
 

 

 

R-297 - Detaljreguleringsplan for del av 
Hagelinområdet  Renovasjonsanlegg på tomtene 
T1 og T2 

Kristiansund kommune 

Planbestemmelser 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.04.2019 

Dato for Bystyrets vedtak: 

 

§1 PLANENS AVGRENSING 

Planens begrensning er vist på plankart med arealplanid R-297, merket COWI 
og datert 13.06.2018, sist revidert 26.04.2019 

§2 REGULERINGSFORMÅL 

Bebyggelse og anlegg 

 – Offentlig tjenesteyting spesifisert til anlegg for     
avfallshåndtering/renovasjon.  

Samferdselsanlegg  

- Vei (V) 

- Gang- og sykkelveg – GS 

Grønnstruktur  

- Vegetasjonsskjerm (VS 2, VS 3, VS 8, VS 9 og VS 11) 

- Friområde (FRI7) 

Hensynssoner 
Sikringssoner  

- Frisikt,  

- Andre sikringssoner (Trasé for avløp) 
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§3 FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Grunnforhold /tekniske forhold 
Før fjerning eller fylling av masse startes, utføres grunnundersøkelser for å 
sikre full oversikt over forurensning i grunnen. Før tiltak kan igangsettes skal 
det foretas geotekniske undersøkelser av grunn som påvirkes av tiltaket. Det 
skal framlegges dokumentasjon på at fundamentering skjer på fjell eller 
setningsfrie masser, at det kan etableres setningsfrie overflater, og at tidligere 
avfallsmasser har tilstrekkelig overdekning, i henhold til avslutningsplanen for 
deponiene (Rambøll 5.12.2009). 

3.2 Høydeplan, utomhusplaner 
Før tiltak kan igangsettes innenfor områdene T1 og T4 skal det foreligge 
høydeplan hvor disse områdene samt mellomliggende og avgrensende felt med 
formål Grønnstruktur (VS2, VS3, VS8, VS9 og VS11), samt avkjørsler fra veien 
Yttervågen, er høydesatt. Høydesettingen skal gi fullstendig opplysninger om 
framtidige terrengformer. 

Planen skal gjøre rede for alle nødvendige terrengendringer og opparbeiding, 
der nye fallforhold er geoteknisk vurdert. Forholdet mellom avfallsdybder og 
fundamentering eller kjeller, og påkrevde sjikt over avfallsdeponiene, skal 
hensynstas, jf. deponienes avslutningsplan (Rambøll 5.12.2009)  

Før tiltak kan igangsettes innen T1 og T4 skal det foreligge separate 
utomhusplaner som redegjør for: 

- Alle viktige terrenghøyder 
- Terrengbehandling 
- Bebyggelsens høyde på 1. etasje plan 
- Adkomstforhold og trafikksikkerhet 
- Parkering 
- Type overflater 
- Overvannshåndtering 
- Murer med høyder 
- Plassering av type inngjerding og porter 
- Belysning 
- Vegetasjon 

 
Planene skal også vise hvordan områdene møter de tilgrensende felt (VS2, 
VS3, VS8, VS9 og VS11) med plassering av høyder og beplantning. 

Ved tilsåing og beplantning av terreng skal det nyttes stedegne arter eller arter 
som har historisk tilknytning til strøket. 
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3.3 Enhetlig utbygging. Takformer og tekking 
Bebyggelsen skal ha mest mulig ensartet standard, være godt tilpasset 
omgivelsene og at fjernvirkningene blir hensyntatt for bebyggelsen enkeltvis 
og i sammenheng. Felles uttrykk på tak innenfor T-områdene er viktigst. 

Taktekkingsfarge skal oppfattes noenlunde enhetlig nord for veien Dalabergan.  

Innenfor områdene T1 og T4 skal bygninger og overdekninger ha tak 
sammensatt av slake pulttak, takvinkel 5 -15 grader, fortrinnsvis med fall i 
ulike retninger. Tak med fall kan eventuelt kombineres med flate parti. 

Skråtak skal tekkes så langt det er mulig med vekstmedium, for eksempel 
sedumtak, eller båndtekkes. Papp, korrugerte plater eller taksteinimitasjon 
skal ikke godtas på skrå tak. Flate takparti skal tekkes så langt det er mulig 
med vekstmedium, for eksempel sedumtak eller med singelbelastet papp. 

Tekking skal ha farger i en skala grå-grønn, i den mørkere enden av skalaen 
(Forslag til RAL-farger er vedlegg til bestemmelsene). Tekkingsmaterialer skal 
være minst mulig lysreflekterende. 

3.4 Infrastruktur 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal utføres etter kommunale 
standarder. 

3.5 Oppstilling og bruk av kraner skal rapporteres, registreres og merkes som 
luftfartshinder. 

3.6 Deponigass 
Det skal planlegges og gjennomføres nødvendige tiltak for å hindre 
gassinntrenging i bygninger. 

3.7 Tiltaksplan ved gravearbeider 
Ved graving i deponert avfall kreves det tiltaksplan. Tiltaksplanen skal 
minimum inneholde vurdering av sikkerhet, helse i forhold til gasser og 
hvordan en skal reetablere barriere mot forurensning. 

3.8 Plan for håndtering av overvann 
Rent overvann skal ledes bort fra deponiet i et overvannssystem. Sigevannet 
skal samles opp og renses før det slippes ut på kommunalt nett. Utslipp av 
sigevann skal kun skje etter vilkår i tillatelse fra forurensningsmyndigheten og 
grenseverdier for utslipp til kommunalt nett.  



 

4 

 

3.9 Bygge- og anleggsperioden 
Plan for bygge- og anleggsperioden skal godkjennes i forbindelse med 
igangsettingstillatelsen. Planen skal redegjøre for renhold, støydemping på 
byggeområdet og i tilknytning til transport i og rundt byggeplassen. Planen 
skal redegjøre for renhold og tiltak mot støv. Videre skal planen redegjøre for 
riggområde, plassering av eventuell kran og for anleggstrafikk, samt tiltak som 
gir tilfredsstillende sikkerhet både trafikkmessig og på andre måter i 
anleggsperioden. 

3.10 Hensynssoner 
Innenfor sikringssonen markert med H190 skal det være tilgang til 
infrastruktur. Det kan oppføres lette bygninger uten ringmur som med liten 
kostnad kan fjernes. Det skal ikke plantes trær innenfor sikringssonen. 

Innenfor sikringssoner markert med H140 skal det ikke forekomme vegetasjon 
høyere enn 0,5 m over bakken.   

3.11 Støy 
T-1442/16 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging gjøres 
gjeldende innenfor planområdet. Støyutslipp for den samlede virksomheten, 
inkludert tilførselstrafikk, skal tilfredsstille grenseverdier for øvrig industri i 
tabell 3 i T-1442/16. Støy i bygge- og anleggsperioden skal være 
tilfredsstillende i henhold til tabell 4 og 5 i T-1442. 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG – Offentlig og privat tjenesteyting 

4.1 Renovasjonsanlegg, formål, utnytting, høyder og parkering 

Felt T1 
Området skal nyttes til bygninger for offentlig tjenesteyting. 
Området kan nyttes til bygninger og anlegg for mottak av ikke-farlig avfall. 
Området kan også nyttes til sortering, behandling og midlertidig lagring av 
ikke-farlig avfall. 

Maks. utnytting: BYA=50%. BYA omfatter også parkeringsareal for bil og 
sykkel og oppstillingsplass for containere. 
 
Bebyggelsen kan oppføres med gesimshøyde maks. 11 m, målt fra terrengnivå 
på cote +10,0 ved hovedinngang. 

Det er kun murene som kan benyttes av eksisterende bebyggelse. Øvrig del av 
eksisterende bebyggelse skal rives. 

Det skal etableres minimum10 overbygde oppstillingsplasser for sykkel. 
Det skal etableres maximum 6 oppstillingsplasser for bil. 
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Felt T4  
Området skal nyttes til bygninger for offentlig tjenesteyting. 
Området kan nyttes til bygninger og anlegg for mottak av ikke-farlig og farlig 
avfall. Området kan også nyttes til sortering, behandling, midlertidig lagring og 
salg av avfall. 
Maks. utnytting: BYA=60%. BYA omfatter også parkeringsareal for bil og 
sykkel og oppstillingsplass for containere. 

Bebyggelsen kan oppføres med gesimshøyde maks. 12 m, målt fra terrengnivå 
på cote +5,0 ved hovedinngang. 

Det skal etableres minimum 30 overbygde oppstillingsplasser for sykkel. 
Det skal etableres maximum 15 oppstillingsplasser for bil. 

4.2 Lukket renovasjonsanlegg 
På områdene T1 ogT4 skal all håndtering og lagring av avfall skje i lukkede 
anlegg, det vil si innendørs. Det tillates å mellomlagre avfall som ikke lukter i 
lukkede beholdere på bestemte plasser utendørs. 

4.3 Utomhusanlegg 
Areal som ikke beplantes skal ha fast dekke. 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG OFFENTLIG INFRASTRUKTUR 

5.1 Vei (V), offentlig 
Vei skal opparbeides med bredder oppgitt i plankartet. 
Gangfelt skal ha fartsreduserende tiltak, for eksempel opphøyet gangfelt. 

5.2 Gang- og sykkelvei (GS), offentlig 
Gang- og sykkelvei skal opparbeides med bredder oppgitt i plankartet. 
Gang- og sykkelveier skal ha fast dekke. 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR  

6.1 Opparbeiding 
Terreng opparbeides, tilsås og beplantes etter plan. 

6.1 Vegetasjonsskjerm 
Alle områder VS2, VS3, VS8, VS9 og VS11 skal være offentlige og skal 
opparbeides med tett, skjermende vegetasjon, en kombinasjon av busker og 
trær. Terreng skal tilsåes og beplantes med stedegne arter eller arter som har 
historisk tilknytning til strøket. 
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§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

8.1 Vegetasjonsskjermer og friområde 
VS2 og VS3 skal være opparbeidet i henhold til godkjent plan før bebyggelse 
og anlegg på T1 tas i bruk. 

VS8, VS9 og VS11 skal være opparbeidet i henhold til godkjent plan før 
bebyggelse og anlegg på T4 tas i bruk. 

F7 skal være opparbeidet i henhold til godkjent plan før bebyggelse og anlegg 
på T1 tas i bruk. 

8.3 Utomhusanlegg 
Utomhusanlegget for T1 skal være opparbeidet før renovasjonsanlegget på T1 
tas i bruk. 

Utomhusanlegget for T4 skal være opparbeidet før renovasjonsanlegget på T4 
tas i bruk. 

 

Kristiansund kommune, 16. mai 2019


