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REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 122, BNR. 318, RISSA KOMMUNE. 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.11.2017. 

Dato for godkjenning av kommunestyret: 07.12.2017, sak 48/17. 

§ 1 AVGRENSNING 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Norconsult, datert 

17.02.2017, sist endret 01.11.2017. 

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN  

Området reguleres til: 

 Bebyggelse og anlegg 

Energianlegg (1510) 

Offentlig og privat tjenesteyting (1160) 

Forretning, kontor og tjenesteyting (1810) 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg (2011) 

Fortau (2012) 

Annen veggrunn — grøntareal (2019) 

Innfartsparkering (2074) 

 Hensynssoner 

Sikringssone- frisiktsone  

Faresone - høyspenning 

§ 3 GENERELLE BESTEMMELSER 

3.1. Utomhusplan 

Med søknad om igangsettingstillatelse skal det følge detaljert og kotesatt plan i målestokk 

1:500 evt. 1:200 over det området som skal bygges ut. Planen skal, så langt det er 

formålstjenlig, vise planlagt bebyggelse, eksisterende og planlagt terreng, beplantning, 

belysning, skilt, benker, trapper, forstøtningsmurer, utforming av veger, varehåndtering, 

stigningsforhold, naturlige ledelinjer, fast materiale på veger, bil- og motorsykkelparkering, 

sykkelparkering, HC-parkering og hvordan tilgjengelighet / universell utforming er 

ivaretatt. 

3.2 Krav til universell utforming 

Tilgang til forretning og kontor skal opparbeides etter prinsippene for universell utforming. 

3.3 Kulturvern/kulturminner 

Dersom det under arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller 

uventede steinkonsentrasjoner må kulturminnemyndigheten underrettes umiddelbart, 

jfr. kulturminnelovens § 8.2. 



§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

4.1. Energianlegg, BE 

Nettstasjon skal plasseres innenfor området merket BE. 

 

4.2. Offentlig og privat tjenesteyting, BOP 

4.2.1 Arealformål 

Område BOP skal brukes til privat og offentlig tjenesteyting, inkludert innfartsparkering. 

Parkeringsarealet skal være offentlig og opparbeides i samsvar med detaljplan godkjent av 

kommunen. Parkeringsplasser skal til enhver tid være oppmerket. Alle parkeringsplasser skal 

være merket opp før ferdigattest foreligger. 

4.2.2 Bebyggelsens plassering, høyde og utforming 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor formålsgrensene for området. 

Bebyggelsens maksimale byggehøyde skal ikke overstige 10 meter fra ferdig planert terreng. 

Byggets gesimshøyde skal være minimum 4.5 meter over gjennomsnittlig terrenghøyde rundt 

bygget. Konstruksjonen i byggenes første etasje skal dimensjoneres slik at den muliggjør 

etablering av virksomhet i etasjen over. 

Tekniske installasjoner, med et areal på maksimum 10 % av takflaten, kan bygges inntil 2,0 

meter over maksimal byggehøyde, når disse er utformet i harmoni med bebyggelsen ellers. 

Bygninger skal utformes i en arkitektonisk sammenheng og behandles fasademessig på alle 

frittstående sider. Kommunen skal påse at bebyggelsens plassering, form, fasader, farger, 

vindusinndeling og synlige materialer harmonerer med den omkringliggende bebyggelsen. 

Det tillates ikke brukt skinnende bygningsmaterialer i fasader og taktekking. Bebyggelsen kan 

ha flatt tak. 

4.2.3 Grad av utnytting 

Bebygd areal innen område BOP skal være minimum BYA=70 010, parkering ikke 

medregnet. 

Areal som til enhver tid ikke benyttes til bebyggelse, parkering og ferdselsareal skal 

opparbeides som grøntareal, med beplantning, sitteplasser og annen innretning som gir arealet 

et parkpreg. 

4.2.4 Parkering 

Ved etablering innen området er det krav om to oppstillingsplasser for bil og en 

oppstillingsplass for sykkel pr. 100 m2 BRA bygningsmasse. Minimum 5 % av 

biloppstillingsplassene skal være utformet slik at de er egnet for personer med nedsatt 

funksjonsevne. 

Parkeringsplasser skal til enhver tid være oppmerket. Alle parkeringsplasser skal være merket 

opp før ferdigattest foreligger. 

4.2.5 Energi 

Alle nybygg med behov for oppvarming skal oppføres tilrettelagt for vannbåren varme. 



4.3. Bebyggelse, BKB 

4.3.1 Arealformål 

Område BKB1 skal brukes til publikumsrettet forretningsvirksomhet, kontor og tjenesteyting. 

Forretningsvirksomhet som krever særlig arealkrevende vareslag er ikke tillatt. Virksomheter 

som etter kommunens skjønn er for industrielt preget i sitt uttrykk eller omfang og derved 

ikke passer inn i Rissa sentrum, tillates ikke. 

 

4.3.2 Bebyggelsens plassering, høyde og utforming 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene på plankartet. 

Bebyggelsens maksimale byggehøyde skal ikke overstige 10 meter fra ferdig planert terreng. 

Byggets gesimshøyde skal være minimum 4.5 meter over gjennomsnittlig terrenghøyde 

rundt bygget. For 25 % av bygningens fasader tillates med fasader ned til 3,2 meter. Første 

etasje skal i størst mulig grad benyttes til forretningsformål. Kontorformål skal fortrinnsvis 

søkes lagt til 2. etasje. 

Konstruksjonen i byggenes første etasje innen område BKB1 skal dimensjoneres slik at den 

muliggjør etablering av virksomhet i etasjen over. 

Tekniske installasjoner, med et areal på maksimum 10 % av takflaten, kan bygges inntil 2,0 

meter over maksimal byggehøyde, når disse er utformet i harmoni med bebyggelsen ellers. 

Bygninger skal utformes i en arkitektonisk sammenheng og behandles fasademessig på alle 

frittstående sider. Kommunen skal påse at bebyggelsens plassering, form, fasader, farger, 

vindusinndeling og synlige materialer harmonerer med den omkringliggende bebyggelsen. 

Det tillates ikke brukt skinnende bygningsmaterialer i fasader og taktekking. Bebyggelsen kan 

ha flatt tak. 

Fasade på bygninger kan ikke ha ensformig uttrykk i lengde lengre enn 25 meter. Fasader som 

er lengre enn 25 meter må brytes opp med knekkpunk og/eller endret materialbruk. 

4.3.3 Grad av utnytting 

Bebygd areal innen område BKB1 skal ikke overstige BYA=50 %. Samlet grad av utnytting 

skal være minimum 2300 BRA, parkering ikke medregnet. Dersom etablering av forretning 

og kontor skjer i forskjellige faser, må det ved første byggetrinn vises hvordan 

minimumskravet til grad av utnytting kan ivaretas. 

Areal som til enhver tid ikke benyttes til bebyggelse, parkering og ferdselsareal skal 

opparbeides som grøntareal, med beplantning, sitteplasser og annen innretning som gir arealet 

et parkpreg. 

4.3.4 Parkering 

Ved etablering innen området er det krav om to oppstillingsplasser for bil og en 

oppstillingsplass for sykkel pr. 100 m2 BRA bygningsmasse. Det tillates etablert maksimalt 

100 parkeringsplasser for bil innen BKB1, der maksimum 70 av disse kan etableres uten 

overbygning. Minimum 5 % av biloppstillingsplassene skal være utformet slik at de er egnet 

for personer med nedsatt funksjonsevne. 



Parkeringsplasser skal til enhver tid være oppmerket. Alle parkeringsplasser skal være merket 

opp før ferdigattest foreligger. 

4.3.5 Energi 

Alle nybygg med behov for oppvarming skal oppføres tilrettelagt for vannbåren varme. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR. 

5.1 Kjøreveg, fortau og annen veggrunn 

Vegareal (o_ SKV1 -3), fortau (o_SF) og annen veggrunn (o_SVG) skal være offentlig og 

skal opparbeides i samsvar med detaljplan godkjent av kommunen. Vegskjæringer, fyllinger 

og rabatter skal tildekkes med jord, tilsås, beplantes eller behandles på annen tiltalende måte. 

Ved Hertug Skules vei (fylkesveg 718) tillates etablert kollektivholdeplass, busskur og 

parkering for sykkel. 

§ 6 HENSYNSSONER 

6.1 Sikringssone - siktsone 

Innen frisiktsonen skal det til enhver tid være fri sikt ned til en høyde av 0,5 meter mellom 

tilstøtende vegers plan. Innenfor disse sonene skal det ikke plasseres objekter, lagres snø eller 

utføres andre tiltak som etter vegmyndighetens skjønn kan bli til hinder for fri sikt. 

6.2 Faresone - energianlegg 

Nettstasjon skal plasseres innenfor området merket BE. 

§ 7 VILKÅR FOR GJENNOMFØRING 

7.1 Utomhusplan 

Detaljert utomhusplan skal være godkjent før igangsettingstillatelse for byggetiltak kan gis. 

7.2 Krav til anleggsfasen 

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal 

følge søknad om igangsettingstillatelse. Planen skal blant annet redegjøre for miljøtiltak 

knyttet til trafikkavvikling, trafikksikkerhet for gående og syklende, massetransport, 

driftstider, renhold og støvdempning, støyreduserende tiltak og driftstider. Nødvendige 

beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan igangsettes. 

For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som 

angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i 

arealplanleggingen, T-1520 og T- 1442/2016, legges til grunn. 

7.3 Renovasjon, vann- og avløpsplan 

Før igangsettingssøknad kan godkjennes, så skal det foreligge godkjente tekniske planer for 

renovasjon, adkomstveg, vann og avløp. Planene skal godkjennes av Rissa kommune og 

redegjøre for hvordan ny bebyggelse med tilhørende anlegg kan inngå i en helhetsløsning for 

området. Plan for vann- og avløp skal vise behov for omlegging av eksisterende ledninger. 

 



7.4 Geotekniske forhold 

Rapport fra geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse kan gis. Av 

rapporten skal det også framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle 

arbeider i byggeperioden. 

§ 8 REKKEFØLGEKRAV 

8.1 Etablering av tekniske anlegg 

Nødvendige tekniske anlegg innen planområdet, herunder nettstasjon og vann- og avløpstiltak 

i henhold til godkjent plan, skal være etablert før det gis brukstillatelse for bygningstiltak 

innen område BKB1. 

8.2 Samferdselsanlegg og parkering 

Adkomstveg o_SKV2 med tilliggende fortau, adkomstveg o_SKV3 og parkering for bil og 

sykkel innen område BKB1 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for nytt 

bygg innen dette området. 


