
Blakstadheia fengsels- og næringsområde - Planbestemmelser  

1 

Blakstadheia fengsels- og næringsområde - Planbestemmelser 

Plankart dato:  25.03.2015 Siste revisjon: 30.08.2018 
Bestemmelsenes dato: 25.03.2015 Siste revisjon: 30.08.2018 
 
Planid: 115R4 
 
Vedtatt av Froland kommunestyre:  
 
 

1. Generelt 

1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet. 

1.2 Innenfor planområdet skal arealene disponeres til følgende formål, i overensstemmelse med plan- og 
bygningslovens § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1): 
Institusjon IN-1 
Industri I1, I3, I7 
Vannforsyningsanlegg Va-1 
Kombinert bebyggelse og anleggs 
formål - bolig/industri 

B/1-1 

Forretning/kontor/industri F/K/I-1 – F/K/I-5 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2): 
Vei - privat p_V1 
Kjørevei - offentlig o_V2 – o_V9 
Annen veigrunn - tekniske anlegg  
Annen veigrunn – grøntanlegg  
Fortau  
Overvannssone O-1 
Pendler-/innfartsparkering o_P1 
Kombinerte formål for samferdsels 
anlegg - kjørbar gang-/sykkelvei 

o_G/S1N5, o_GS1N6 

Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3): 
Naturområde N-1 - N-3 
Friområde - offentlig o_F1, o_F2 

1.3 Det avsettes følgende hensynssoner etter pbl § 12-6: 
  
Sikringssoner Frisikt  
Infrastruktursone Krav vedr. infrastruktur, overvannssone 
Faresone Høyspenningsanlegg 

2. Fellesbestemmelser 

2.1 Områder avsatt til grønnstruktur - vegetasjonsskjerm kan nyttes til fyllinger og skjæringer. Fyllinger 
legges med helning 1:1,5 - 2,0. Fyllinger skal jordsettes og tilsås eller beplantes. 

2.2 Det er ikke tillatt å inngå privatrettslige avtaler i strid med reguleringsplanen med tilhørende 
bestemmelser. 
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3. Bebyggelse og anlegg 
 
Områdene B-1 – B-5 
 

3.1 Eksisterende boliger innenfor planområdet kan påbygges og tilbygges innenfor plan- og bygningslovens 
generelle bestemmelser. Boligtomtene kan ha en maks utnyttelse lik BYA = 25%.  

Områdene I-1, I-3, I-7 samt F/K/I-1 – F/KI-5 
 

3.2 Det tillates ikke etablert bedrifter innenfor områdene som på grunn av støy vil være til vesentlig 
sjenanse for fengselsområdet og omkringliggende boligstrøk. Retningslinjer for industristøy utarbeidet 
av SFT (TA 938/1993) skal ligge til grunn for tillatelser til ny virksomhet. 

3.3 Tillatt utnyttelse i områdene avsatt til industri og kombinert formål forretning/kontor/industri skal ikke 
overstige 35 % BYA beregnet av netto tomteareal. Nødvendige utendørs parkeringsplasser skal 
medregnes i % BYA med 18 m2 pr. plass. 

3.4 Bebyggelsens tillatte høyde (oppgitt i "m. møneh." på plankartet) gjelder øverste del av takkonstruksjon, 
målt fra gjennomsnittlig, ferdig opparbeidet terreng rundt bygningen. Bebyggelsen kan ha saltak, pulttak 
eller flate tak. 

3.5 Sammen med søknad om tiltak skal det vedlegges et målsatt situasjonskart i M = 1:500 eller 1:1000. 
Planen skal i nødvendig utstrekning vise: 

• Plassering av bygninger, anlegg og installasjoner. 

• Inngjerding eventuell annen avskjerming. 

• Hvor stor prosentdel av tomtearealet som bebygges. 

• Internt kjøre- og gangareal, parkeringsplasser (antall iht. krav i punkt3.8). 

• Terrengets landskapsmessige utforming, planeringshøyder, beplantning og murer. 

• Tekniske anlegg, tilknytning til vann- og avløpssystem, kraftlinjer/kabler, transformatorer og 
telekabler. 

3.6 Bebyggelse og andre varige faste konstruksjoner skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på 
planen. Eventuelle gjerder og murer høyere enn 0,5 meter må plasseres minst 2 meter fra regulert 
tomtegrense mot vei. Parkeringsplasser må anlegges minst 2,0 meter fra regulert tomtegrense mot vei. 

3.7 Det er ikke tillatt å innrede boligareal (for eksempel vaktmesterleiligheter, hybler mv.) verken i 
forretningsbygg eller bygninger for industri/lager. 

3.8 Bebyggelsen skal ha oppstillingsplass for personbil på egen tomt eller fellesareal for flere tomter 
tilsvarende minst: 
 

Virksomhet Antall plasser 

Forretninger 1 plass pr. 75 m2 BRA 

Industri/lager 1 plass pr. 150 m2 BRA  

Institusjon - fengsel Fastsettes ved behandling av søknad om rammetillatelse 

Det skal i tillegg settes av nødvendig areal til laste- og manøverplass for transportkjøretøyer. 
Kommunen kan ut fra en individuell vurdering i det enkelte tilfelle skjerpe eller lempe på kravene til 
parkering. 

Område IN-1 

3.9 Området nyttes til fengsel med tilhørende anlegg. Situasjonsplan for opparbeidelse av området og for 
utforming og plassering av bebyggelse og anlegg skal foreligge sammen med søknad om 
rammetillatelse. Tillatt utnyttelse fastsettes ved søknad om rammetillatelse. 

3.10 Området må opparbeides i hovedsak med de planeringshøyder som er angitt på plankartet. Høydene 
kan fravikes dersom dette er nødvendig for å i større grad tilpasse området til fengselsvirksomhet. 
Overflatevann og drenering fra bebyggelse og anlegg skal ledes ut av området i samsvar med de 
tekniske prinsipper som ligger til grunn for gjeldende regulering (Blakstadheia industriområde - del 2). 
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Det må ved søknad om rammetillatelse framlegges detaljert dokumentasjon for håndtering og 
bortledning av overflate-/drensvann. 

3.11 Det må etableres tilstrekkelig antall parkeringsplasser for virksomhetens behov. Oversikt over 
parkeringsbehov og tilgjengelige plasser skal vedlegges søknad om rammetillatelse. 

Særskilte bestemmelser for områdene I-1, I-3 og I-7 

3.12 Områdene skal benyttes til industri og lager for produksjon, verksted, entreprenørforretninger, 
håndverkvirksomhet, service- og merkantil virksomhet mv. En mindre del av bebyggelsen kan nyttes til 
salg i tilknytning til egen produksjon. 

3.13 Utelager, avfallscontainere, tanker, mv. skal plasseres på en slik måte at det ikke virker skjemmende for 
omgivelsene. Virksomheter som etter kommunens skjønn vil være til sjenanse for omgivelsene på grunn 
av støy, støv, røyk, sot, stor trafikk mv. tillates ikke i området. 
 
Midlertidig pukkverk i forbindelse med opparbeiding og tilrettelegging av byggeområdene er tillatt. 
Særskilt plan for plassering og drift skal forelegges fylkesmannens miljøvernavdeling til uttalelse og 
godkjennes av kommunen. Kommunen kan fastsette nærmere bestemmelser vedrørende omfang 
(plassering, tidsbegrensning, støynivå mv.). 

3.14 Ubebygd areal skal gis en tiltalende utforming, og det skal legges vekt på grundig vedlikehold som 
sikrer et ryddig preg. Skråninger skal tilsås, beplantes eller gis en annen tiltalende behandling. 

Særskilte bestemmelser for område I-3 

3.15 Deler av området fylles opp med overskuddsmasser fra de omliggende delområdene i næringsparken. 
Området er derfor best egnet som supplerende areal for parkering og utendørs lagring. Faren for 
setninger må vurderes nærmere av geotekniker før oppsetting av bygninger på dette området. 

Område for vannforsyningsanlegg Va-1 

3.16 Området nyttes til høydebasseng og trykkøkningsstasjon med tilhørende anlegg. 

3.17 Område B/1-1 kan nyttes til bolig alternativt omdisponeres til industri og lager. Bebyggelsen kan ikke på 
nytt tas i bruk til boligformål etter at det er omdisponert til industriformål. Bestemmelsene i punkt 3.1 
kommer til anvendelse så lenge området benyttes til boligformål. Bestemmelsene i punktene 3.2 - 3.8 
og 3.12 - 3.14 anvendes dersom området nyttes til industri/lager. 

Særskilte bestemmelser for områdene F/K/I-1 – F/K/I-5 

3.18 Områdene nyttes til forretninger, kontorer og/eller industri. 

3.19 Formålet forretninger omfatter detaljvarehandel, servicevirksomhet, bevertning/catering mv.  
Det er ikke tillatt å etablere forretninger i strid med bestemmelsene i Regional plan for senterstruktur og 
handel. 

3.20 Områdene kan ikke nyttes til virksomheter som krever utendørs arealer til produksjon, 
lagring/oppbevaring av ferdigprodukter, halvfabrikata, råstoffer eller avfall. Det er ikke tillatt å sette opp 
provisoriske eller midlertidige haller eller konstruksjoner. 

3.21 Bebyggelsen i område skal ha en tiltalende fasadeutforming og arkitektur. For å motvirke monotoni skal 
store fasader brytes opp vha konstruksjonsmessige detaljer og bruk av ulike materialer og/eller glass- 
og vindusfelt. 

3.22 Kommunen kan nekte oppføring av bygninger som på grunn av utforming/arkitektur, materialer eller 
farge avviker vesentlig fra annen bebyggelse innenfor samme delområde eller gruppe av bygninger. 

3.23 Fyllingsskråning og planert areal langs offentlig vei skal beplantes med busker og/eller trær. Rundt p-
plasser for besøkende og ansatte skal det settes av en sone på minst 3,0 meter som beplantes/tilsås. 
P-plasser skal asfalteres og belyses. 
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4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

4.1 I områdene skal det anlegges kjøreveier og gang/ sykkelveier som vist på plankartet. Avkjørsler, med 
tilhørende frisiktsoner, skal utformes og vedlikeholdes i henhold til vegvesenets veinormaler og 
forskrifter. 

4.2 Vei p_V1 er atkomst til område B-2. 

4.3 Pendler-/innfartsparkering nyttes til bil- og sykkeloppstilling for pendlere med overgang til buss, sykkel, 
felles privatbilkjøring mv. Parkeringsplasser må ikke opparbeides nærmere veikant gang/sykkelvei enn 
6,0 meter. 

4.4 Område avsatt til kombinertformål for samferdselsanlegg kan nyttes som kjøreatkomst til eksisterende   
boligbebyggelse. 

4.5 Overvannssone 0-1 nyttes til bortledning av og fordrøyningsmagasin for overvann. 

5. Grønnstruktur 

Naturområder N-1, N-2, N-3 

5.1 I områder avsatt til naturområder skal vegetasjon og terreng opprettholdes som avskjerming mot 
byggeområdene. Driftsveier og tømmeropplagsplasser i forbindelse med skogsdrift og skjøtsel er tillatt. 
Områder som ikke eksponeres mot omgivelsene kan benyttes til skrotmassedeponi.  
 
Skjæringer og fyllingsskråninger kan etableres som vist på planen. Skråningene skal kles med stedegne 
jordmasser og revegeteres. Ansvar for vedlikehold/skjøtsel av naturområdene må fastsettes ved salg av 
tomter. 

Friområder o F1 - o F2 

5.2 Friområdene skal jordsettes og tilsås/beplantes. Områdene kan evt. tilrettelegges for og benyttes til 
uteopphold og lek. 

6. Hensynssoner 

Sikringssone - frisikt (H140) 

6.1 I frisiktsonene ved veikryss og avkjørsler skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende 
veiers plan. 

Faresone - høyspenningsanlegg (H370) 

6.2 Bebyggelse, konstruksjoner og anlegg er ikke tillatt innenfor området, uten at det foreligger særskilt 
tillatelse fra ledningseier. 

lnfrastruktursone - krav vedrørende infrastruktur (H410) 

6.3 Området nyttes til fordrøyningsmagasin for overvann. Opparbeidelse, utforming og bruk av området 
innenfor hensynssonen må ikke være til hinder for eller vanskeliggjøre etablering, drift og vedlikehold av 
et evt. overvannsanlegg.  
Dersom overvann håndteres på tilfredsstillende måte i fordrøyningsmagasin, bortfaller hensynssonen 
med tilhørende krav. 
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7. Rekkefølgebestemmelser 

7.1 Områdene skal inndeles i byggetrinn etter plan som må være godkjent av kommunen før arbeider med 
planering og tekniske anlegg settes i gang. Innenfor hvert byggetrinn skal grovplanering av 
byggeområdene og tekniske anlegg for vei, vann, avløp og overvann gjennomføres og ferdigstilles 
samtidig. 
 
Område I-7 kan gjennomføres uavhengig av øvrig etappeinndeling. 

7.2 Før nye veianlegg gjennomføres skal detaljerte byggeplaner være godkjent av ansvarlig myndighet. 

7.3 Stenging av enkeltavkjørsler fra riksveien skal foretas samtidig med gjennomføring av rundkjøring med 
tilhørende anlegg (fylkesvei 42). 

7.4 Ved detaljprosjektering av rundkjøring og omlegging av fylkesveien, skal det foretas nøyaktige 
støyberegninger for bebyggelsen langs veien og nødvendige tiltak settes i verk i forbindelse med 
gjennomføring av veianlegget. 

7.5 Beplantning i grønnstrukturområdene skal utføres samtidig med gjennomføring av tekniske anlegg og 
grovplanering av byggeområdene. 

7.6 Parkeringsplasser og andre utomhusanlegg skal være etablert før bebyggelsen tas i bruk. 

7.7 Rundkjøring med tilhørende anlegg skal være etablert i samsvar med godkjent detaljplan før mer enn 50 
% av områdene 1-1 - 1-7 og F/K/I tas i bruk. 

 


