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REGULERINGSBESTEMMELSER 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR WINGEJORDET NORD 

GNR/BNR 21/9 M.FL. PlanID 20160002 

Revidert:  11.04.2019 

                     

 

 

§1. FORMÅL 

Området reguleres til: 

 

Bebyggelse og anlegg 

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

 Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (BBB1-6) 

 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål (BAA1-3) 

 Lekeplass (o_BLK/f_BLK1) 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Veg (o_SV1-4) 

 Kjøreveg (o_SKV1-2) 

 Fortau (o_SF) 

 Torg (o_ST) 

 Gang-/sykkelveg (o_SGS1-9) 

 Gangareal (o_SGG) 

 Kombinerte formål for samferdselsanlegg (f_SKF) 

 

Grønnstruktur 

 Turdrag (o_GTD1-5) 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 Naturområde (o_VN1-4) 

Hensynssoner 

 Sikringssoner – frisikt -  (H140) 

 Ras- og skredfare - (H310) 

 Krav om felles planlegging - (H810) 

 

Bestemmelsesområder 

 #1-4 

 

§2. FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Krav til dokumentasjon ved byggesøknad 

Før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge en utomhusplan (M=1:200) som bla. viser 

terrengforhold: skråningsutslag og murer, nødvendige høyder ved innganger, sluk, trapper, topp/bunn mur. 

Bygningers plassering. Trafikkorganisering, herunder arealer for gående/kjørende, biloppstilling og 

sykkelparkering. Framkommelighet for renovasjon, brøyting og utrykningskjøretøy. Vegetasjon og 

materialbruk på markdekker. Stigningsforhold og tilgjengelighet på uteoppholdsarealer. Utforming og 

møblering av arealer for lek og opphold. Tekniske forhold: av- vanning, belysning, renovasjonsløsninger, 

gjerder/murer, trapper, ramper og valg av gatelegeme. 

Omsøkte tiltak skal redegjøre for tilpasning til flomfare, og basere seg på gjennomført flomvurdering eller 
senere oppdateringer av denne. Det tillates opparbeidet en sti i turdraget langs elva. Stien skal tilpasses 
eksisterende terreng og kantvegetasjon langs elva. Utomhusplan for stien langs elva sin kantsone må 
utarbeides i samarbeid med naturfaglig kompetanse. 

 

2.2 Grenseverdier for støy 

Til enhver tid gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging skal gjelde, for tiden T-
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1442/2016. I samsvar med støyutredning i rapport 15.08.2018 skal støyfølsomme utomhusarealer og 

støyutsatte fasader sikres gjennom avbøtende tiltak: 

 I samsvar med utomhusplan tillates det etablert en støyskjerm på 2 meter langs vei. 

 Alle boenheter skal være gjennomgående og ha en stille side, jf. NS8175. 

 Minimum 50% av antall rom til støyfølsom bruk i hver boenhet skal ha vindu mot stille side. 

Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. 
 Alle boenheter skal ha tilgang til utendørs areal som tilfredsstiller grenseverdien i tabell 3 i 

T-1442. Alle balkonger/terrasser skal ha rekkverk med høyde i samsvar med teknisk forskrift. 

Balkonger med grenseverdier for støy over retningslinjens krav kan innglasses helt eller 

delvis med tette balkongskjermer. 

 Ved søknad om rammetillatelse for ny bebyggelse med støyfølsom bruk, skal det gjennom 

rekkefølgekrav dokumenteres at grenseverdiene overholdes. Det vises til rekkefølgebestemmelse 

3.1. 

 

2.3 Anleggsperioden 

HMS og beredskap i anleggsperioden følges opp med fysiske tiltak og informasjon til naboer og brukere i 

planområdet. Det skal utarbeides en gjennomføringsplan for anleggsfasen som angir konsekvenser for 

nærliggende bebyggelse (ramme for arbeidstider). 

 

2.4 Utformingskrav 

Det skal legges vekt på god terrengtilpasning ved plassering av bebyggelse, veier, avkjørsler og 

parkeringsarealer. Atkomster regulert med pil tillates justert dersom det gir en bedre løsning. 

 

Bebyggelse, anlegg og utearealer skal gis en estetisk utforming som tilfredsstiller estetiske 

skjønnhetshensyn i seg selv og omgivelsene, samt gi god fjernvirkning. 

 

2.5 Minste uteoppholdsareal (MUA) og lekeareal 

Minste uteoppholdsareal per boenhet skal være minimum 20 m2 egnet areal til lek, aktivitet og 
uteopphold. 10 m2 av balkong kan regnes med til uteopphold dersom den er minimum 10 m2 stor. 
Takterrasser kan regnes inn i uteoppholdsarealet. Uteareal brattere enn 1:3 kan ikke regnes med. 

 

Arealer innenfor felt o_GTD1-5 kan medregnes som uteoppholds- og lekeareal dersom øvrige 

kvalitetskrav i denne bestemmelsen oppfylles. 

 

2.6 Tekniske anlegg (Trafo/strømforsyning/oppvarming) 

Faglig vurdering av kapasiteten av nettstasjonen skal følge søknad om tiltak. Fremlegg av strøm til 
planområdet ferdigstilles før det gis brukstillatelse. Nettstasjon tillates plassert utenfor viste 
byggegrenser. 

 

Ny bebyggelse plikter å tilkoble seg fjernvarme for oppvarming av vann og rom dersom dette tilbys når det 

søkes om rammetillatelse. 

 

2.7 Renovasjonsanlegg 

Areal til felles renovasjonsanlegg må etableres med størrelse og dimensjoner i henhold til 

retningslinjer og føringer fra renovasjonsselskapet, og tillates plassert utenfor viste byggegrenser i hht 

utomhusplan. 

 

2.8 Terrengmurer 

Som en del av terrengbearbeiding tillates terrengmurer/støttemurer. 

 

2.9 Tinglysning 

Utbyggingsavtalen tilhørende planen skal tinglyses på fremtidige gnr/bnr innenfor planområdet, bortsett fra 

felt BBB6. 
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§3. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

3.1 Geoteknikk 

Det skal foreligge en geoteknisk rapport sammen med søknad om rammetillatelse. Rapporten skal 

legges til grunn for geoteknisk prosjektering, med avklaring og gjennomføring av nødvendige 

avbøtende sikringstiltak.  

Geoteknisk rapport skal dokumentere nødvendige sikringstiltak innenfor hensynssonen for ras og skred 

mot elva som må utføres før det igangsettes andre arbeider med bygg og infrastruktur innenfor en 

minimum 20 meters sone bak topp elveskråning/elvekant innenfor hvert aktuelle byggeområde. 

 

Tiltak for overvannshåndtering skal skje i henhold til godkjent VA-plan. Hensyn til overvann skal ivaretas 

gjennom hele byggeperioden. 

Før det gis rammetillatelse for kombinasjonsbygget (bygg A, BAA1) skal det være dokumentert og 

godkjent krav til tilfredstillende geoteknisk stabilitet og avbøtende sikringstiltak for denne del av 

planområdet inkl. elveskråningen/kantsonen ned mot elva. 

Geoteknisk rapport (teknisk notat) fra Grunnteknikk – 19.03.19 – 112124n2_revC legges til grunn i 

planarbeidet. 

 

3.2 Vann, avløp og overvann 

 

Det skal foreligge ferdig utarbeidet VA-plan sammen med søknad om rammetillatelse. Forpliktelser og 

rettigheter som følge av VA-planen må være avklart før det gis igangsettingstillatelse. Det skal foreligge en 

gjennomføringsavtale vedrørende vann og avløp før det gis igangsettingstillatelse. Godkjent VA-plan skal bl.a. 

dokumentere håndtering av vannforsyning, slokkevann, spillvann og overvann. 

 

Det tillates ikke overvannsrør som eroderer lokalt med åpen avrenning i elveskråningen. Eksisterende 

overvannsrør langs planområdets elveskråning saneres suksessivt med utbygging av infrastruktur innenfor 

planområdet. 

 

3.3 Brannvann 

Dokumentasjon på oppfyllelse av brannvannskrav må foreligge før det gis igangsettingstillatelse. Det skal 

også dokumenteres brannsikkerhet, tilgjengeliget og oppstillingsplasser for brannmannskaper, brannbiler og 

teknisk utstyr og godkjente brannvannskrav 

 

3.4 Støytiltak 

Støytiltak skal utføres i henhold til støyrapport, og planbestemmelsenes punkt 2.2. Sammen med søknad 
om igangsettingstillatelse (IG) skal det leveres støyberegning. Støytiltak skal opparbeides i henhold til 
utomhusplan og ferdigstilles før det gis brukstillatelse. 

 

3.5   Veger og trafikkarealer 

Felt f_SKF skal være sikret opparbeidet og/eller ferdigstilt innen 6 mnd etter at det er gitt brukstillatelse til 

første byggetrinn innenfor felt BAA1. 

 

Wingejordet (o_SKV1) skal være sikret opparbeidet og/eller ferdigstilt med asfaltdekke før det gis 

brukstillatelse til første nye bolig som har denne som atkomstveg. 

 

Wingejordet (o_SKV1) tillates opparbeidet midlertidig med fortau, og med forutseting om at søndre 

asfaltkant (mot eksisterende boliger) ikke endres, inntil nåværende forretning på Revåveien 37/41 

avvikles eller flyttes. Utkjøring fra parkeringsområdet tillates mot Wingejordet (o_SKV1). Når 

nåværende forretning på Revåveien 37/41 er avviklet eller flyttet, skal Wingejordet (o_SKV1) være 

ferdig opparbeidet med fortau før det gis brukstillatelse for BBB1. 
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Wingejordet (o_SKV2) skal være sikret opparbeidet og/eller ferdigstilt med asfaltdekke før det gis 

brukstillatelse til første nye bolig på felt BBB4 eller BBB5. 

 

3.6 Fortau og gang-/sykkelveger 

Fortau o_SF skal være sikret opparbeidet og/eller ferdigstilt før det gis brukstillatelse til nye boliger som 

benytter Wingejordet som atkomstveg. 

 

Gang-/sykkelveg o_SGS6 og o_SGS7 langs felt BAA1 og kryssingspunkt over Revåveien skal være sikret 

opparbeidet og/eller ferdigstilt før det gis brukstillatelse til felt BAA1. O_SGS7  langs felt BAA1 tilpasses 

plassering av den gamle bensinstasjonen og vil gå gjennom denne slik at den gamle bensinstasjonen ikke 

blir berørt eller må flyttes. Det skal utarbeides detaljert byggeplan og gjennomføringsavtale med 

vegvesenet for tiltak på /ved fylkesveg som skal godkjennes av vegvesenet før det kan gis rammetillatelse 

for BAA1. 

 
Gang-/sykkelveg o_SGS8 langs feltene BAA2 og BBB1 og kryssingspunkt over Revåveien ved 
Wingejordet skal være sikret opparbeidet og/eller ferdigstilt før det gis brukstillatelse for første bolig i 
felt BBB1.  

 

Gang-/sykkelveg o_SGS1 og kryssingspunkt over Revåveien skal være sikret opparbeidet og/eller ferdigstilt 

samtidig med o_ST.  

 

Gang-/sykkelveg o_SGS3 og broen i sør-øst over elva skal opparbeides i tråd med utbyggingsavtalen 

tilhørende «Områderegulering Sande sentrum». 

 

Gang-/sykkelveg o_SGS4 skal være sikret opparbeidet og/eller ferdigstilt før brukstillatelse til første bolig 

innenfor felt BBB2 og BBB3. 

 

Gang-/sykkelveg o_SGS2 langs elva tillates del-opparbeidet langs byggefelt BBB3 hhv BBB4 

avhengig av utbyggingsrekkefølgen av det respektive felt. Gang-/sykkelveg o_SGS2 skal være sikret 

opparbeidet og/eller ferdigstilt før det gis brukstillatelse til første bolig innenfor felt BBB3. 

 

Gangareal o_SGG skal være sikret opparbeidet og/eller ferdigstilt før det gis brukstillatelse til første bolig 

innenfor felt BBB5, og før ferdigstillelse av felt o_GTD3. 

 

3.7 Tosidig kantstopp for buss 

   Kantstopp for buss skal etableres på begge sider av fylkesveg 319 Revåveien, som erstatning for dagens   

   busslommer. Kantstoppene på begge sider skal etableres samtidig, og dagens busslommer saneres.   

   Plassering og utforming av kantstoppene skal avklares gjennom detaljert byggeplan, godkjent av Statens   

   vegvesen/vegeier. Kantstoppene skal være etablert senest samtidig med gang- og sykkelveg o_SGS8 og  

   tilhørende krysningspunkt over Revåveien, og sikret opparbeidet og/eller ferdigstilt før det gis  

   brukstillatelse til felt BAA1 og BBB1. 

 

3.8 Lekeplasser og torget 

Lekeplass o_BLK skal være sikret opparbeidet og/eller ferdigstilt før det gis brukstillatelse til første nye 

bolig innenfor planområdet. 

 

Lekeplass f_BLK1 skal være sikret opparbeidet og/eller ferdigstilt før det gis brukstillatelse til siste bolig 

innenfor felt BBB3.  

 

Torget (o_ST) skal være sikret opparbeidet og/eller ferdigstilt med passasjer og smett for offentlig fri 

ferdsel til lekeplass o_BLK og f_BLK1, samt gjennomgående passasje/smett mellom BBB2 og BBB3, 

BBB4 og BBB6 til SKV2 før det gis brukstillatelse til første bolig innenfor felt BBB1. 

 

3.9 Grønnstruktur, turdrag 

Utomhusplaner som grunnlag for tiltak i sonen ned mot elva (o_GTD1-5) utarbeides samtidig med søknad 
om igangsettingstillatelse (IG) for første byggefelt som grenser mot o_GTD1-5. 
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o_GTD1 skal være sikret opparbeidet og/eller ferdigstilt før det gis brukstillatelse innenfor felt BAA1. 

o_GTD2 skal være sikret opparbeidet og/eller ferdigstilt før det gis brukstillatelse innenfor feltene BBB4. 

o_GTD3 skal være opparbeidet og/eller ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse innenfor felt BBB5 
o_GTD4 skal være opparbeidet og/eller ferdigstilt før det gis brukstillatelse innenfor feltene BBB3. 
o_GTD5 skal være opparbeidet og/eller ferdigstilt samtidig med ferdigstillelse av hele o_SGS7. 

 

Broen i bestemmelsesområde #2 over Sandeelva skal være sikret opparbeidet og/eller ferdigstilt før det gis 

brukstillatelse til første bolig innen BAA1. Broen opparbeides og ferdigstilles i samsvar med føringer i 

Veiledende plan for Sandeelva, og koordineres med planarbeidet i elveparken på motsatt side av Sandeelva. 

 

3.10 Miljøteknisk undersøkelse 

Det er krav til undersøkelser før graving på tomtene Revåveien 31, 33 og 35 og Wingejordet 5 og 7. 

 

3.11 Gamle bensinstasjonen 

Innen BAA1 ligger den gamle bensinstasjonen – BAA3 som en bygning med høy verneverdi. Ved 

søknad om rammetillatelse for BAA1 skal det foreligge en plan som hensyntar og sikrer 

vedlikehold, funksjon og sikkerhet for den gamle bensinstasjonen.  

 

§4. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

4.1 Felles for BAA1-2 og BBB1-5 

4.1.1 Byggegrenser 
Der ikke annet er angitt er byggegrensen lik formålsgrensen. Balkonger/verandaer tillates utenfor 

byggegrensen – også mot offentlig vegformål, men må være innenfor formålsgrensen. 

 

4.1.2 Plassering av parkeringskjellere 

Parkeringskjellere som stikker mer enn 0,5 m over planlagt terrengnivå skal ligge innenfor 
byggegrensene. Parkeringskjellere som ligger lavere enn det tillates plassert helt inn til 

formålsgrensen. Parkeringskjellere tillates under regulerte gangsykkelveger så lenge de ikke reduserer 
bruksverdien av gang-/sykkelvegene. 

 

4.1.3 Utforming/takform/varierte høyder Alle 

nybygg skal ha flate tak. 

Det skal være varierte byggehøyder innenfor hvert byggefelt. Variasjonen kan være mellom de ulike 

byggene eller trapping på enkeltbygg. 

Ingen bygg skal kunne ha mer en 6 etasjer, unntatt innenfor BAA1 hvor det tillates 2 underetasjer med 
fasade mot elva og innenforliggende parkeringskjeller. 

 

4.1.4 Parkeringskrav 

 Bil HC Sykkel 

Blokkbebyggelse 1,2 plass pr leilighet, hvorav 
0,1 er gjesteparkering 

5 % 1,2 plass pr leilighet 

Forretning, kontor, 
tjenesteyting 

1 plass pr 50 m2 5 % 1 plass pr 50 m2 

 

 Ved arealberegninger skal det benyttes 18 m2 pr biloppstillingsplass eksklusive 

kjøreareal/manøvreringsareal. 

 Det tillates kun overflateparkering for gjesteparkering til boliger og kunder til BAA-feltene. 

 Sykkeloppstillingsareal skal være ved inngangspartier eller innendørs. 

 Det skal tilrettelegges med trekkerør for ladestasjoner for el-biler for samtlige 
biloppstillingsplasser. 

 HC-parkering plasseres skal legges nær heis og disponeres av sameiet. 

 

4.1.5 Takterrasse og fellesrom 

Det tillates takterrasser. I forbindelse med disse tillates oppført sikkerhetsgjerde, skjermvegg, 

støyskjerm og et fellesrom for hver takterrasse med maksimal grunnflate på 45 m2 BRA. 
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Fellesrommet plasseres inntil heishuset. Det skal i hovedsak benyttes transparente materialer for 

rekkverk. Heishus og fellesrom tillates inntil 3 meter over maksimal byggehøyde. 

 

 

4.2 Felt BAA1, Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål  

 

Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål  

4.2.1                      Formål  

Innenfor feltet tillates boligbebyggelse – blokkbebyggelse, forretning, offentlig og/eller privat 

tjenesteyting, kontor, hotell/overnatting og bevertning. Innen feltene BAA1 kan det i 1. etasje innpasses 

maksimalt 3700 m2 BRA. Av dette kan forretningsarealer, inklusive servering i første etasje, utgjøre 

maksimalt 3000 m2 BRA. Forretning tillates kun i 1. etasje, og det tillates ikke mindre enheter enn 500 m2 

inkludert lager, kontor. Areal for varelevering regnes ikke med. Det er kun tillatt med plasskrevende 

varehandel og dagligvare i samsvar med føringer i regional plan. 

4.2.2                      Utnyttelsesgrad 

Maksimalt tillatt %-BYA = 80 %. Bebyggelse innenfor Bestemmelsesområde #1, #3 og #4 

(utkraget bebyggelse) skal ikke medregnes. Parkeringskjeller holdes utenfor beregningen. 

 

4.2.3 Byggehøyder 
Det tillates maks. gesims-/ mønehøyde inntil kote + 36,5m. 

Heishus tillates inntil 3 meter over maksimal byggehøyde. Fellesrom iht. pkt. 4.1.5 tillates. 

 

4.2.3 Utforming 
Mot elva tillates åpne fasader i inntil 2 underetasjer. 

Gjennom nordligste bygg i feltet BAA1 skal det være en offentlig tilgjengelig gangtrase som 

starter i forlengelsen av o_SGS2 og ender i trapp opp mot Revåveien. Traseen gjennom bygget 

skilles ut som en egen eiendom (anleggseiendom). Gangtraseen opparbeides slik at den sikrer god 

kommunikasjon med Sande handelssentrum og som en del av sentrumsrunden. 

 

Fasade mot Revåveien og arealene mellom bygget og gang-/sykkelveien må gis en attraktiv 

utforming med beplantning av vegetasjon, sittegruppe, brutte fasader. Bygget skal ha en funksjon 

og markering som henvender seg og tilrettelegger for ferdsel mot øvrig del av sentrum. 

 

4.2.5 BAA3 - Gamle bensinstasjonen  

Den gamle bensinstasjonen skal bevares og kan ikke flyttes eller rives. Ved utbedring, reparasjon og  

vedlikehold skal bygningenes utvendige karakter, materialbruk og detaljering, bevares. Der det er gjort  

nyere endringer kan bygningen tilbakeføres til opprinnelige eller eldre tilstand på dokumentert grunnlag.  

  

Ved bygge- og anleggstiltak skal bensinstasjonen overvåkes og sikres slik at den ikke blir skadet. 

 

Det tillates bygging av boliger som krager over bensinstasjonen. 

 

O_SGS7 tillates å gå gjennom bensinstasjonen på en slik måte at bensinstasjonen ikke blir berørt 

eller må flyttes. 

 

 

4.3 Felt BAA2, Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål  

 

4.3.1 Formål  

Innenfor feltet tillates boliger, forretning, offentlig og/eller privat tjenesteyting, kontor, 
hotell/overnatting og bevertning.  

4.3.2 Utnyttelsesgrad 

Maksimalt tillatt %-BYA = 80 %. 

4.3.3 Planbestemmelse – Sande fabrikker 

Gamle Sande fabrikker skal bevares, og kan ikke flyttes eller rives. Ved utbedring, reparasjon og 
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vedlikehold skal bygningenes utvendige karakter, materialbruk og detaljering, bevares. Der det er gjort 

nyere endringer kan bygningen tilbakeføres til opprinnelige eller eldre tilstand på dokumentert grunnlag.  

  

Nye tiltak, som for eksempel tilbygg, kan tillates dersom de i størrelse og form er underordnet, og i detalj 

tilpasset, bygningens opprinnelige stil. Under forutsetning om at bygningens arkitektur ivaretas, kan det 

tilrettelegges for universelt utformede tiltak, utbedring og tilrettelegging for leietakere både innvendig og 

utvendig. Ved etablering av tiltak slik som (ikke uttømmende) ramper, trapper og lignende stilles det krav 

om at disse skal tilpasses bygningens arkitektur. 

  

Byggegrense er inntegnet på plankart, og går kun i front fasadelivet til Gamle Sande fabrikker mot 

Revåveien/fylkesveien. Det kan ikke gjennomføres nye tiltak mellom Gamle Sande fabrikker og Revåveien. 

 

4.4 Felt BBB1, blokkbebyggelse 

4.4.1 Utnyttelsesgrad 

Maksimalt tillatt %-BYA = 80 %. Parkeringskjeller holdes utenfor BYA-beregningen. 

 

4.4.2 Byggehøyder 

Det tillates maks. gesims-/mønehøyde inntil kote +33,5. Heishus og 

fellesrom iht pkt. 4.1.5 tillates. 

 

4.4.3 Formål 

Innenfor feltet tillates etablert boliger med tilhørende anlegg og parkeringskjeller. Det tillates etablert en 

nedkjøringsrampe til parkeringskjelleren som betjener feltene BBB1, BBB2 og BBB3. 

 

 

4.5 Felt BBB2, Blokkbebyggelse 

4.5.1 Utnyttelsesgrad 

Maksimalt tillatt %-BYA = 80 %. Parkeringskjeller holdes utenfor BYA-beregningen. 

 

4.5.2 Byggehøyder 

Det tillates maks. gesims-/ mønehøyde inntil kote +33,0 Heishus og 

fellesrom iht. pkt. 4.1.5 tillates. 

 

4.5.3 Formål 

Innenfor feltet tillates etablert boliger med tilhørende anlegg og parkeringskjeller. 

 

 

4.6 Felt BBB3, Blokkbebyggelse 

4.6.1 Utnyttelsesgrad 
Maksimalt tillatt %-BYA = 80 %. Parkeringskjeller holdes utenfor BYA-beregningen. 

 

4.6.2 Byggehøyder 

Det tillates maks. gesims-/ mønehøyde inntil kote +33,0. Heishus og 
fellesrom iht. pkt. 4.1.5 tillates. 

 

4.6.3 Formål 

Innenfor feltet tillates etablert boliger med tilhørende anlegg og parkeringskjeller. 

 

4.6.4 Utforming 
Det skal langs feltets nordgrense etableres en kjørbar gangvei som kan benyttes av renovasjonsbil og 

utrykningskjøretøy. Der gangvegen berører nedkjøring varelevering til bygg BAA1 på vestsiden av felt 

BBB3 tillates etablert kjørbar kobling mellom O_SGS2 og nedkjøring varelevering som kan benyttes av 

renovasjonsbil og utrykningskjøretøy. Det tillates åpen/fri fasade for p-kjeller i områder med fallende 

terreng. P-kjeller tillates utenfor byggegrense, men innenfor formålsgrense, selv om den stikker mer enn 

0,5 m over terreng. 
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4.7 Felt BBB4, blokkbebyggelse 

4.7.1 Utnyttelsesgrad 

Maksimalt tillatt %-BYA = 80 %. Parkeringskjeller holdes utenfor BYA-beregningen. 

 

4.7.2 Byggehøyder 

Det tillates maks. gesims-/mønehøyde inntil kote +32,0. Heishus og 

fellesrom iht. pkt. 4.1.5 tillates. 

 

4.7.3 Formål 

Innenfor feltet tillates etablert boliger med tilhørende anlegg og parkeringskjeller under terreng. 

 

4.7.4 Utforming 

Det skal langs feltets nordgrense etableres en kjørbar gangvei som kan benyttes av renovasjonsbil og 

utrykningskjøretøy. Det tillates åpen/fri fasade for p-kjeller i områder med fallende terreng. P-kjeller 

tillates utenfor byggegrense, men innenfor formålsgrense, selv om den stikker mer enn 0,5 m over 

terreng. 

 

 

4.8 Felt BBB5, blokkbebyggelse 

4.8.1 Utnyttelsesgrad 

Maksimalt tillatt %-BYA = 80 %. Parkeringskjeller holdes utenfor BYA-beregningen. 

 

4.8.2 Byggehøyder 

Det tillates maks. gesims-/ mønehøyde inntil kote +29,0. Heishus og 

fellesrom tillates iht. pkt 4.1.5 tillates. 

 

4.8.3 Formål 

Innenfor feltet tillates etablert boliger med tilhørende anlegg og parkeringskjeller. 

 

4.8.4 Utforming 

I feltets yttergrense mot Sandeelva (nord og øst) skal det etableres en kjørbar gang-/sykkelveg. Vegen skal 

blant annet gi atkomst til grøntområde, o_GTD3. Det tillates åpen/fri fasade for p-kjeller i områder med 

fallende terreng. P-kjeller tillates utenfor byggegrense, men innenfor formålsgrense, selv om den stikker 

mer enn 0,5 m over terreng. 

 

 

4.9 Felt BBB6, blokkbebyggelse 

Bestemmelser for Wingejordet 9-11, vedtatt 7. mai 2014, gjelder for dette feltet: 

a) I feltet er det tillatt å oppføre blokkbebyggelse med tilhørende anlegg.  

b) Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 45 % inklusiv overflateparkering.  

c) Bebygd areal/bruksareal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig 

terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.  

d) Byggehøyder vest: nybygg i flatt terreng kan ha gesimshøyde på inntil 4 etasjer (12 meter). 

Bebyggelsen trappes ned mot øst til gesimshøyde på 3 etasjer (9 meter). Mindre tekniske 

installasjoner på tak regnes ikke med. (ventilasjonshetter, antenner, parapet, piper, etc.)  

e) Byggehøyder øst: nybygg i flatt terreng kan ha gesimshøyde på inntil 3 etasjer (9 meter). 

Bebyggelsen trappes ned mot øst til gesimshøyde på 2 etasjer (6 meter). Fasade på parkeringskjeller 

(underetasje) regnes ikke med som byggehøyde. Mindre tekniske installasjoner på tak regnes ikke 

med (ventilasjonshetter, antenner, parapet, piper, etc.)  

f) Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Valg av 

utforming/plassering skal kun medføre behov for mindre tilpasninger av terrenget med skjæringer, 

fyllinger, murer osv. Evt. større tørrmurer skal legges på skrå slik at de kan tilplantes. Minst 1/3 av 

boligene i området skal bygges med livsløpsstandard.  

g) Uteoppholdsareal skal være ca. 80 kvm MUA per boenhet. Balkonger, svalganger og fellesareal på 

bakken medregnes.  
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h) Det skal avsettes 1 biloppstillingsplasser per boenhet under 90 m2 og 2 til hver leilighet over 90 m2. 

Det avsettes 2 sykkeloppbevaringsplasser pr. boligenhet for leiligheter over 90 m2 og 1 

sykkeloppbevaringsplass for leiligheter under 90 m2.  

 

 

4.10 Lekeplasser 

4.10.1 o_BLK 

o_BLK skal opparbeides med lekeapparater og -utstyr tilpasset både små og store barn. 

Den skal tilknyttes torget gjennom en gangveiforbindelse/smett. Lekeplassen skal være offentlig. 

 
4.10.2 f_BLK1 
Feltet skal opparbeides med lekeapparater og utstyr tilpasset både små og store barn. Det skal være møbler 

for opphold. Den skal tilknyttes torget gjennom en gangveiforbindelse/smett. Allmennhetens har rett til 

bruk av uteoppholdsarealet på lekeplassen. 

Plassen skal eies av alle eksisterende og fremtidige gårds- og bruksnummer innenfor planområdet, bortsett 
fra offentlige eiendommer. 

 

 

§5. RENOVASJON 

Renovasjon for boliger etableres som delvis nedgravde brønner / løsninger og plasseres i hht 

utomhusplan. Plassering tillates utenfor viste byggegrenser. 

 

§6. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

6.1 Veg (o_SV4) 

Vegen tillates kun benyttet til utkjøring i forbindelse med varelevering og renovasjon. 

 

6.2 Kjøreveg (o_SKV1-2) 

Vegen skal opparbeides med kjørebanebredde 5 meter og som vist på plankartets tverrprofiler. 

Utenfor kjørebanen er det skulder, grøft og tilpassing mot tilstøtende arealer. 

 

6.3 Fortau (o_SF) 

Fortau skal opparbeides med gangbredde på 2,5 meter. Utenfor gangbanen er det skulder, grøft og 

tilpassing mot tilstøtende arealer. 

 

6.4 Torg (o_ST) 

6.4.1 Utforming 

Torget skal være offentlig og fungere som møtested, lekeplass og uteoppholdsareal. Torget skal danne 

en helhet og korrespondere med smett mellom boliger, ferdselssoner til elva, gang/sykkelveger og 

lekeplassene (o_BLK og f_BLK1). Torget skal fungere som en del av den utvidete sentrumsrunden. 

Torget skal ha variert utforming, møblering og utstyr ut fra behov for barn i forskjellige aldersgrupper 

og møte-/uteoppholdsplasser for voksne. Inn mot felt BAA2 tillates sitteplasser for uteservering. 

 

6.5 Gang-/sykkelveg (o_SGS1-9) 

Vegene opparbeides med bredde på 3 meter. Utenfor gangbanen er det skulder, grøft og tilpassing mot 

tilstøtende arealer. Mellom felt BBB4 og o_SKV2, tillates det opparbeidet fortau. Del av O_SGS7 som 

går gjennom den gamle bensinstasjonen må tilpasses slik at den gamle bensinstasjoenn ikke blir skadet 

eller må flyttes/rives. 

 

6.6 Gangareal (o_SGG) 

Opparbeides som kjørbar veg ned til pumpestasjonen og grøntområde (o_GTD3). 

 

6.7 Kombinerte formål (f_SKF) 



Side 10 av 10  

Området skal opparbeides med parkeringsplasser for besøkende og en gjennomgående kjørebane. Det tillates 

maksimalt 55 parkeringsplasser inklusiv HC-plasser innenfor feltet. Området grenser mot forretningenes 

inngangsparti (felt BAA1) og torget (o_ST) og gang-/sykkelveg (o_SGS1), og skal gis en tydelig og 

tiltalende utforming mot disse. Det skal etableres kryssingsfelt for gående mellom torget og forretningene 

hvor trafikksikkerhet vektlegges. 

 

6.8 Eierskap 

f_SKF skal eies av felt BAA1. De andre feltene er offentlige. 

 

§7. GRØNNSTRUKTUR BRUK OG VERN AV TURDRAG OG  KANTSONE VASSDRAG  

       (o_GTD 1-5) 

 

7.1 Opparbeidelse 

Detaljreguleringsplanen er utarbeidet i samsvar med prinsipper og føringer i Veiledende plan for 

Sandeelva. På denne måten aktiviseres bruken av arealene ved elva. Dette inkluderer senking av 

elvebredden på deler av strekningen. Det skal fastslås hvordan trær behandles, hvilke som felles og hvilke 

som sikres, dette gjelder også for anleggsperioden. Det er en målsetting å ivareta naturverdier og biologisk 

mangfold. Kantvegetasjon skal sikres i henhold til vannressursloven § 11, som underordnes alle 

stabilitetssikrende tiltak langs elvekant og elveskråning som skal sikre tilfredstillende geoteknisk stabilitet. 

Anadrome arters (laks og sjøørret) gytemuligheter skal sikres. Planen skal inneholde tilstrekkelige 

sikringstiltak mot elveerosjon som styrker planområdets samfunnssikkerhet mot risiko for utrasing, 

utgliding, samt utslipp av sedimenter i Sandeelva.  

Innenfor feltene o_GTD1-5 tillates etablert turveger, stier, brygger og leke- oppholdsarealer. Utforming, 
opparbeidelse og skjøtsel av vegetasjon skal koordineres med Veiledende plan for Sandeelva, og en 
detaljplan/utomhusplan  for sikring av arealene langs Sandeelva. 

 

En sti for ferdsel langs Sandeelva mellom broen over Sandeelva i nordvest, trappa til elva (o_GTD5), 

og Wingejord-broen i sørøst, og grøntområdet i sør, tillates opparbeidet som en enkel tilrettelagt sti i 
samsvar med utbyggingsavtalen. Stien skal tilpasses eksisterende terreng og vegetasjon langs elva. 
Utomhusplan må utarbeides i samarbeid med naturfaglig kompetanse. 

 

7.2 Eierskap 

Feltene skal være offentlige 

 

7.3 Sandevassdraget – Gyrodactylus salaris infisert vassdrag 

Sandevassdraget er infisert av parasitten Gyrodactylus salaris  . All bruk og transport av teknisk utstyr 

som skal benyttes i forhold til arbeider i elva, og som kan komme i kontakt med vassdraget og parasitten, 

skal sikres mot smittespredning i samsvar med Matilsynets retningslinjer og lovverkets krav. 

 

 

§8. BRUK OG VERN AV VASSDRAG 

8.1 Naturområde (o_VN1-4) 

Eventuelle konstruksjoner og permanent bruk av vannflaten skal avklares gjennom utarbeidelse av 

utomhusplan for elvekanten (o_GTD1-5). 

 

 

§ 9 HENSYNSSONER: 

 (Jfr. Plan- og bygningslovens §§ 11-8a, 12-6) 

 

9.1  Frisiktsone (H140): 

 I frisiktsonen skal det være fri sikt over 0,5 m høyde over kjørebane. I frisiktsonen 

kan det stå nødvendige skiltstolper samt høystammede trær med maksimal 

stammediameter på 25 cm. 
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§ 9.2 Faresone ras og skred (H310): 

Det skal gjøres tiltak som forutsatt i geoteknisk rapport for å ivareta tilstrekkelig sikker skråningsstabilitet.  

 

Innenfor området skal etableres nødvendige sikringstiltak mot flomskred og andre former  

skred/utglidning. Tiltak skal etableres i henhold til godkjent VA-plan, geoteknisk rapport og 

detaljplan/utomhusplan. Prinsippet om lokal overvannshåndtering (LOD) skal praktiseres innenfor 

området. 

 

 

§ 10 GJENNOMFØRINGSSONER  

(Jf. Plan- og bygningslovens §§ 11-8a, 12-6) 

 

§ 10.1 Krav om felles planlegging (H810):  
Elveskråningen med grønnstruktur og turdrag, samt naturområde i Sandeelva skal planlegges, utvikles og 

koordineres med Veiledende plan for Sandeelva. Teknisk infrastuktur slik som bl.a. (ikke uttømmende), 

bruer, stier, trapper, avbøtende og nødvendige sikringstiltak skal detaljplanlegges og anlegges i samsvar 

med rekkefølgekrav. Sandeelva skal forvaltes som et naturgitt økosystem i samsvar med 

detaljreguleringsplanen og Veiledende plan for Sandeelva. 

 

11. BESTEMMELSESOMRÅDER 

11.1   Utkraget bygningsdel 

Innenfor bestemmelsesområde #1, #2, #3 tillates utkraget bygningsmasse. Det skal være minst 5 meter 

fri høyde fra ferdig terreng til underkant av bygningsmassen. Ellers gjelder samme bestemmelser som 

for felt BAA1. 

 

11.2   Bro over elva 

Innenfor bestemmelsesområde #2 tillates etablert av bro over Sandeelva. Plassering av bro må 

koordineres med Veiledende plan for Sandeelva, samt reguleringsplaner på motsatt side av elven. 

 

12.   FORHOLDET TIL EKSISTERENDE PLANER  
Følende detaljreguleringsplan oppheves som en konsekvens av detaljreguleringen av Wingejordet nord, og 

i samsvar med prinsippet om sømløse planer. Planbestemmelser for Wingejordet 9-11 videreføres i ny 

regulering for §4.9  Felt   BBB6. 

 Detaljregulering Wingejordet 9-11 – PlanID 20130005  

 


