
Reguleringsplan, detaljregulering for:
jf.  plan- og bygningslovens (pbl) kap.  12

Gnr. 49 Bnr. 185  /  269  /  920

Stormyra  — Meråker  kommune, PlanId: 1997001

Reguleringsplankart datert: 08.04.2020

Reguleringsbestemmelser datert: 19.04.2020

Saksnummer

Siste revisjonsdato bestemmelser

Vedtatt av Meråker kommune

Endringer
jf. pbl § 12-14

Saksnummer  Endringen gjelder Arealplan-ID Revisjonsdato Vedtatt

bestemmelser

Side 1 av 4 Reguleringsbestemmelser



§l

PLANBESTEMMELSER
(pbl §  12-7)

Planens formål og avgrensning
Formålet med planbestemmelsene er å tilrettelegge for næringsaktivitet og gjenvinningsanlegg.

Disse planbestemmelsene er en revisjon av vedtatt Reguleringsplan nr. 43 — Stormyra datert 23.05.07.

Området er vist med reguleringsgrensen på plankart 02.04.2020, som for øvrig er den samme

reguleringsgrensen som på opprinnelig plan, med unntak avjustering ved innkjøring fra E14.

I  henhold  til PBL § 12-5 og 12-6 er området regulert til følgende formål:

1.

2.

§2

Bebyggelse  og anlegg
Renovasjonsanlegg (1550)

Næringsbebyggelse (1300)

Kombinert renovasjonsanlegg og næringsbebyggelse (1550/1300)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Energianlegg (1510)

Veg (2010)

F ellesbestemmelser for hele planområdet  ,
Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4)

§2.1

§  2.3

§ 2.4
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Universell utforming

Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for utforming av felles uteareal for

planområdet.

Terrengbehandling

Terrenget vil kun justeres noe for å få området byggbart, ingen store inngrep.

Vann, avløp og overvann,

Vann og avløp kobles til kommunalt anlegg.

Overvann løses i hovedsak via terreng. Ved fare for forurenset overvann, skal dette
behandles via oljeutskiller før overvann ledes videre via avløpet.

Stay

For uteopphold skal støynivå ikke overstige Miljødepartementet retningslinjer T—l442/2016

tabell 3. Støyskjerm eller andre tiltak kan påkreves om støynivået overskrides.

Anleggsperioden: Støygrense skal tilfredsstille kravene i Miljødepartementet retningslinjer
T—l442/2016 tabell 4.
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§  2.6

§37
§3.1
§3.

§3.

1.1

1.2

1)

a)

b)

Verneverdier kulturmiljø/naturmangfold (§ 12-7 nr. 6)

Dersom det under arbeid  i  området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger
som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og meldes til
kulturvemmyndighetene. Det er ikke kjent at det er finnes kulturminner i de arealene som
omfattes av reguleringsplanen.

Samfunnssikkerhet (§ 12-7 nr. 1, 2, 4)
Området er ikke registrert som utsatt for skred eller ras.

Bestemmelser til arealformål

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5  nr. 1)

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg

Grad ax L1l11}l1i11g(§ l2—7 nr. ])

Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 90  %  BYA.

Parkering

Det skal innenfor planområdet anlegges min l,0 parkeringsplass pr. 100 m2 BRA
næringsbygg
Minimum  5 %  av parkeringsplasser skal være tilrettelagt bevegelseshemmede

Arealformal

Type bcb) ggelse

Nl  — Næringsbebyggelse formål:
Det tillates oppført følgende:

. Butikk/verksted/servicebygg

. Lagerbygg

. Entreprenørvirksomhet

RN  —  Kombinert formål renovasjonsanlegg og næringsbebyggelse
Det tillates oppført følgende bygg/anlegg

0  Butikk/verksted/servicebygg

. Lagerbygg

' Avfallsrampe/konstruksjon

O  Avfallsoppsamling i container  og bakkeplan

Felles:
Det tillates oppføring av gjerder og murer

Takform (ig/eller moneretning

Bygg kan tillates oppført med saltak, pulttak og flatt tak.

B} ggchoyder

Maksimal gesimshøyde på 15 meter av gjennomsnittlig terreng.
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4)

*)

Materialbruk

Materialbruk for bygg kan være trekledning, stålplater, mur, tegl, puss og plater.

Adkomst

Det skal være trinnfri adkomst til hovedinngang for ansatte— og publikumsarealer.

§ 3.2
§3.2.1

l)

a)
b)
C)
d)

e)

§3.-
§3.3.1

å, 4
§  4.1

a)

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

Arealformål

Arealbruk

Det etableres felles avkjøringsvei fra E14
Tilkomstvei til eiendom 49/187 opprettholdes innenfor området N1
Trafoanlegg på området opprettholdes

Byggegrense settes til 28 meter fra El 4 (midtlinje vei), og 4m fra øvrige nabogrenser.

Området utenfor byggegrense til nabotomter kan benyttes til oppstillingsplass og lagring av

løse konstruksjoner.

Gjerde mot E14 settes min 6m fra veikant (som i dag), ellers kan tomtegrense benyttes.

Gronnstruktur (§ 12-5 nr. 3)

Felleshestemmelser for grønnstruktur

Arealbruk næringsformål

Min 10 % av arealer som benyttes til næringsformål skal opparbeides som grøntareal. Arealer

som benyttes til gjenvinningsanlegg er unntatt dette kravet.

Rekkefølgebestemmelser (§ 12-7  nr. 10).

Før igangsettingstillatelsc

Søknad om igangsettelse skal inneholde en VA—plan for aktuelt område.
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