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§ 1.  GENERELT 
    
1.1 Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på 

plankartet.  
 
1.2 Arealene innenfor planområdet er satt av til følgende formål: 
 
 Bebyggelse og anlegg pbl (Pbl § 12-5. 1)                 
 Kombinert bebyggelse og anleggsformål  NÆ_1  
 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5. 2) 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  o_SKV1  
 Kjøreveg       o_SKV2 – p_V1 – p_V2  

Annen veggrunn – teknisk anlegg   o_SVT 
  
 Grønnstruktur (pbl § 12-5.3) 
 Grønnstruktur      GR1 
       
 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (Pbl § 12-5.5) 
 Landbruksformål      LNRF1 – LNRF2 
 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (Pbl § 12-5.6) 
 Naturområde i sjø og vassdrag     NV1 
 

Hensynssoner (Pbl § 12-6) 
Sikringssoner: 
Frisikt       H140 
 
Faresoner:     
Høyspenningsanlegg     H370 
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§ 2.  FELLES BESTEMMELSER.    
 
2.1 Tjaldal Næringsområde tillates etablert med følgende virksomheter:  

- Næringsvirksomhet herunder lager- logistikkvirksomheter 
 
2.2 Det forutsettes uttak av stein; pukkverksdrift før området kan tas i bruk til 

næringsvirksomhet. Pukkverksdriften må tilpasses eksisterende virksomheter i området. 
 
2.3 Dersom det under gravearbeider, anleggsvirksomhet eller lignende støtes på automatisk 

fredede kulturminner i tillegg til de som er registrert, skal arbeidet umiddelbart stanses og de 
regionale kulturvernmyndigheter varsles i samsvar med lov av 9. juni 1978 nr. 50 om  
kulturminner (kulturminneloven), § 8 annet ledd. 

 
2.4 For alle områdene skal det sikres at både tilførte masser og plantemateriale ikke medfører 

spredning av skadelige fremmede plantearter, jf. «Fremmede arter i Norge – med norsk 
svarteliste 2012». Som hovedregel skal jordsmonn som skrapes av berggrunnen lagres på 
planområdet og brukes til tildekking av fyllinger etter planeringsarbeidet. 

 
2.5 Overvannshåndteringen omfatter rensing og fordrøyning av overvann, før utslipp til 

resipient. 
 
2.6 Driftsansvarlig skal sette i verk og holde vedlike sikringstiltak for hele området for å sikre at 

driften ikke fører til fare for mennesker og dyr. I uttaksperioden skal området være sikret 
med gjerde med minimum høyde på 2 m. Sikringstiltakene skal gå klart fram av til enhver tid 
godkjent driftsplan. 

 
2.7 Løsmasser/ avdekningsmasser skal lagres i deponi for senere istandsetting og revegetering av 

masseuttaket. Lagring skal skje slik at forurensning ved avrenning hindres. Det kan tas imot 
masser som jord, avgravingsmasser etc., til bruk for istandsetting av terreng for revegetering 
etter endt uttak og i samsvar med godkjent driftsplan. 

 
2.8 Anleggsvirksomhet skal skje mandag - fredag kl. 07.00-18.00.  

Det skal ikke være anleggsvirksomhet i området på lørdager, søndager eller høytidsdager.  
Uttransport er tillatt på lørdager kl. 07.00-17.00.  
Reparasjoner, snøbrøyting og anna som er nødvendig for driften, kan utføres utenom nevnte 
driftstider.  
I beredskapssammenheng – ved glatte veger, skal en kunne hente strøsand fra lager – til 
enhver tid alle ukedager. 

 
 
§3. REKKEFØLGEKRAV 
 
3.1 Før det kan gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjent 

plan for overvannshåndtering for hele planområdet.   
 
3.2 Før det kan gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsvirksomhet, skal det foreligge 

godkjent driftsplan for hele planområdet, herunder plan for håndtering av jord, 
massehåndtering, støv og støy, plan for pallehøyder, skråninger og plan for avslutning og 
istandsetting. Driftsplanen skal ha tilhørende kart med illustrasjoner. Driftsplanen skal 
godkjennes av Åseral kommune. 
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3.3 Kr. 1,5 kroner pr. tonn knust masse skal settes på fond merka opprydding av området. 
 

3.4 Tiltakene omtalt i støyrapporten (jordvoll og vegetasjon) skal ivaretas/etableres før 
anleggsdriften kan starte opp. 

  
Det skal ved søknad om byggetillatelse dokumenteres tilfredsstillende støyforhold. 
Avbøtende tiltak som sikrer at støynivå for nærliggende bebyggelse og friområde er innenfor 
gjeldende forskrifter skal være gjennomført før støyende virksomheter kan tas i bruk. Det må 
tas hensyn til T-1442 når det gjelder støy fra bygg- og anleggsvirksomhet i byggeperioden. 

 
3.5 Helt sør i planområdet ved innkjørsel fra fylkesvegen skal det etableres en jordvoll som 

beplantes. Dette for å begrense innsyn til området i opparbeidelsesfasen. 
 
3.6 Veger og annen kommunalteknisk infrastruktur fram til den aktuelle tomt skal være 

opparbeidet og ferdigstilt i henhold til godkjente tekniske planer før det gis brukstillatelse til 
nye bygninger på den aktuelle tomten. 

 
3.7 Naturlige bekkedrag utenfor anleggsområdet skal ikke berøres. 
 
 
 
§ 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl § 12-5.1) 
 
4.1 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, NÆ_1 
 
4.1.1 Området er regulert til: 
 Bebyggelse og anlegg: - lagerhaller eller telt 
    - massetak som biprodukt  
 

4.1.2 Byggegrenser 
Byggegrenser gjelder for oppføring av ny næringsbebyggelse. Byggegrensene gjelder ikke for 
oppføring av adkomstveger, parkeringsarealer, støttemurer, fyllinger og andre mindre bygg 
for teknisk infrastruktur-/kommunalteknisk anlegg.  
Følgende avstandskrav gjelder målt fra senterlinje veg: 
 

 Mot fylkesveg: Minimum 50 m og ellers som regulert og vist på plankartet. 
  
4.1.3 Tillatt bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 50%. 
 
4.1.4 Regulerte kotehøyder for næringsområdet er angitt på plankart.  

Tomtehøyde tillates etablert med høydeavvik på +/- 2,0 m. 
 

4.1.5 Ny bebyggelse skal ha flatt tak eller pulttak. Bygninger for kommunalteknisk anlegg er unnlatt 
denne bestemmelsen. 

 
4.1.6 Det tillattes ikke virksomheter som medfører at omkringliggende bolig- og fritidseiendommer 

utsettes for støy over grenseverdiene gitt i "Retningslinjer for støy i arealplanlegging" (T-
1442). For virksomheter som skaper støy skal det utarbeides støyrapport ved søknad om 
rammetillatelse. 
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4.1.7 Tekniske installasjoner kan plasseres på tak, men slik at det går inn som en naturlig del av 
bygget. 
 

4.1.8 Maksimum tillatt gesimshøyde på nye bygninger er 14 meter.  
  
4.1.9 For eventuelle tiltak som kommer i nærheten av høye bratte skrenter, stup skal det 
 redegjøres for sikringstiltak. Herunder sikring av toppen av skrenter med fysiske sperringer 

som stein, betong, gjerde eller lignende. Løsning for fysiske sikringstiltak av skrenter og stup 
skal godkjennes av kommunen før montering.  

 
4.1.10 Parkering skal løses i henhold til Åseral kommunes gjeldende parkeringsnorm. 
 
 
§5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl § 12-5.2) 
 
5.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, o_SKV1 
 
5.1.1 o_SKV1 regulerer fylkesveg med tilhørende T-kryss for adkomst til næringsområdet og 

Murtetjønnvegen. 
 
5.1.2 Samferdselsanlegg o_SKV1 skal opparbeides etter håndbok 018.  

Alle tiltak som berører fv. 4030 skal oversendes fylkeskommunen / Statens vegvesen for 
teknisk godkjenning. 

 
5.2 Kjøreveg, o_SKV2 og p_V1 – p_V2 
 
5.2.1 På planområdet skal det anlegges kjøreveger og tilhørende infrastruktur som vist i planen. 

 
5.2.2 Kjøreveg o_SKV2 skal opparbeides i samsvar med gjeldende kommunal vegnormal.  
 
5.2.3 Kjøreveg p_V1 og p_V2 er private veier. 
 
5.3 Annen veggrunn teknisk anlegg, o_SVT 
 
5.3.1 Arealene skal bearbeides slik at de får en naturlig utforming, med jevne og avrundede 

overganger til eksisterende terreng.  
 
5.3.2 Arealene kan brukes til snø opplag. 
 
5.3.3 Områdene for annen veggrunn – tekniske anlegg omfatter annet vegareal som skjærings- og 

fyllingsskråninger, grøfter, murer, stabiliserende tiltak samt inneklemte arealer i 
kryssområdene.  

 
5.3.4 Mindre endringer i skråningsutslag innenfor områdene for annen veggrunn – tekniske anlegg, 

vil kunne skje som følge av uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller feil i 
kartgrunnlaget. Arealer som ikke blir brukt til formålet, skal gå tilbake til opprinnelig formål. 

 
§ 6. GRØNNSTRUKTUR 
 
6.1 Grønnstruktur, GR1 
 
6.1.1 Innenfor området er det hogstforbud med uttak av rydding i forbindelse med høyspentlinje. 
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§ 7. LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (Pbl § 12-5.5) 
  
7.1 Landbruk, LNRF1 – LNRF2 
 
7.1.1 Området skal nyttes til landbruksformål. 
 
 
§ 8. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (Pbl § 12-5.6) 
 
8.1 Naturområde i sjø og vassdrag, NV1 
 
8.1.1 Bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone, kan nyttes til natur- og friluftsområde i 

vassdrag. 
 
§9  HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
 
9.1  Sikringssoner – Frisikt, H140 
 
9.1.1 I områdene skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over tilstøtende veibaner. 

Enkle søyler og høystammede trær tillates innenfor frisiktsonen §6-2 Infrastruktursone  
 
9.1.2 Innenfor infrastruktursonen tillates ikke bebyggelse. 

 
9.2 Faresone – Høyspenningsanlegg, H370 
 
9.2.1 Eksisterende trase for høyspent skal videreføres som bygget. 

 
 


