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PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR BOMMEN, gnr. 91 

bnr. 16, 23, 113 m.fl., Marker kommune 
 
PlanID: 20180002 
Dato: 27.02.2019 
 
1. Planens hovedhensikt 
Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for barnehage, idrettsanlegg og 
kloakkrenseanlegg og sikre grønnstruktur og teknisk infrastruktur.  
 

1.2 Arealformål 
Planens arealformål er: 
 
Bebyggelse og anlegg 
Offentlig/privat tjenesteyting - Barnehage - sosi-kode 1161 
Idrettsanlegg – Idrettsstadion – sosi-kode 1430 
Andre typer bebyggelse og anlegg –Energianlegg - sosi-kode 1510 
Andre typer bebyggelse og anlegg – Avløpsanlegg - sosi-kode 1542 
Andre typer bebyggelse og anlegg – Renovasjonsanlegg – sosi-kode 1550 
Andre typer bebyggelse og anlegg – Småbåtanlegg i sjø og vassdrag – sosi-kode 1587 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg - sosi-kode 2011 
Fortau - sosi-kode 2012 
Annen veigrunn – grøntareal – sosi-kode 2019 
Parkeringsplasser – sosi-kode 2082 
 
Grønnstruktur 
Grønnstruktur - sosi-kode 3001 
Naturområde – sosi-kode 3020 
Turdrag – turveg – sosi-kode 3031 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone – sosi-kode 6001 
Naturområde i sjø og vassdrag – sosi-kode 6610 
 
Hensynssoner 
Sikringssone - Frisikt – sosi-kode 140 
Faresone - Høyspenningsanlegg – sosi-kode 370 
Faresone - Flom – sosi-kode 320 
 
3. Fellesbestemmelser 
 
3.1 Universell utforming 
Arealene skal i størst mulig grad tilrettelegges med universell utforming i tråd med teknisk 
forskrift.  
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3.2 Strøm og energisparende løsninger 
Det skal søkes energisparende løsninger som er klimavennlige.  
 
Det tillates nettstasjoner innebygd i bygg eller frittstående, og strømførende anlegg og 
kabler skal plasseres med godkjenning fra netteier.  
 
3.3 Forurenset grunn 
Nødvendige undersøkelser skal utføres i forurenset grunn. På bakgrunn av undersøkelsene 
skal det utarbeides tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tillatelse til 
terrenginngrep kan gis, jf. forurensningsforskriften kapittel 2. 
 
3.4 Automatisk fredede kulturminner  
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein 
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om 
kulturminner av 9. juli 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.  
 
3.5 Vann, avløp og overvann 
Løsninger for vann og avløp skal kobles til kommunalt ledningsnett for vann og avløp.  
 
Overvann skal håndteres med naturlig infiltrasjon/fordrøyning eller ledes til 
overvannsnettet. Fra tette flater i felt BB1 skal overvann samles og ledes til overvannsnettet.  
 
Alle rør og kulverter skal dimensjoneres for 200-årsflom, og det skal vurderes klimapåslag 
40%.   
 
3.6 Utforming av bebyggelsen 
Bebyggelsen skal ha en god form og materialbehandling. Utvendige farger, herunder farge 
på tak, skal passe godt inn i omgivelsene og ikke virke skjemmende.  
 
3.7 Fremmede arter 
Det skal tilstrebes å ta ut fremmede planter og dyr i tråd med godkjent handlingsplan for 
biologisk mangfold for planområdet.  
 
Det må uansett ikke innføres eller spres fremmede arter ved bearbeiding av terreng. 
Tiltransporterte masser skal kvalitetssikres med tanke på fremmede arter i forkant av 
tilkjøring. Dersom fremmede arter oppdages i anleggsperioden, bør det iverksettes tiltak for 
å hindre spredning, inkl. ved masseforflytning.  
 
3.8 Hensyn til støy 
Støynivåene for innendørs og utendørs opphold skal ikke overskride grenseverdiene i 
støyretningslinje T-1442/2016.  

 
4. Bebyggelse og anlegg 
 
4.1 Barnehage, BB1 
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Det tillates barnehage med opptil fem avdelinger i 2,5 etasjes bygning. Maksimum tillatte 
mønehøyde er 9,0 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Maksimum bebygd areal 
er %BYA=50%.  
 
Det skal innenfor feltet opparbeides uteoppholds- og lekearealer for barnehagens brukere.  
 
Innenfor feltet kan det være sykkeloppstillingsplasser med mulighet for låsing av ramme. 
Sykkelparkering bør være under tak. Det tillates ladestasjon for el-sykkel.  
 
Det skal legges vekt på gode gangforbindelser for henting og bringing av barn med adkomst 
fra SKV2 og fortau.  
 
Kun egnede masser kan brukes innenfor feltet, jf. Forurensningsforskriften og 
Avfallsforskriften.  
 
Det er tillatt med opptil 1,2 meter høyt gjerde, og materiale, plassering og farge skal 
godkjennes av bygningsmyndigheten.  
 
4.2 Idrettsstadion, BI1-2  
Det tillates i felt BI1 idrettsanlegg med stadion, tribune og klubbhus. Det skal legges vekt på 
parkmessig utforming av arealene med lauvtrær og gressplen. I felt BI2 skal det være 
treningsbane og øvrig anlegg. Feltene BI1-2 skal sammen utgjøre et helhetlig idrettsstadion.  
 
Byggegrense mot elva er 20 meter. 
 
Det tillates belysning av anlegg.  
 
Bygninger kan ha maksimum mønehøyde 6,5 meter og gesimshøyde 3,5 meter målt fra 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Underetasje eller sokkel tillates i hellende terreng 
skråere enn 1:1,5. Maksimum bebygd areal er %BYA=40%. Det tillates etablering av 
sykkeloppstilling, inkl. sykkelstativ. 
 
I felt BI2 skal det ved utforming sees etter løsninger som kan gi sambruk med lek og 
aktiviteter i barnehagens regi.  
 
4.3 Energianlegg, BE1  
Det tillates frittstående anlegg for nettstasjon.  
 
4.4 Avløpsanlegg, BA1  
Det tillates renseanlegg og bygninger for lagring. Ved ombygging av renseanlegget skal det 
tas hensyn til flomfare.  
 
%BYA=70%, inkl. parkering. Maksimum mønehøyde er 5,0 meter målt fra gjennomsnittlig 
ferdig planert terreng.   
 
Det tillates oppført strøbinge eller bygg som lager for sand og grus for vinterstrøing av veier.   
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4.5 Renovasjonsanlegg, BR1 
Det skal etableres containere og beholdere for renovasjon for drift av barnehage i felt BB1. I 
feltet skal det etableres vendeplass for renovasjonsbil. Vendeplassen kan brukes for 
varelevering til barnehagen.  
 
4.6 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag, SM1 
Det tillates opparbeidet en enkel felles flytebrygge for opptil 12 småbåter. To av plassene 
skal disponeres av barnehage i felt BB1. Ti av plassene skal erstatte plasser på andre brygger 
i planområdet. Det kan lages en enkel flyteplatting egnet for fiskende og fotferdsel.  

 
5. Samferdsel og teknisk infrastruktur 
 
5.1 Kjøreveg, SKV1-2 
Kjøreveg SKV1 skal ha minimum kjørebanebredde 4,5 meter og veiskulder 0,25 meter på en 
side.  
 
Kjøreveg SKV2 skal ha kjørebanebredde 3,5 meter. SKV2 skal være stengt ved fysisk stengsel 
eller skiltet stengt for allmenn kjøring vest for felt BR1. Vest for felt BR1 skal SKV2 ha 
toppdekke grus og /eller subbus.  
 
5.2 Fortau  
Gangbredde på fortau skal være 2,5 meter og utformes i tråd med gjeldende vegnormal. 
Avgrensning mot kjøreveg skal skje med kantstein.  
 
5.3 Annen veigrunn – grøntareal  
Feltene skal være grøfter og annet areal som sideareal til veg. Det skal tas hensyn til 
naturmangfold/grønnstruktur på begge sider av Idrettsparkveien.  
 
Det tillates gatebelysning av Idrettsparkveien.  
 
5.4 Parkeringsplasser, SP1-4 
På parkering SP1, 2 og 4 skal det totalt være minimum 90 biloppstillingsplasser. SP2 skal ha 
asfalt som toppdekke, og minimum 46 oppmerkede biloppstillingsplasser, derav fem for HC-
brukere. Biloppstillingsplassene for HC-brukere skal være nær fotovergang til felt BB1.  
 
Inn- og utkjøring til og fra SP2 skal skje til og fra Idrettsparkveien. Felt SP2 skal primært være 
for parkering ved henting og bringing av barn, og det skal i feltet tilrettelegges for kryssing av 
gående over SKV2 til BB1.  
 
Toppdekke for SP1 og 4 kan være jordbakke, grus eller sand.  
 
I SP1, 2 og 4 tillates biloppstillingsplasser for el-lading.  
 
Det skal i SP3 være minimum 30 sykkeloppstillingsplasser med mulighet for låsing av hver 
sykkelramme. Minimum 50% av sykkeloppstillingsplassene skal være under tak. Det tillates 
ladestasjon for el-sykkel.  
 



5 
 

6. Grønnstruktur  
 
6.1 Grønnstruktur, G1-5  
Naturlig vegetasjon skal skjøttes på en skånsom måte. Trevegetasjon kan tynnes, og 
enkelttrær kan felles. Snauhogst tillates ikke. Ved behov kan trevegetasjon suppleres med 
planting.  
 
I felt G1 skal det tillates at skog vokser opp, spesielt langs elvekanten. Det skal tilstrebes å 
bevare edellauvtrær.  
 
I felt G2 skal det tas spesielle hensyn til naturlig vegetasjon og økosystem i og inntil elva. All 
vegetasjon skal i hovedsak bevares, og bjørk og edellauvtrær skal dominere tresjiktet. Det 
kan plantes hassel og andre lokale trebusker dersom det ikke ønskes høy skog der. I felt G2 
og G4 tillates å rydde vegetasjon for tursti med 1,0-1,5 meters bredde fra Lilleveien til 
gangbru, GT2.   
 
I felt G3 og G4 skal det være naturlig trevegetasjon, og det skal legges vekt på å bevare 
edellauvtrær.  
 
Skog i felt G5 skal skjøttes for å opprettholde sammenhengende tresjikt.  
 
6.2 Naturområde, GN1-6  
Felt GN1 skal gro igjen med naturlige lauvtrearter og buskarter som hassel, ask og bjørk. Det 
kan suppleres med ask og hassel ved behov.  
 
Feltene GN2 og GN6 skal bevares som urørt blandingsskog og edellauvskog med innslag av 
gråor-heggeskog. Planting av naturlig hjemmehørende arter i vegetasjonstypene tillates. Det 
kan etableres en 2 meter bred sti ned til felt SM1.  
 
Felt GN3 skal ha naturlig vegetasjon bevares og utgjøre en naturlig kantsone mot elva.  
 
Felt GN4 og GN5 skal ha en naturlig utvikling til rik blandingsskog og gråor-heggeskog. 
Grantrær kan hugges og fjernes. Det kan plantes spredt med ask.  
 
6.3 Turdrag – turvei, GT1-2  
Turveg, GT1, kan ha gangbredde 1,0-2,5 meter. Vegetasjon kan ryddes for å sikre tursti eller 
turvei. Det kan legges på sand, grus og/eller singel for å styrke traseen.   
 
Turveg GT2 skal være gangbru over Ørjeelva, og gangbrua skal ha minimum gangbredde 2,0 
meter.  

 
7. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
 
7.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, BVSV1-2 
Det skal tas hensyn til plante- og dyreliv i elva, og inngrep i elvebunnen og elvebredden skal 
minimeres av hensyn til naturtype langs elvebredden.  
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7.2 Naturområde i sjø og vassdrag, BVN1-2 
Det skal tas vare på mudderbunnen og truede og nær truede arter og deres levemiljø.  

 
8. Hensynssoner 
 
8.1 Sikringssone frisikt 
I frisiktsonen er det ikke tillatt med sikthindrende elementer høyere enn 0,5 meter over 
tilstøtende veiers kjørebane. Enkeltelementer som skilt, trær og stolper med en diameter 
mindre enn eller lik 0,15 meter kan stå i frisiktsonen.  
 
8.2 Faresone høyspenningsanlegg, H370_1 og H370_2 
Det tillates ikke aktiviteter, installasjoner eller bygg i strid med netteiers regler eller 
godkjenning. Det gjelder både for nettstasjoner/trafo og for høyspent i luft og jord.  
 
8.3 Faresone flom 
Det skal tas hensyn til flomfare i tråd med teknisk forskrift ved 20-, 200- og 1000 års flom.  

 
9. Rekkefølgebestemmelser 
 
Før bygge- og anleggsarbeid kan påbegynnes: 

- Må lagrede masser som ikke er tillatt som byggegrunn for barnehage, fjernes fra felt 
BB1 og håndteres i tråd med avfallsforskriften.  

- Må trinn 1 i godkjent handlingsplan for biologisk mangfold være gjennomført. 
- Må tiltaksplan for terrenginngrep i forurensede masser være godkjent. 

 
Før det kan gis brukstillatelse til barnehage i felt BB1, skal følgende være utført: 

- Feltene for parkering SP1, 2, 3 og 4 skal være opparbeidet og ferdigstilte. 
- Kjøreveg SKV1 skal være utvidet til 4,5 meter kjørebanebredde. 
- Kjøreveg SKV2 skal være skiltet forbud mot motorkjøretøy vest for felt BR1  
- Uteområdene for barnehage skal være ferdigstilt.  
- Gatebelysning ved minimum de tre krysningspunktene for vei i planområdet skal 

være etablert.  

 
Fortau skal være opparbeidet og ferdigstilt innen to år fra barnehagen er ferdigstilt.  

 


