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Detaljregulering Vatnestrøm Industriområde   Plan nr:  

Iveland kommune        0935-20160913 

Planbestemmelser 

Datert: 20.01.17 

 

1 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1) 

1.1 Fellesbestemmelser 

1.1.1 Situasjons plan 

Ved søknad om tiltak innen felt B1-B3, BF1-BF3 og N1-N3 skal det utarbeides situasjonsplan som 

viser: 

• Adkomst, inkl. snuhammer 

• Bygningers plassering, takform og høyder 

 

1.1.2 Bebyggelsens plassering 

Bebyggelsen innenfor B1-B3, O1 og N1 skal plasseres innenfor byggegrense  mot offentlig vei 

som vist på plankartet. 

1.1.3 Antall boenheter 

• Innenfor  B1 tillates maksimalt 9 boenheter inkludert eksisterende bebyggelse som 

inngår i planen. 

• Innenfor B2 tillates maksimalt 9 boenheter inkludert eksisterende bebyggelser som 

inngår i planen. 

• Innenfor B3 tillates maksimalt 3 boenheter inkludert eksisterende bebyggelser som 

inngår i planen. 

• Innenfor B F1-BF3 tillates maksimalt 1 boenhet i hvert felt. 

 

1.1.4 Parkering 

Innenfor B1-B3 skal det avsettes minimum 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. 

Parkeringsplass P1 skal betjene områdene N1 og N3, P2 skal betjene N2. 

 

1.2 Boligbebyggelse (B1-B3 ) 

I området tillates oppført bygninger med tilhørende anlegg for frittliggende småhusbebyggelse. 
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1.3 Næringsbebyggelse (N1-N3) 

Innenfor N1 kan oppføres bebyggelse for virksomhet innen service/tjenesteyting eller småskala 

vareproduksjon. 

Innenfor N2 kan oppføres bebyggelse for vareproduksjon. 

Innenfor N3 kan oppføres bebyggelse for vareproduksjon i større skala. 

Bebyggelsens utforming  bestemmes i hvert enkelt tilfelle.  

Bebyggelse som medfører særlig miljøbelastning i form av støy eller annen forurensing, kan 

nektes oppført. 

Virksomhet som medfører særlig miljøbelastning, som nevnt over, kan kreves stoppet, eller 

avbøtende tiltak iverksatt.  

 

1.4 Fritidsbebyggelse (BF1-BF3) 

I områdene er det oppført fritidsbebyggelse som inngår i planen. 

 

1.5 Offentlig tjenesteyting (O1-O2) 

Innenfor O1 er det oppført bebyggelse for vannforsyning og avløpsrensing. Det kan tillates ny 

lagerbebyggelse. 

Innenfor O2 er oppført pumpestasjon for avløpsvann. 

 

2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2) 

2.1 Generelt 

Det skal utarbeides teknisk plan for arealer regulert til samferdselsanlegg. Tekniske planer for 

overvann, vann og avløp skal inkludere nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. 

2.2 Veger 

• V1 er arm av F405, Stasjonsveien; eksisterende fylkesveg 

• V2 er offentlig adkomstveg til N1 og N3, Vatnestrøm Industriområde  

• V3 er offentlig adkomstveg til N2, Vatnestrøm Industriområde 

2.3 Bane 

• S1 er areal til offentlig  jernbane, enkeltspor; Sørlandsbanen 

• S2 er sidespor til Sørlandsbanen; Vatnestrøm Industriområde, inkludert kjøreledning. 

2.4 Gang- sykkelveg  
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• GS1 er framtidig gang- og sykkelveg som skal sikre forbindelse mot Vatnestrøm 

oppvekstsenter. 

2.5 Parkeringsplasser 

• P1 skal betjene næringsområde N2 

• P2 skal betjene næringsområdene N1 og N3 

2.6 Planovergang 

• PL1 er planovergang fra V1 til V3 over sidesporet  

• PL2 er rømningsvei fra N3 i tilfelle uforutsett sperring av  veg V2  

2.7 Annen veggrunn 

• Annen veggrunn – tekniske anlegg er areale for vegskulder, grøft, lysmaster mv. 

• Annen veggrunn – grøntareale er  områder uten trafikk,  eller annen teknisk funksjon. 

 

3 Landbruks-, natur- og friluftsområder (pbl § 12-5 nr. 5) 

3.1 Landbruksområder 

• L1 er område for jordbruksdrift 

3.2 Friluftsområder 

• F1 er strandsonen mot  Oggevassdraget; Vatnestrømkilen. 

• F2 er buffersone mellom Vatnestrøm Industriområde og  områdene B2 og L1. 

Innenfor F2 skal vegetasjonen bevares som støyskjerm mellom bolig- og næringsområde. 

 

4  Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5 nr. 6) 

4.1  Friluftsområde i sjø og vassdrag 

• FV1 – FV3 er friluftsområder i vann  

 

5  Hensynssoner (pbl § 12-6) 

5.1  Faresoner – Høyspenningsanlegg (H370) 

Innenfor faresonene vises eksisterende høyspentlinje. 

Eksisterende høyspentlinje  H370_2 skal legges i bakken  som jordkabel dersom felt B2 skal 

bebygges utover 5 boenheter.  

5.2  Sikringssone – frisikt (H140) 

Innenfor frisikt sonen tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 m over 

tilstøtende vegers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende vegers nivå. 

 


