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Revidert av Klepp kommune med revisjonsdato 20.02.2009

INNLEDNING

Formålet med planen er å tilrettelegge for utbygging av industrivirksomhet.
Området reguleres til følgende formål:

Byggeområder (plan- og bygningslovens § 25.1, ledd 1)
• Industri / lager
• Kontor / industri

Offentlige trafikkområder (plan- og bygningslovens § 25.1, ledd 3)
• Kjøreveg
• Annen veggrunn
• Gang-/sykkelveg

Offentlige friområder (plan- og bygningslovens § 25.1, ledd 4)
• Offentlige friområder generelt

Spesialområder (plan- og bygningslovens § 25.1, ledd 6)
Frisiktsone

1. FELLESBESTEMMELSER OG REKKEFØLGEBESTEMMELSER

1.1 Krav til universell utforming
Alle tiltak i området inkludert bygningar skal utformast etter prinsippet om universell
utforming. Klepp og Time kommune sine ”Rettleiar publikumsbygg”, ”Rettleiar offentleg
gateareal” og ”Rettleiar utomhusareal” skal legges til grunn for utarbeiding av
utbyggingsavtaler, reguleringsplaner og behandling av byggesaker, jfr vedtak i
kommunestyret 21.06.2007.

1.2. Støykrav
1.2.1. Total støyutbredelse fra planområdet må tilfredsstille Miljøverndepartementets

retningslinjer for støy, T-1442, eller det til enhver tid gjeldende regelverk for de
ulike bedriftene. For å begrense samlet total støy fra området vil den enkelte
virksomhet få en skjerpelse på 5 dB. Eventuelt kan kravet for enkeltbedrifter



reduseres i hvert enkelt tilfelle, og når samlet virksomhet blir kjent. Ved
rammesøknad må det redegjøres for støyutbredelse fra den aktuelle bedriften.

1.2.2. Støy fra tekniske installasjoner, som f.eks klima- og ventilasjonsanlegg, må
ivaretas under prosjektering av nybyggene. Krav i NS 8175 Lydforhold i
bygninger - Lydklassifisering av ulike bygningstyper skal da legges til grunn.

1.2.3. Bygg- og anleggsvirksomhet, deriblant masseuttak, må ikke gi støy som
overskrider grensene til slik virksomhet gitt i T-1442. Utførende entrepenør vil
være ansvarlig for at kravene overholdes. Der det er gitt detaljerte krav i
reguleringsbestemmelsene i  Kapittel 2 gjelder disse foran retningslinjer i T-
1442.

1.3 Rekkefølgekrav

1.3.1 Krav som må tilfredsstilles i forkant av tilretteleggingsarbeid for nye
industritomter i planområdet

Før tillatelse til opparbeidelse av nye kommunaltekniske anlegg, veganlegg, industritomter,
uttak av masse og oppstart av ny virksomhet i planområdet kan gis skal alle følgende krav til
planer og tiltak være oppfylt (Kan utarbeides for deler av planområdet der det er naturlig):

1.3.1.1. Det gjennomføres kartlegging av forurensning i grunnen for alle areal som
blir berørt av tiltak, også mellomlagring av masse m.m. Tiltak for å
fjerne/utbedre forurensning skal være godkjent før tillatelse til tiltak kan
gis.

1.3.1.2. Tekniske planer for rundkjøring, underganger, holdeplass for buss, ny
gang- og sykkelveg til togstopp samt tilkobling til gang-og sykkelveg langs
jernbanen nord for fylkesvegen skal være godkjent av Statens vegvesen og
Klepp kommune.

1.3.1.3. Tekniske planer for støyskjerming langs rv 505 både mot
boligbebyggelsen på nord og østsiden av vegen og mot friområde på
sørsiden av rv 505 skal være godkjent av Statens vegvesen og Klepp
kommune.

1.3.1.4. Tekniske planer for kommunal veg, gang- og sykkelveg gjennom
planområdet, ledningsnett for vann og spillvann samt overvannsledninger
med tiltak/innredninger for å hindre utilsiktet utslipp til vassdrag
(oljeavskiller, klaringsbasseng, infiltrasjonsanlegg) skal være godkjent av
Klepp kommune. Tekniske planer kan godkjennes for delområder så lenge
det kan dokumenteres et konsept for helheten for utbygging i planområdet.

1.3.1.5. Formingsveileder skal være godkjent av Klepp kommune.
Formingsveileder skal avklare utforming av veger, belysning, reklame,
inngjerding, samt bygningsdetaljer i nødvendig grad. Formingsveileder skal



legges til grunn for byggesaksbehandling av de enkelte tiltak på lik linje
med reguleringsbestemmelsene.

1.3.1.6. Helhetlig grøntplan for industriområdet (utforming av areal inntil vegnett,
den ubebygde delen av tomtene og utforming og beplanting av voll mot
friområde) skal være godkjent av Klepp kommune.

1.3.1.7. For opparbeidelse av tomter som medfører uttak av fast fjell innen
planområdet skal driftsplan for drift av massetak/steinbrudd være godkjent
av Klepp kommune og Bergvesenet før uttak av fjell kan startes opp.
Driftsplanen må være i samsvar med endelig godkjent reguleringsplan.

1.3.1.8. Plan for tiltak for å hindre forurensning av vann og jord fra
industrivirksomhet skal være godkjent av Klepp kommune. Planer kan
godkjennes for delområde så lenge det kan dokumenteres et konsept for
helheten for utbygging i planområdet.

1.3.2 Krav som må tilfredsstilles i forkant av oppstart av masseutskifting på hele eller
deler av K/I4 og/eller I/L3 og/eller oppstart av/klargjøring til uttak av fjell i
planområdet.

1.3.2.1.  Voll eller skjerm/tett gjerde mot innsyn i søre del av K/I4 og I/L3 for
skjerming mot friområde i sør og sørvest skal være etablert innen 1 år etter
massseutskiftingsarbeid på K/I4 og/eller IL/3 eller oppstart av/klargøring til
uttak av fjell i planområde er satt i gang.

1.3.2.2. Gjerde som skiller friområde fra byggeområde, midlertidig i
anleggsområdet i forbindelse med masseuttaket eller permanent som skille
mellom friområde og byggeområde, skal være på plass før tiltak blir startet.

1.3.3 Krav som må tilfredsstilles i forkant av å ta i bruk første nye bygning i
planområdet eller oppstart av første nye virksomhet i planområdet.

Før brukstillatelse av første nye bygning og/eller oppstart av første ny virksomhet i
planområde kan gis skal alle følgende krav være oppfylt:

1.3.3.1. Ny tilknytning til Rv 505 med rundkjøring, underganger, holdeplass for
buss og ny gang- og sykkelveg til togstopp samt tilkobling til gang- og
sykkelveg langs jernbanen nord for fylkesvegen skal ferdigstilles samtidig
med at ny bebyggelse og/eller virksomhet i området blir tatt i bruk/startet.

1.3.3.2. Det skal opparbeides en støyskjerm/støyvoll med skjermingshøyde på
minimum 1 meter langs Rv 505 mot friområdet F1 samtidig med
opparbeidelse av tiltak opplistet i avsnitt foran.

1.3.3.3. Kommunal veg med tilhørende gang- og sykkelveg eller fortau fra ny
rundkjøring på RV 505 til aktuelt byggeområde skal ferdigstilles samtidig
med at ny bebyggelse og/eller virksomhet i området blir tatt i bruk/startet.



1.3.3.4. Gang- og sykkelveg mellom I/L 3 og K/I4, fra kommunal veg til
friområde, skal ferdigstilles sammenhengende samtidig med at første
bygning på I/L3 eller K/I4 blir tatt i bruk eller ny virksomhet starter opp.

2. OPPARBEIDELSE AV INDUSTRITOMTER- DRIFT AV STEINBRUDD

2.1. Krav til godkjenning av driftsplan og tilsyn av Bergvesenet
2.1.1. Driften skal følge en driftsplan godkjent av Bergvesenet. Driftsplanen skal
ajourføres hvert 5. år eller etter avtale med Bergvesenet. Bergvesenet skal, med
grunnlag i driftsplanen, føre tilsyn med uttaket. Det skal føres driftsjournal med daglig
registrering av aktiviteten i steinbruddet som boring, sprenging, knusing. Det skal
journalføres daglig kontroll med vanningstiltak for å hindre støvflukt og daglig visuell
kontroll av sedimenteringsanlegg for å hindre utilsiktet avrenning av partikler til
Frøylandsvatnet.

2.2. Krav til inngjerding av industritomter og massetak
2.2.1. Permanent gjerde mot friområde i områder med fjellskrent
Det skal settes opp flettverksgjerde mot friområdet i 1.80-2.00 m høyde på metallpåler
i tilsvarende utførelse som tidligere er brukt i området. Gjerde må utføres på en slik
måte at det er umulig for barn og andre til å krype under gjerdet. Alt arbeid med
oppsetting av gjerde skal skje fra industriområdet, for å hindre skade på naturterreng
og vegetasjon.

Først etter at gjerdet er satt opp kan grave- og sprengningsarbeid starte opp. Gjerdet
skal fungere som sikring av fjellskrent mot nordvest og mot skogen i sør, og hindre at
naturterreng og vegetasjon blir ødelagt under anleggsarbeid.

Gjerdet skal jevnlig kontrolleres for skader og vedlikeholdes av industritomteieren

2.3. Søknad om opparbeidelse av industritomt og drift av steinbrudd
2.3.1. Planen skal vise profiler for terreng før og etter uttak med inntegnet

sikringsgjerde. Planen skal vise sikringstiltak for fjellskrent mot steinsprang
m.m.

2.3.2. Planen skal vise uttaksrekkefølge for massene og prinsipp for plassering av
grovknuser.

2.4. Driftstid for drift av steinbrudd og opparbeidelse av industritomter
2.4.1. Driftstid for rydding/klargjøring av området som skal sprenges, boring av fjell,

sprengningsarbeid: Mandag – fredag (hverdager) mellom kl 07.00 og 16.00 i
perioden 15. september til 30.april. Gjelder frå 15. september i det året etter at
uttak av stein tar til i planområdet.

2.4.2. Driftstid for sortering/opplessing av nysprengt fjell, drift av grovknuser i
tilknytning til den sprengte salven: Mandag – fredag (hverdager) mellom kl
07.00 og 19.00 i perioden 15. september til 30. april. Gjelder frå 15. september i
det året etter at uttak av stein tar til i planområdet.



2.4.3. Driftstid for opplessing av sortert/knust fjell for uttransport til annen mottaker:
Mandag – fredag kl 07.00 – 19.00 i perioden 15. september til 30. april.  Gjelder
frå 15. september i det året etter at uttak av stein tar til i planområdet.

2.4.4. Drift av anleggsarbeid for opparbeidelse av industritomt (graving, planering,
grøfte- og ledningsarbeid m.m.): Mandag – fredag kl 07.00 – 19.00 hele året.

2.5. Krav til å avgrense utslipp av støy ved opparbeidelse av industritomter og uttak
av fjell.

2.5.1. Driften av massetak skal holdes innenfor akseptable støygrenser. Følgende
immisjonskrav (ekvivalentnivå) skal tilfredsstilles ved nærmeste bolighus:

Dagtid kl 07.00-19.00 55 dB(A)
Kveldstid kl 19.00-23.00, søn- og helligdager kl 0700-23.00 drift ikke tillatt
Natt kl 23.00-07.00 drift ikke tillatt

Dersom støyen omfatter tydelige enkelttoner og /eller impulslyd, skal
grenseverdien for ekvivalentnivået reduseres med 5 dB.

Høyeste lydnivå skal ikke overskride grenseverdien for ekvivalentnivået med
mer enn 10 dB.

2.6. Krav til å avgrense utslipp av støv ved opparbeidelse av industritomter og uttak
av fjell

2.6.1. Støvdempende tiltak:

2.6.1.1. Uttak av fjell med boring, sprenging, sortering og eventuell grovknusing
skal ikke forekomme i perioden 1. mai til 14. september. Dette av hensyn
til utesesongen og perioder med tørt vær og vind.

2.6.1.2. Steinmassen skal vannes ved behov for å redusere støvplager. Massen skal
alltid vannes ved grovknusing.

2.6.2. Grenseverdier:
Nedfallsstøv fra virksomheten skal ikke på noe tidspunkt overstige 5 g/m2 pr 30 døgn.
Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som
eventuelt blir mer utsatt.
Døgngrenseverdien for svevestøv fra masseuttaket målt ved nærmeste/mest utsatte
bolig er 50 µg/m3 steinstøv med partikkeldiameter <10 µm (PM10), og må ikke
overskrides mer enn 35 ganger pr. år. Årsgrenseverdien for steinstøv med
partikkeldiameter <10 µm(PM10

 ) er 40 µg/m3.

2.7. Krav til utslipp av næringsstoff, forurensing og partikler til vassdrag og jord
ved uttak av fjell og opparbeidelse av industritomter.

2.7.1. Det skal anlegges sedimenteringsbasseng stort nok til å ta i mot uttatt
sedimenterbart materiale for å hindre overflateavrenning til Frøylandsvatnet. Det
må tas hensyn til eventuelle magasiner for å ta imot nedbørstopper. Det må lages
tekniske planer til tiltakene som skal iverksettes for å hindre avrenning til



vannet, samt gjøres en risikovurdering i forhold til eventuelle inngrep i/utslipp til
Frøylandsvatnet. Planene skal godkjennes av Klepp kommune.

2.7.2. Det skal lages en beredskapsplan for å forhindre uheldige utslipp til resipient,
samt sikre god drift av anlegget. Det skal være en daglig visuell kontroll av
sedimenteringsbassenget og overløpet til Frøylandsvatnet som skal protokolleres
i en driftsjournal.

3. BYGGEOMRÅDER (pbl § 25. 1, ledd 1)

3.1. Fellesbestemmelser for byggeområder
3.1.1. Det skal stilles høye estetiske krav til utforming av både bygninger og

utendørsanlegg. Bygninger skal tilfredsstille allmenne krav både i forhold til seg
selv og i forhold til de bygde omgivelser.

3.1.2. Før fradeling og/eller utbygging i de enkelte delfelt, skal det fremlegges en
plan som viser planlagt tomtedeling av hele delfeltet.

3.1.3. Største tillatte tomteutnytting (TUmax) og minste tillatte tomteutnytting
(TUmin) er vist på plankartet. Bruksareal som ligger under terreng regnes ikke
med i % TU. Som grunnlag for beregning av tomteutnytting (TU) benyttes en
etasjehøyde på 4,0 meter for industribygg.

3.1.4. Ved søknad om byggetillatelse skal det vises fjernvirkning av bebyggelse ved
oppriss, perspektiv, fotomontasje eller lignende dokumentasjon. Anlegg og
bygninger skal gis en estetisk tiltalende utforming og være godt tilpasset
landskapet. Fasade mot veier og friområder skal gis spesiell oppmerksomhet.
Takoppbygg for tekniske installasjoner skal være en integrert del av byggets
fasader.

3.1.5. Det skal redegjøres spesielt for materialbruk som kan gi helseskade og støv og
støybelastninger.

3.1.6. Sammen med byggesøknaden skal det foreligge plan for ubebygget del av
tomten (utomhusplan) i målestokk 1:500. Planen skal være en helhetlig plan der
fasader, inngjerding, utemøblering, utelager, adkomst, parkering for biler og
sykler, terrengbehandling, belegg, murer og gjerder over 0.7 m, material og
fargebruk, plass til søppelcontainere/renovasjonsdunker, forstøtningsmurer,
beplantning osv. ses i en sammenheng.

3.1.7. Utearealer skal opparbeides med mest mulig grønne arealer. Alle områder som
ikke er beplantet eller parkmessig opparbeidet, skal ha fast belegg for å hindre
støvflukt. Det skal legges til rette for avfallssortering.

3.1.8. Alle adkomster til vei skal ha tilfredsstillende siktforhold. Bredden på
innkjøring til eiendommen skal ikke overskride nødvendig bredde for
lastebil/semitrailer med svingradius inntil 16 m. Der det er nødvendig med
tilkomst for spesielle kjøretøyer kan det opparbeides et overkjørbart område
bredere enn adkomsten.



3.1.9. Klepp kommune kan kreve inngjerding/skjerming av utelager dersom disse er
skjemmende for omgivelsene. Industriområdet eller enkelte industritomter kan
tillates inngjerdet etter planer godkjent av kommunen.

3.1.10. De ubebygde deler av tomtene skal være ferdig opparbeidet før bygningen tas
i bruk. Ved delvis utbygging av en tomt skal utearealer som naturlig hører til
byggetrinnet opparbeides.

3.1.11. Utendørs produksjon kan tillates dersom det ikke urimelig belaster
omgivelsene med støy, forurensing eller fysisk utforming (estetisk).

3.1.12. Områdene og virksomhet i alle områdene skal skjermes mot støy etter
gjeldende statlige krav T-1442.  Det skal redegjøres for støyforhold ved søknad
om tillatelse. Støyskjerming skal være gjennomført før områder med støyende
virksomhet kan tas i bruk.

3.1.13. Tomteområdet langs offentlig internveg skal opparbeides parkmessig i et belte
på minimum 4 meter bredde. Dette området skal opparbeides i tråd med en
helhetlig grøntplan for industriområdet godkjent av Klepp kommune.

3.1.14. Ved bruk av miljøfarlige væsker og oljeholdige produkter stilles det krav om
system for oppsamling på egen tomt ved uhell og brekkasje. Utslipp av
kjølevann fra prosesser til overvannssystemet krever egen godkjenning av Klepp
kommune. Utslipp av damp, luktholdige stoffer og varmluft utover tradisjonelle
ventilasjonsanlegg krever egen godkjenning av Klepp kommune.

3.1.15. Krav til parkering: 1 plass pr. 100 m2. BRA. Det skal legges til rette for
sykkelparkering nær inngangsparti.

3.2. Bestemmelser for kontor / industri
3.2.1. For delfelt K/I1 og K/I2 kan bygg oppføres med maksimal byggehøyde på

13,5 meter.

3.2.2. For delfeltet K/I3 kan bygg oppføres med maksimal byggehøyde på 17 meter.
For delfelt K/I4 kan bygg oppføres med maksimal byggehøyde på 13,5 meter.
Bygg med spesielle behov, enkeltelementer som kraner, piper, tårn og deler av
bygninger kan tillates utover denne høyden.

3.2.3. For delfelt K/I4 skal det opparbeides en voll eller skjerm/tett gjerde mot
friområdet i sør. Vollen/skjermen skal hindre innsyn frå friområdet i
anleggsområdet og hindre ukontrollert avrenning av overflatevann mot
Frøylandsvatnet. Det er tilstrekkelig å ferdigstille den siden av vollen som
vender mot friområde. Skjermingshøyden skal være minimum 2.0 m over nivå
for prosjektert ferdig kote for industriområde som grenser inntil vollen. Ved
utendørs lagring eller utendørs bearbeiding på tomten skal det i tillegg føres opp
en skjerm med høyde 1,5 meter oppå vollen eller skjermen skal økes med 1,5 m.
Skråningsfot for voll eller eventuell oppfylling av industritomten skal ligge i
formålsgrensen. Skråningen skal ha en helning på 1: 1,5 eller slakere.



For delfelt K/I4 skal tomteområdet langs gang- og sykkelveg i vest opparbeides
parkmessig i et belte på minimum 4 meter bredde. Dette området skal
opparbeides i tråd med en helhetlig grøntplan for industriområdet godkjent av
Klepp kommune.

3.2.4 For KI/1 og K/I2skal det i byggesaken dokumenteres at samlet støy inkludert
refleksjonsstøy ikke skal overskride 53 dB(A) den beregnet ved fasade til
bolighus øst for rv 505.

3.3. Bestemmelser for industri / lager
3.3.1. For delfeltene I/L1 kan bygg oppføres med maksimal byggehøyde på 20

meter. Bygg med spesielle behov, enkeltelementer som kraner, piper, tårn og
deler av bygninger kan tillates utover denne høyden.

3.3.2. For delfeltene I/L2 kan bygg oppføres med maksimal byggehøyde på 17
meter. Bygg med spesielle behov, enkeltelementer som kraner, piper, tårn og
deler av bygninger kan tillates utover denne høyden.

3.3.3. For delfeltene I/L3 kan bygg oppføres med maksimal byggehøyde på 13,5
meter. Bygg med spesielle behov, enkeltelementer som kraner, piper, tårn og
deler av bygninger kan tillates utover denne høyden.

3.3.4. For delfelt I/L3 skal det opparbeides en voll eller skjerm/tett gjerde mot
friområdet i sør og langs plangrensa i sørvest. Vollen/skjermen skal hindre
innsyn frå friområdet i anleggsområdet og hindre ukontrollert avrenning av
overflatevann mot Frøylandsvatnet. Det er tilstrekkelig å ferdigstille den siden
av vollen som vender mot friområde. Skjermingshøyden skal være minimum 2.0
m over nivå for prosjektert ferdig kote for industriområde som grenser inntil
vollen. Ved utendørs lagring eller utendørs bearbeiding på tomten skal det i
tillegg føres opp en skjerm med høyde 1,5 meter oppå vollen eller skjermen skal
økes med 1,5 m. Skråningsfot for voll eller eventuell oppfylling av
industritomten en skal ligge i formålsgrensen. Skråningen skal ha en helning på
1: 1,5 eller slakere.

For delfelt I/L3 skal tomteområdet langs gang- og sykkelveg i øst opparbeides
parkmessig i et belte på minimum 4 meter bredde. Dette området skal
opparbeides i tråd med en helhetlig grøntplan for industriområdet godkjent av
Klepp kommune.

4. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (pbl § 25. 1, ledd 3)

4.1. Offentlige trafikkområder generelt
4.1.1. De offentlige trafikkområdene skal opparbeides etter detaljplaner godkjent av

Klepp kommune og Statens vegvesen som viser høyder, bredder, belegg,
beplantning, lys, skilt og andre anlegg.



4.1.2. Arealene skal gis en estetisk tiltalende utforming. Gjerder, forstøtningsmurer,
skilt, lamper og lysmaster o.l. skal samordnes.

5. OFFENTLIGE FRIOMRÅDER (pbl § 25. 1, ledd 4)

5.2. I friområdet er det ikke tillatt med endringer i naturform. Skjøtsel og pleie av
kulturlandskapet skal gjennomføres etter plan som er forhåndsgodkjent av Klepp
kommune.

6. SPESIALOMRÅDER (pbl § 25. 6)

6.1. Frisiktsone ved veg
I område vist som frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over
tilstøtende veiers nivå. Enkeltstående høystammede trær kan tillates.


