BOKN KOMMUNE

datert 04.06.2015
sist revidert 12.10.2015
§1 AVGRENSING
t ID- 201502, datert
03.06.2015, sist revidert 12.10.2015

- og bygningsloven (PBL §§ 12-5 og 6):
Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr.1)
- og la

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr.2) Kjøreveg
Annen veggrunn – tekniske anlegg (AVT)
-

-5

Vern av kulturminner LKM
-7) Automatisk fredede kulturminner
§3 PLANKRAV
-

Krav om detaljregulering gjelder ikke utfylling av masser med tilhørende anleggsveg.
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§4 REKKEFØLGEKRAV

kjørende og offentlige tjenester er vurdert. Kommunen kan kreve at tiltak ikke blir satt i gang
før slik infrastruktur er ferdigstilt.
Før iverksetting av tiltak skal id43856 gjerdes inne og beskyttes med stålgjerde under
anleggsperioden.
LNF område, inkludert tursti fra Laksaberget og rundt planert næringsområde, skal
ferdigstilles som del av fyllingsavslutning.
Kaiområde med kai skal etableres som del av fyllingsavslutning.
Fyllingen skal etableres i to byggetrinn. Første trinn omfatter full fyllingshøyde til kote +4
fram til grense for innseilingssonen til fergeleiene. Utenfor grensen kan det fylles til kote-8.
Andre byggetrinn ferdigstilles når Rogfast er åpnet og fergetrafikken avsluttet. Fyllingsgrense
mot seilingssonen skal fastsettes i samråd med Fjord 1.
Atkomst fra offentlig veg til næringsområdet skal være ferdigstilt samtidig med avslutning av
fyllingen.
Før fylling i sjø kan iverksettes skal det gjennomføres en faglig vurdering av om støy og
forurensning fra fyllingen kan få konsekvenser for oppdrettsanlegget ved Lauplandsvågen.
Analyse skal gjennomføres i samarbeid med Grieg Seafood som eier av anlegget.
Avbøtende tiltak mot partikler som kan skade dyre-og planteliv i sjø skal være vurdert før
fyllingsarbeidet settes i gang.
Det skal utarbeides detaljplan for en formålsendring av dagens fergeterminalområde samtidig
med utarbeiding av detaljplan for utfyllingsområde i sjø.
§5 DOKUMENTKRAV
Hele fyllingsområdet skal være komprimert på en måte som gjør det egnet for oppføring av
bygninger. Dokumentasjon skal legges fram når fyllingsarbeidene er avsluttet.

-

lingen

nte av næringsutbygging.
- Funn ved oppfølgende undersøkelser og eventuelle forslag til avbøtende tiltak være godkjent

av ansvarlig myndighet.
- Godkjenning etter forurensningsloven fra fylkesmannen som forurensningsmyndighet.
- Godkjenning av tiltak som faller inn under havne- og farvannsloven fra havnemyndigheten.

- Plassering av bygninger og anlegg - Tomteinndelinger
- Interne veier og gangveier
- Planlagt terreng
- Interne og sekundære grønnstrukturer
- Disponering av ubebygde arealer
- Utbyggingens effekt- og energibehov, og alternative energikilder
- Fremtidsrettede mil samlet
energibruk.
- Tilpasning av terreng mot tilgrensende arealer
- Parkeringsløsning
- Universell utforming av utearealer
-

-

tilrettelegges for.
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C. Før det gis rammetillatelse for næringsbebyggelse skal det fremlegges og godkjennes
tilleggsdokumentasjon:
Støyutredning Utomhusplan:
-

- Interne gang- sykkelveger og stier

-

Godkjenning av tiltak som faller inn under havne- og farvannsloven fra havnemyndigheten.
Kommunen kan i tillegg kreve:
Fasadeoppriss som viser tiltaket sett i sammenheng med nærliggende og planlagt
bebyggelse og landskap

Visualisering/ fotomontasjer som viser tiltaket sett i sammenheng med nærliggende
eksisterende og planlagt bebyggelse og landskap
-enheten i
kommunen. Det skal
basis i rammeplanen og i henhold til kommunens VA-norm. Detaljplaner skal godkjennes av
VA-enheten før anleggene iht. planen, bygges.
§ 6 FELLESBESTEMMELSER
§6.1 Høyde og byggegrense
kote+4. LNF område mot sjø
fylles opp til kote +7

§ 6.2 Allmennhetens adgang
fra Laksaberget til Nordre Solholmen over
kaiområdet og via tursti i LNF område og langs eksisterende molo.
§ 6.3 Atkomst

- og redningstjenester og opplegg for
slukkevann.
§6.4 Vern av kulturminner
Innenfor LNFR ligger to gravrøyser(id43856)som er undersøkt og gjenoppbygd av
Arkeologisk museum i Stavanger 1989. Det er ikke tillatt å gjennomføre
terrengmodifikasjoner, etablere tekniske anlegg, eller lignende tiltak som kan virke
skjemmende på kulturminnene. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares
med kulturminnemyndighetene. Alle tiltak som krever endring av formålet må gjennomføres
som reguleringsendring.
§6.5 Fyllingsgrense
Fyllingsgrense mellom kote +4 og -8 er vist på plankart.
§6.6 Tursti
Trase i LF området skal være fastsatt i detaljplan

§7 UTBYGGINGSAVTALER

e
opparbeidelse av grønnstrukturen i/ langs veger samtidig med de øvrige tekniske anlegg.
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