noe vis komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner
i henhold til Kulturminneloven §§ 3 og 6.

Anbefalt antall personbilplasser ved bebyggelse for næringsvirksomhet og offentlige formål.

1.

Boliger må ikke oppføres i områder der støybelastningen overstiger 55db(A). Annen støyømfintlig bebyggelse må
ikke oppføres i områder der støybelastningen overstiger 50db(A). I områder hvor støynivået overstiger veiledende
støynormer, må det dokumenteres at det med støydempningstiltak kan oppnås akseptable støyverdier.

2.

I områder der det i tilknytning til utbyggingstiltak nevnt i plan- og bygningslovens §§84 og 93 kreves tillatelse til
etablering av ny avkjørsel eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til riks- og fylkesveg, skal Statens vegvesens
rammeplan for avkjørsler legges til grunn ved saksbehandlingen.

GOLF.
§12
Jordlovens § 12 om samtykke til fradeling er gjeldende for planområdet. Godkjent detaljreguleringsplan skal foreligge innen
31.12.2014. Dersom golfanlegget opphører, skal området tilbakeføres til landbruk.

RETNINGSLINJER FOR BOLIGOMRÅDER OG NÆRMILJØ.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER (FORNMINNER).

Der nye boliger etableres skal følgende krav innfris ( gjelder ikke bolig tilknyttet stedbunden næring, for eksempel hus nr.2 på
gårdsbruk) :

(Jf. Plan- og bygningslovens § 20-4.b.)
§4
I eksisterende hytteområde i Vistnesvågen er det forbud mot å fradele tomt for eller oppføre ny fritidsbebyggelse. ( Jf. Plan- og
bygningslovens § 20-4.b.)

GENERELLE RETNINGSLINJER.

§13
Da Fylkesrådmannen ikke har grunnlagsmateriale for å kunne vurdere hvorvidt den foreslåtte arealdisponeringen innebærer
konflikt i forhold til ikke-kjente automatisk fredete kulturminner, og kulturminner i sjø og vassdrag, har Fylkesrådmannen ikke
sagt seg enig i arealbruken, jf. lov om kulturminner § 8, 4. ledd. Dette innebærer at forholdet til undersøkelsesplikten i
kulturminnelovens § 9 skal avklares på reguleringsplannivå eller i forbindelse med utbyggingsplaner. Fylkesrådmannen som
sektormyndighet for kulturminnevern, skal også være høringsinstans ved endringer som gjelder vedtatte planer for arealbruk,
tiltak i LNF-områder samt sjø og vassdrag (i ft marine kulturminner), for å få mulighet til å avklare forholdet til automatisk
freda kulturminner.

Lekeplassnorm:

Automatisk fredete kulturminner som ligger innenfor områder vist som fremtidige utbyggingsområder (f.eks boligområder,
næringsområder o.l) skal, i forbindelse med detaljplanlegging av området, søkes bevart gjennom spesialområderegulering/
hensynsoneregulering i fremtidig reguleringsplan.

Trafikale forhold:

NYERE TIDS KULTURMINNER.

§14
Arealplaner, byggesaker og andre tiltak som angår eller influerer bygninger som inngår i SEFRAK-registeret og/eller er eldre
enn år 1900, og andre nyere tids kulturminner, må forelegges fylkeskommunen som sektormyndighet innen kulturminnevern.
Arealplaner, byggesaker og andre tiltak som ligger innenfor eller influerer på eksisterende spesialområder, skal forelegges
fylkeskommunen som sektormyndighet innen kulturminnevern.

Type lekeplass:
Sandlekeplass
Kvartalslekeplass
Ballfelt

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enhet:
Sitteplasser
Sitteplasser/ ansatte
Sitteplasser/ ansatte
Rom/ ansatte
Tilskuere/ ansatte
Ansatte/ elever over 18 år
Senger
100 m2
100 m2
100 m2
100 m2

P-plasser pr. enhet:
0,2
0,3/ 0,3
0,3/ 0,3
0,7/ 0,5
0,3/ 0,3
0,8/ 0,2
0,8
1,5
2,5
3,5
1,5

RETNINGSLINJER FOR NATUROMRÅDER.
Antall boliger:
4 - 25
25 - 200
100 - 200

Avstand til bolig:
Maks. 50 m
Maks. 150 m
Maks. 400 m

Areal:
25 - 100 m2
1 500 - 2 000 m2
2 000 – 4 000 m2

Atkomstveger bør ikke ha større ÅDT enn 200 kjt/døgn uten separering mellom gående/syklende og kjørende.
Atkomstveger skal utformes på en slik måte at bofunksjonen er fremtredende og at vegnettet ikke innbyr til høy
hastighet.
Boligområder skal ikke belastes med gjennomgangstrafikk.
Fartsnivået skal være mindre enn 10km/t over ønsket fartsgrense. Med fartsnivå menes den fart som 85 % av
trafikkantene ikke overskrider.
Hvor det ikke er avsatt frisiktsoner gjelder veglovens bestemmelser.
Alle nye boligområder skal gi barn og unge trygge oppvekstvilkår mht nærmiljø og skoleveg.

Parkeringsnorm:
Det faste utvalg for plansaker kan kreve at det etableres felles parkeringsplasser i boligområder. Det kan også kreves høyere
parkeringsdekning enn parkeringsnorm i særskilte tilfeller.
Anbefalt antall bilplasser for boliger, inklusiv besøksparkering.
Bebyggelsestype:
Småhus
Rekkehus
Blokker
Hybler

Virksomhet:
Kirker
Kino/teater
Restaurant
Hotell
Idrettsanlegg
Skoler
Alders-/sykehjem
Kontorer
Forretning, detalj
Forretning, senter
Produksjon, lager, service

Plasser pr. boligenhet:
2,5
2,0
1,5
1,0

1.

I arealer vist som prioritert naturområde, kan det ikke gjøres inngrep som vil påvirke plante- og dyreliv som registrert i
kartleggingen av biologisk mangfold i Randaberg kommune. Dette vil bl.a. omfatte
tørrlegging av området
oppgjødsling
oppdyrking/ nydyrking
deponering
omdisponering
omfattende omgjøring til park

2.

Tradisjonell bruk av områdene i landbrukssammenheng er positivt.

3.

Områdene vil bli prioritert ved søknad om støtte til skjøtselstiltak.

RETNINGSLINJER FOR LANDBRUKSEIENDOMMER.
1.
Som hovedregel tillates 1 bolig/boenhet pr. landbrukseiendom. Eventuell bolig nr. 2 skal
til brukets størrelse og produksjon.

behovsvurderes i forhold

2.

Plassering av hus nr.2 skal skje i tilknytning til eksisterende tun.

3.

All deponering/utfylling av masse som overstiger 0,5daa i utstrekning, er søknadspliktig i samsvar med pbl.

