REGULERIN
GSBESTEM
MELSERFOR

Oppeid handel
Kommunestyretssak:5/ 17
Vedtatt dato: 09.02.2017

§1

GENERELT

1.1

AVGREN
SNING

Det regulerteområdet er vist med reguleringsgrensepå plankart merket «DetaljplanOppeid
Handel», datert 03.10.16

1.2

FORMÅL
SOMRÅDER

I medholdav plan- og bygningslovens§§ 12-5 og 12-6 er området regulert til følgendeformål:
Bebyggelseog anlegg
- Forretning(1150)
- Kombinertformål Bolig/Forretning(1801)
Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg(2011)
- Fortau(2012)
- Gangveg/gangareal/gågate
(2016)
- Annenveggrunn- grøntareal(2019)
- Kollektivholdeplass(2073)
- Parkering(2080)
Hensynssoner
- Sikringssone- frisikt (H140)
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§2

FELLESBESTEMMELSER

2.1

Plankrav
Sammenmed søknadom tillatelse til byggetiltaketter plan- og bygningslovens§ 20-1 skaldet
leggesved situasjonsplani målestokk1:500.Planenskal,foruten bygningene,vise utnyttelse
og planeringav den ubebygdedelen av tomten. Planenskalvise adkomst til offentlig veg,
areal for parkering,avfallsstasjon,av- og pålessingssone,
skjæringer,fyllinger,internveger,
strømtilkobling,beplantningog terrengbehandlingmed høydeangivelse.Planenskalvære
godkjentfør igangsettingstillatelsefor byggetiltak innenfor planområdetkan gis.

2.2

Revegetering/ istandsetting
Arealerder det har vært foretatt terrenginngrepskalistandsettespå tiltalende måte slik at
sår i landskapetminimaliseres.

2.3

Tekniskeanlegg
Tekniskinfrastruktur skalværeferdig opparbeidet i henholdtil godkjenttekniskplan av
kommunenfør det gis igangsettingstillatelsefor utbygging.

2.4

Universellutforming
Universellutforming skalliggetil grunn for alle tiltak innenfor planområdet.

2.5

Parkeringskrav
Antall parkeringsplass
er skaltil enhvertid beregnesetter de gjeldendeparkeringsvedtekter
for Hamarøykommune.

2.6

Krav til maksimalt forretningsareal
Samletforretningsarealinnenfor planenskalikke overstige3000m2 BRA.

§3

BEBYGGE
LSEOGANLEGG

3.0.1

Ny bebyggelseskalplasseresinnenfor byggegrensesom vist på plankart.

3.0.2 Bilparkeringfor byggeområdeF og B/F skalskje i kjeller. Dogtillates inntil 10 % av
parkeringsarealpå bakke.For sykkelskalhalvpartenav parkeringfor handelleggespå GG2,
øvrigedel skalleggesi P-kjeller.
3.0.3 Det må foreliggeen landskapsplanog væresikret en opparbeidelsefor gangareal(o_GG1og
GG2)før det gis byggetillatelsefor nybygg.
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3.0.4

Ved behandlingav søknadom rammetillatelseskalkommunenpåseat bebyggelsenfår en
god form og materialbruk.FUP kan stille krav til utforming og tilpasningtil eksisterende
bebyggelse.

3.0.5 Det skalleggesvekt på helhet og kvalitet i den arkitektoniskeutformingenog materialbruken.
Byggetmå gis en utforming med variasjoni volumer og taklinjer, og det skaltilstrebestiltak
som bryter opp fasadenei mindre volumer. Profil- og fjernvirkningav bebyggelseskal
vurderes.Bebyggelsebør lokaliseresog utformes i henholdtil lokalklimaog topografi.
3.0.6 Nye byggog anleggskaltilretteleggesmed lavt energiforbruk.Alternativeenergikilderfor
bygningeneskalvurderes.Dette skalredegjøresfor i søknadom rammetillatelse.
3.0.7 Det kan innenfor formålsområdetopparbeidestrapper, utomhusanlegg,tekniske
installasjonerog lignendeetter godkjenningav Hamarøykommune.

3.1

Forretninger(F)

3.1.1

Innenfor byggegrensenskalutnyttelsenvære maks tillatt BYA= 50 %.

3.1.2 Vareleveringskalløsesuten å kommei konflikt med fylkesveg,som vist i illustrasjonsplan.
3.1.3 Bebyggelsens
maksimalemønehøydeskalikke overstigekotehøydec+74 m.o.h.
3.1.4

OmrådeB/F gis kjøreadkomstfra V4 via parkeringskjeller.

3.2

Kombinert formål Bolig/Forretninger(B/ F)

3.2.1

Arealerpå gateplanskalnyttes til forretningsvirksomhet.Arealeri 2. og 3. etasjekan nyttes
til boligformål.Kjellerskalha felles bruk bolig/forretning.

3.2.2

Innenfor byggegrensenskalutnyttelsen være makstillatt BYA= 80 %.

3.2.3

Bebyggelsens
kan oppføresi tre etasjerog kjeller, og maksimalebyggehøydeskalikke
overstigekotehøydec+78 m.o.h. Mot sør er maksimalbyggehøyde begrensettil kotehøyde
c+71,5.Grensemellom ulike byggehøyderer angitt på plankart.

3.2.4

Mot nord og vest tillates skjermtak over utearealerpå gateplanå overskridebyggegrense,
dog ikke slik at formålsgrenseoverskrides.

3.2.5

Mot sør skal1. etg. på bebyggelseutformes uten vinduer ut mot tilgrensendeprivat hage.
Veggpå forretningsbyggskalivareta brannkravsom brannskillendekonstruksjonmot nabo.

3.2.6 Alle boenheterskalha stille side (under 55 dBA).Minst halvpartenav rom til støyfølsomt
bruksformålog minst ett soveromskalha tilgangtil vindu på stille side.Minimum 15 m2
uteoppholdsarealpr bolig skalha støyforholdsom tilfredsstillendegrenseverdienei T1442/2012.
3.2.7 Fasademot nord (mot torget) skalutformes slik at minimum 50 % av fasadeflateni plan 2 og
3 trekkes minimum 8 m inn fra byggegrense.Intensjonener å reduserebebyggelsens
høydevirkningmot torget og å gi rom for uteplasserfor boliger mot torget.
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3.2.8 Kravtil ut eoppholdsarealfor boliger.
Innenfor planområdetskaldet etableresminimum 40 m2 uteoppholdsarealper 100 m2 BRA
bolig, hvoravminimum halvpartenetableressom fellesuteoppholdsareal.Envesentligdel av
felles uteoppholdsarealskaletablerespå takterrassepå plan 2 – og med god visuellkontakt
mot torget. Uteoppholdsarealeneskalha godesolforholdog væreinnenfor støykravangitt i
veilederT-1442.
3.2.9 Vareleveringfor handelfor skalskje fra kjørevegV4. Vareleveringmed mindre varebilerkan
unntaksvisskjefra parkeringsplass
f_P_3.

§4

SAMFERDSELSANLEGG
OGTEKNISKINFRASTRU
KTUR

4.1

Kjøreveg(o_V_1)

4.1.1

Området er opparbeidetsom fylkesveg.

4.1.2

Områdetkan bearbeidessom miljøprioritert gate i hht områdereguleringsplan
for Oppeid,
O1: Sentrumsplan
. Det kan gjøresfartsreduserendetiltak i vegen.Påstrekningentillates
beplantning,møbleringog egenutforming i formålsområdenefor gangareal. Utforming skal
godkjennesav Statensvegvesen.

4.2

Veg(o_V2 og o_V_5)

4.2.1 Vegarealeneer opparbeidetsom kommunalveg og er offentlig.

4.3

Veg(V4) vareleveringsveg

4.3.1 Vegarealer felles for byggeområdeF og B/F,og opparbeidessom adkomstveg for
vareleveringtil butikken,og på deler av strekket som adkomstvegtil p-kjeller under butikken.
4.3.2 Ved utkjøring på fylkesvegtillates kun utkjøring mot vest/Tranøykrys
set for varelevering.
Utkjøringfra p-kjeller skjer via kommunalveg o_V_5.

4.4

Fortau (o_FTA)

4.4.1

Områdeneer opparbeidetsom fortausarealog er offentlig.

4.5

Gangveg/gangareal/gågate
(o_GG1 og GG2)

4.5.1

Områdeneskalbenyttessom gangarealog forsamlingsplass.

4.5.2 Det skali området leggestil rette for uteoppholdog sitteplasser.
4.5.3

Gangarealopparbeidesmed eget belegg,beplantningog møbleringi henholdtil kommunens
tekniskenormer og områdereguleringsplan
for OppeidO.1:Sentrumsplan. Sykkelparkering
skalanleggesslik at det ikke er til hinder for gangtrafikken
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4.5.4 Reklameskiltmå ikke uten spesiellt illatelsefra Statensvegvesenplasseresi områdene.Skilt
m.m. som viser navn og/eller type virksomhet, eller på en annenmåte reklamererf or
virksomheten,kan likevel plasserespå byggsom tilhører virksomheten.

4.6

Kollektivholdeplass(o_KHP)

4.6.1

Områdetopparbeidessom bussholdeplass.

4.7

Parkering(f_P_3)

4.7.1

Parkeringer felles for byggeområdeneinnenfor planensamt gnr/bnr 14/12.

4.7.2

Områdetopparbeidessom parkeringsplassetter Hamarøykommunestekniskenormer.

§5

HENSYNSSON
ER

5.1

Sikringssone– frisikt – H140
I frisiktsonerskaldet væresikt i henholdtil kravenesom følger av Statensvegvesenstil
enhvertid gjeldendegate- og vegnormaler(håndbokN100).

§6

REKKE
FØLGEKRAV

6.1

Opparbeidelseav parkering og gangareal
Førdet kan gis tillatelse til tiltak i formål forretning (F)og bolig/forretning (B/F)skaldet være
sikret opparbeidelseav parkering(f_P_3) og gangareal(o_GG1 og GG2) gjennomen
utbyggingsavtalemed kommunen.Nevnteareal skalværeferdigstilt før brukstillatelsefor
nybyggi områdeF og bolig/forretning (B/F)kan gis.Tilsvarendevil gjeldeformål
bussholdepla
sso_KHP.
Utbyggingsavtaleskalværesignert innen igangsettingstillatelsepå nybyggkan gis.
Førdet kan gis tillatelse til tiltak i formål forretning (F)skalparkering(f_P_3) opparbeidesfor
benyttelseogsåi anleggsfasen.

6.2

Tekniskinfrastruktur
Førdet kan gis tillatelse til tiltak i formål forretning (F)og bolig/forretning (B/F)skaldet være
sikret nødvendigflytting av tekniskeinstallasjoneri grunnenom disseer i konflikt med tiltak.
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