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Detaljregulering del av gnr. 16 bnr. 471 og 279, Evenskjer 
- Møllerstua og ETS Medisinske senter   

 

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER  

PlanID: 1913201802 

Dato for siste revisjon: 16.12.2019 

Dato for vedtak: 31.08.2020 

 

 

§ 1 PLANOMRÅDET         

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 

området som på plankartet datert 16.12.2019, er avgrenset med reguleringsgrensen.  

Deler av Regulering Evenskjer sentrum, datert 04.09.2003 erstattes av ny plan. 

 

§ 2 FORMÅL I PLANEN 

Det regulerte området er vist i plankartet med reguleringsgrensen og reguleres til følgende formål:  

Bebyggelse og anlegg       PBL § 12-5, nr. 1 

Offentlig tjenesteyting        o_BOP 

 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Ny bebyggelse skal være tilpasset den omkringliggende bebyggelsen og terreng med hensyn 

til takform, materialbruk og farge slik at bygninger får en enhetlig og harmonisk utforming.  

3.2 Terrenginngrep skal gjøres mest mulig skånsomt. Grøfter, veiskjæringer og skråninger skal 

beplantes eller behandles på tiltalende måte. Eksisterende vegetasjon bevares der det er 

mulig og hensiktsmessig.  

3.3 Ved søknad om tiltak skal det i en kotesatt uteromsplan/utomhusplan, redegjøres for hvordan 

universell utforming er ivaretatt i forhold til fremkommelighet og orienterbarhet. Uteromsplanen 

bør vise avstand og fremkommelighet til parkering, trinnfri adkomst, avfallshåndtering, 

aktivitetsarealer og utomhusarealer.  

Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn i planarbeidet etter plan- og 

bygningsloven og teknisk forskrift/TEK. 

3.4 Støy behandles og ivaretas i henhold til retningslinje T-1442/2016 eller tilsvarende.  

3.5  Bygge- og anleggsperioder må planlegges og gjennomføres slik at bruk og tjenester som 

tilbys i nabobygninger, samt ferdsel innenfor planområdet, sikres og ivaretas på en trygg måte.  

3.6 Frisiktsoner ved adkomster til planområdet skal være frie for vegetasjon, utfyllinger, støttemurer 

og andre lignende sikthindrende gjenstander i en høyde på 0,5 meter over bakkenivå.  

 

3.7  Dokumentasjon på sikker byggegrunn skal framlegges i byggesak. 
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§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG               

4.1 Bebyggelse, Offentlig tjenesteyting o_BOP 

 Innenfor området avsatt til offentlig tjenesteyting kan det oppføres bygninger og anlegg som er 

nødvendig for virksomhetens behov. Heri omfattes medisinsk senter, offentlig administrasjon, 

kontorer, omsorgsboliger/boliger med service og særskilt tilrettelegging, samt tilhørende 

parkering og teknisk infrastruktur/anlegg.  

4.2 Utnyttelsesgrad 

 Tillatt bebygd areal (BYA) innenfor planområdet, inklusive kjøreareal og parkering er 70 % BYA. 

4.3 Byggehøyde 

Bygningenes høyde skal ikke overstige byggehøyden som er angitt på plankartet med unntak 

av mindre takoppbygg, tekniske installasjoner, heishus, røykluke og lignende. 

4.4  Byggegrense 

 Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrense som angitt på plankartet.  

4.5  Parkering 

Parkering etableres innenfor planområdet. 
Det skal etableres 2 HC-parkeringer ved inngang til Møllerstua. 
Sykkelparkering: inntil 10 plasser skal etableres ved inngang til Møllerstua. 

4.6 Utomhus 

Utendørsarealene skal ha et grønt parkpreg og ha trinnfri adkomst. Interne veier og 

parkeringsplasser skal ha fast dekke. Nødvendig utfylling skal gis en visuell god utforming. 

 

 

§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

5.1 Utomhus 

Uteområder skal være opparbeidet, tilsådd og beplantet før brukstillatelse gis.  

 

 


