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Alette Beyers veg, detaljregulering av fortau 
Reguleringsbestemmelser 
 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.03.2021 
Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : <dato> 
 
 
§ 1 AVGRENSNING 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Multiconsult 
datert 26.11.2020, senest endret 19.02.2021. 

 
§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 

Hensikten med planen er å legge til rette for fortau langs Alette Beyers veg.  
 
Området reguleres til: 
§ 12-5. NR 1 – BEBYGGELSE OG ANLEGG 
Boligbebyggelse –konsentrert småhusbebyggelse (B) 
Kontor/Næring (BKB) 
 
§ 12-5. NR 2 – SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Kjøreveg (o_SKV) 
Fortau (o_SF1-2) 
Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
 
§ 12-5. NR 3 – GRØNNSTRUKTUR 
Friområde (o_GF) 

 
§ 12-6 Hensynssoner 
Frisikt (H140) 
 
§ 12-7 Bestemmelsesområder 
Midlertidig anlegg- og riggområde (#1) 

 
§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

3.1 Boligbebyggelse (B), Kontor/Næring (BKB)  
Området langs Alette Beyers veg som reguleres til boligformål kan benyttes til nødvendig 
skjæring/fylling og murer for vegsystemet. 
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§ 4 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 
 4.1 Aktsomhet for kulturminner (§12-7 nr. 6)  
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner 
som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturmin-
nene eller deres sikringssoner på fem meter. Melding om funn skal straks sendes Trønde-
lag fylkeskommune jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.  
 
4.2 Fremmede arter og kartlagte naturverdier  
Ved utbygging av området skal det ikke innføres eller spres fremmede arter innenfor 
planområdet. Ved funn av fremmede arter skal disse tas hånd om og kjøres vekk til 
godkjent deponi. Kartlagte naturverdier skal ivaretas i størst mulig grad. 
 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
5.1 Krav om teknisk plan  
Før anleggsstart skal det utarbeides komplette byggeplaner for hele tiltaket med berørte 
sidearealer som viser hvordan terrengbehandling, masselagring, istandsetting, 
revegetering og tilbakeføring av arealer til sitt opprinnelige formål skal utføres.  
 
5.2 Kjøreveg (SKV)  
Området o_SKV skal være offentlig kjøreareal.  
 
5.3 Fortau (SF)  
Det skal anlegges offentlig fortau innenfor felt o_SF1-2, som vist på plankartet. 
 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
6.1 Friområde (GF)  
Området (o_GF) skal være offentlig. Området langs Alette Beyers veg som reguleres til 
friområde kan benyttes til nødvendig skjæring/fylling for vegsystemet. Eksisterende turveg 
skal opprettholdes innenfor friområdet. 
 

§ 7 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER 
7.1 Frisikt (H140)  
Innenfor frisiktsonene skal det ikke være sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er 
høyere enn 0,5 m over vegdekket på tilstøtende veg. 
 

§ 8 BESTEMMELSESOMRÅDE FOR MIDLERTIDIG BYGGE OG ANLEGGSOMRÅDE  
8.1 Bestemmelsesområder (midlertidig anlegg og riggområde (#1):  
Arealer merket med bestemmelsesområde #1 kan i anleggsperioden benyttes til 
midlertidig anlegg- og riggområde. Det vil si til mellomlagring av masser, materialer, 
maskiner, utstyr, sikringsgjerder og lignende. Områdene skal istandsettes og tilbakeføres til 
angitt arealformål senest våren etter endt anleggsperiode.  
 

§ 9 VILKÅR FOR GJENNOMFØRING  
9.1 Anleggsfasen  
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen 
skal foreligge før tiltak settes i gang. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, 
massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, universell utforming, 
renhold og støvdemping og støyforhold i tråd med retningslinjene T-1442 og T-1520.  
Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan  
igangsettes.  
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9.2 Vann og avløpsplan  
Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge vann og avløpsplan iht. Trondheim 
kommunes VA-norm.  
 
9.3 Geoteknikk  
Geoteknisk prosjektering skal være ferdig før tillatelse til tiltak kan gis. Av 
prosjekteringsrapporten skal det fremgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av 
spesielle arbeider i byggeperioden. 
 
9.4 Forurenset grunn  
Med søknad om tiltak skal det følge tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn etter 
forurensningsforskriftens kapittel 2. Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke er 
forurenset vises fram for forurensningsmyndigheten. Tiltak kan ikke igangsettes før 
dokumentasjon eller tiltaksplan er godkjent av forurensningsmyndigheten.  
 
9.5 Tilsåing og beplantning  
Skjæringer og fyllinger som opparbeides i forbindelse med opparbeidelsen av fortau 
(o_SF1) skal arronderes, tilsås og beplantes senest våren etter endt anleggsperiode. 
 

 
Signatur (Ordfører ved bystyrevedtak, byplansjefen ved delegert). 
 
 
VEDLEGG TIL BESTEMMELSENE:  

Geoteknisk prosjekteringsrapport 10208674-03-RIG-RAP-001, datert 24.04.2020 
 
 
 


