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Reguleringsbestemmelser i tilknytning til  

Detaljregulering for skoleområdet på Tau og Krossvatnet  

Plan 1130201602 

 
Planbestemmelser datert plan- og forvaltning   01.03.17 

Revidert etter offentlig ettersyn      13.04.18  

Revidert etter sluttbehandling i kommunestyret   

 

1.gangs behandling i forvaltningsutvalget    23.03.17  

   

Offentlig ettersyn:       31.03.17-12.05.17 

2. gangs behandling i formannskapet:    23.11.17 

Endelig vedtak i kommunestyret:     02.05.18 

 

 

§ 1 FORMÅL MED PLANEN 

 

Formålet med planen er å legge til rette for en samlet plan for skoleområdet på Tau med 

idrettsanlegg, vegsystem og grøntområder med sammenhengende turstinettverk, 

boligbebyggelse m.m. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet 

datert plan- og forvaltning 01.03.17, sist revidert 04.09.17. 

 

Området reguleres til følgende formål (PBL. § 12-5) 

 

Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse 

- Tjenesteyting 

- Idrett 

- Energianlegg-trafo 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Veg 

- Gang-/sykkelveg 

- Gangveg 

- Annen veggrunn – grøntareal 

- Parkering 

 

Grønnstruktur 

- Friområde 

 

Landbruks-, natur- og friluftsformål 

- Friluftsområde i sjø og vassdrag 

 

Hensynssoner 

- Faresone – flom 
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- Faresone – høyspenningsanlegg 

- Sikringssone – frisikt 

- Bevaring – naturmiljø 

- Bevaring – kulturmiljø 

 

 

§ 2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

§ 2.1 Før tillatelse til tiltak 

Rekkefølgekrav til overordnet infrastruktur 

Før det kan gis byggetillatelse til tiltak i delfelt T1 t.o.m T5 og B1 t.o.m B6 i planområdet skal 

følgende infrastruktur være sikret gjennomført:  

- Ny rundkjøring R13/Bedehusvegen 

- Midtdeler R13 mellom rundkjøring 1 og 2 

- Sykkel- og gangveg mellom rundkjøringene i planområdet, på vestsiden av Rv 13   

 

Strand kommune vil gi byggetillatelser innenfor delområdene dersom utbygger er med å 
tilrettelegge for sin andel av etablering av nevnte infrastrukturtiltak. 
 

Rekkefølgekrav til sykkel- og gangveg  

Før det kan gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse til tiltak i delfeltene T2 og T2b i 

planområdet skal følgende infrastruktur være etablert:  

- Sykkel og gangveg mellom rundkjøringene i planområdet, på østsiden av Rv 13.  

 

Rekkefølgekrav til etablering av vann- og avløp 

Tilstrekkelige vann- og avløpsanlegg herunder overvann skal være etablert før delområdene 

kan bebygges.  

 

Rekkefølgekrav til regulerte turveger 

Før det kan gis byggetillatelser i delfelt B4 skal regulert turveg tilgrensende delfelt B4 være 

opparbeidet.  

Før det kan gis byggetillatelser for delfelt B5 skal regulert turveg o_G-/S1  være opparbeidet.   

Før det kan gis byggetillatelser for delfelt T2b skal regulert turveg o_G-/S2 være opparbeidet 

Før det kan gis byggetillatelse i område for regulert Trafo skal regulert turveg o_G-/S3 være 

opparbeidet 

 

Rekkefølgekrav for flomsikring 

Før det kan gis byggetillatelse for områder utsatt for flom skal området være flomsikret iht § 

8.1 

 

Rekkefølgekrav til parkeringsplass 

Før det kan gis byggetillatelse T5 skal offentlig parkeringsplass o_P3 og regulert veg o_V1 

være opparbeidet. Ved etablering av ny parkeringsplass for barnehage i felt T5 skal grønn 

buffersone i henhold til § 5.2.4 være ferdig opparbeidet 

 

Rekkefølgekrav til utearealer  
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Før det kan gis brukstillatelse for tiltak innenfor delfeltene T1, T2 og T2b må utearealene i 

henhold til godkjent utomhusplan og eventuelle støyskjermingstiltak være ferdig opparbeidet. 

Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart 

som mulig påfølgende vår 

 

Før tillatelse til tiltak kan gis for idrettsanlegg i felt I3 skal det være opparbeidet fysisk skille 

mellom I3 og felt B4, i henhold til § 4.3 

 

Rekkefølgekrav til byggeområder 

Ved byggesøknad for utbygging i delfeltene tilgrensende riksveg 13 skal det vedlegges 

støyrapport og nødvendig dokumentasjon på eventuelle krav til støyskjermingstiltak 

(støyskjerm/fasadetiltak) i henhold til støyrapport. Gjeldende retningslinjer i T-1442 skal også 

opprettholdes i bygge- og anleggsperioden 

 

 

 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

 

§ 3.1 Universell utforming 

Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp. Uterom og bygninger skal være 

tilpasset bevegelses- orienterings- og miljøhemmede. Alle boliger har krav om tilgjengelighet. 

 

§ 3.2 Overvannshåndtering 

Innenfor hele planområdet skal det legges opp til kontrollert overvannshåndtering med 

avrenning til vassdragene / overvannssystem. Bygging på tomter i flomutsatte områder kan 

først tillates når den/de aktuelle tomter er utredet og vurdert av fagkyndige i forhold til en 

200-års flom. Det tillates ikke tiltak som ikke er flomsikret i henhold til en 200-års flom. For 

tiltak i sikkerhetsklasse 3 tillates ikke tiltak som ikke er sikret i henhold til en 1000-års flom. 

 

Det tillates ikke oppført ny bebyggelse nærmere Tauånå enn høyden på kanten (målt fra 

topp skrent til normalvannstand i åna) og ikke under 20 meter selv om høyden er mindre enn 

dette. Avstanden kan være mindre dersom åna sikres mot erosjon og bør være større der 

elvekanten består av lett eroderbare masser (i henhold til byggteknisk forskrift). 

All utbygging skal ivareta sikker flomveg. Overvann skal tilbakeføres til grunnen og til 

vegetasjon nærmest mulig kilden. Vann og overvann skal søkes utnyttet som positivt 

element i miljøet.  

All ny bebyggelse skal være sikret mot urbanflom / overvann i tråd med kommuneplanen 

(2012 – 2022) og i tråd med kommuneplanen sitt notat om overvann, datert 17.11.2009, 

delutredning tilknyttet kommuneplanarbeidet. 

 

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1) 

 

§ 4.1 BOLIGBEBYGGELSE B3 t.o.m. B6 

 

B1 og B2 
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Det tillates ikke flere boenheter innenfor delfeltene. Mindre påbygg / tilbygg tillates for 

eksisterende bebyggelse. 

 

B3 t.o.m. B6 

4.1.1 Boligtyper, antall og størrelse 

 Det tillates kun eneboliger innenfor delfeltene boligbebyggelse 

 For tomter over 700 m2 hvor det kan vises løst gode løsninger for privat uteareal og 

parkeringsløsning hvor parkeringen ikke berører sør/vestvendt hageareal, tillates 

etablert én ekstra boenhet på maks 80 m2. Boenheten skal fremstå som integrert i 

eneboligen, og underordnes denne i sitt arkitektoniske uttrykk. 

 

4.1.2 Bebyggelsens plassering og garasjer/boder/støttemurer 

 Mulige tomtedelinger er vist på plankartet. Ytterligere delinger av eiendommene 

tillates ikke. 

 Innkjørsler til eiendommene er vist med pil på plankartet. Ved oppføring av ny 

bebyggelse tillates kun innkjørsler som vist på plankartet 

 Byggegrenser for hver enkelt tomt er vist på plankartet. Det tillates oppført 

garasje/carport, sportsboder og støttemurer innenfor tomter, utenfor viste 

byggegrenser på plankartet, som følgende:  

 Støttemurer tillates oppført med maks høyde 1,5 meter 

 Garasjer/carporter kan kun oppføres i forlengelsen av anvist innkjørsel på plankartet, 

med minste avstand fra kommunal vei 5 meter (dvs. at parkeringsarealet blant annet 

ikke skal etableres innenfor definert hageareal mot sør/vest med dybde 9 meter, i 

husets fulle lengde) 

Garasjer/carporter kan oppføres parallelt med kommunal vei med minsteavstand i fra 

kommunal vei 1 meter, målt til nærmeste bygningsdel (for eksempel takutstikk), 

dersom ikke innenfor definert hageareal mot sør/vest. Maks byggehøyde 4,5 meter, 

målt fra lavest planert terreng. Takformen skal fremstå som samstemt med takformen 

på boligen (helhetlig arkitektonisk uttrykk). Maks størrelse garasjer/carporter = 40 m2 

Bygging av garasjer/carporter/boder tillates utenfor byggegrenser. Tegninger av 

garasjer/carporter, sportsboder og støttemurer skal følge byggesaken for boligen. 

 

4.1.3 Grad av utnytting 

 Maks tillatt % BYA per tomt = 25 % 

I bebygd areal skal medregnes: 

 Det arealet som bygninger opptar av terrenget 

 Åpent overbygget areal 

 Konstruksjoner og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 m over terrengets 

gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen / bygningsdelen 

 Parkeringsareal (garasjer, carporter, her gjelder ikke eventuelle oppstillingsplasser / 

ikke overbygget areal) 

 

4.1.4 Byggehøyder og utforming 

 Maks mønehøyde = 9 meter, målt fra planert terreng lavest nivå 

 Takfall for mønet tak skal oppføres fra 30 til 40 grader 

Maks takhøyde for boliger med pulttak eller flatt tak = 7 meter 
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 Det tillates ikke etablert takterrasser på boliger eller garasjer/carporter 

 Garasjer/carporter, boder, skjermvegger, gjerder og terrasser med rekkverk skal 

samsvare med bolig med hensyn til materialer, farge og form. Det skal søkes 

rammetillatelse for garasjer/carporter, boder og terrasser sammen med boligen. 

  

4.1.5 Parkering 

 All parkering skal løses på egen tomt 

 Parkering på tomtene skal skje i forlengelse av anvist innkjørsel, dvs at 

parkeringsarealet blant annet ikke skal etableres innenfor definert hageareal mot 

sør/vest, med dybde 9 meter i husets fulle bredde. 

 Ved etablering av ny bebyggelse skal det vises plass for oppføring av én garasje og 

én biloppstillingsplass per boligtomt. Det tillates ytterligere etablert én 

biloppstillingsplass innenfor tomter større enn 700 m2, hvor det kan gis tillatelse for 

én ekstra boenhet integrert i «eneboligen». Parkeringsløsningen skal ikke komme i 

konflikt med  / forringe hage mot sør/vest 

 

4.1.6 Avfallshåndtering 

All oppbevaring av avfall skal håndteres på egen tomt  

 

4.1.7 Radon 

Bygg skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av 

radon fra grunn begrenses, iht Statens stråleverns til enhver tid gjeldende regelverk. 

 

 

§ 4.2 TJENESTEYTING  

 

4.2.1 T1, T2 og T2b 

 

Arealbruk og utnyttelse 

 Byggegrenser er vist for delområdene på plankartet 

 Eksisterende skoleområder skal benyttes til undervisning med tilhørende anlegg. Nye 

bygg skal brukes til undervisning men det tillates også salg av egne produserte 

produkter, bruk til treningssenter, svømmehall, bibliotek og lignende formål som kan 

være forenlig med og kan berike skolevirksomheten. 

 Rapport fra Sosial- og helsedirektoratet IS-1130 skal legges til grunn ved tillatt maks 

BYA for skolebygg vurdert i forhold til norm for uterom for skoleområdet. 

 Bygningenes grunnflate skal ikke overstige 26 % av tomtens nettoareal. 

 Eksisterende service- og omsorgsboliger (Tautunet) skal videreføres med samme 

bruk innenfor eiendommen i delfeltet. Det tillates ikke ytterligere utbygging innenfor 

denne eiendommen. 

 

Plassering og høyde på ny bebyggelse 

Ny bebyggelse skal plasseres innenfor de byggegrensene som er angitt i plankartet 

Maks byggehøyde = 15 meter, målt fra planert terreng lavest nivå foruten i gjeldende 

områder: 
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Maks byggehøyde for nytt byggeområde mellom regulert gangveg og friområde (kollen) = 10 

meter, målt fra planert terreng lavest nivå. Takoppbygg til tekniske installasjoner inkludert 

tilkomst, tillates med høyde inntil 3 meter. Eventuelle takoppbygg skal oppføres inntrukket 

minimum 8 meter fra vestfasade mot riksveg og minimum 1 meter fra resterende fasader. 

Maks byggehøyde for felt T2b = 10 meter, målt fra planert terreng lavest nivå. 

 

Utforming av ny bebyggelse 

Nye bygg skal utformes i et godt samspill med eksisterende skolebyggs dimensjoner og 

detaljering. 

 

Utforming av utomhusanlegg 

 Rapport fra Sosial- og helsedirektoratet IS-1130 skal legges til grunn ved planlegging 

av uterom for skoleområdene. Utomhusanleggene skal ha høy kvalitet, være robuste 

og attraktive. Arealer og rom skal tilrettelegges for ulike type bruk, med både aktive 

og passive soner. Det skal være god belysning som gjør utomhusanleggene 

attraktive også i den mørke årstiden. 

 Godkjent utomhusplan for nye Tau skole og Tau ungdomsskole skal legges til grunn 

ved etablering av uterommene for felt T2 

 

Parkering 

 Maks tillatt parkering per ansatt = 0,5  

 Maks tillatt parkering per elev = 0,05 

 Det skal etableres minimum 1 handicap-plass per 20 parkeringsplasser 

 I hvert parkeringsanlegg skal minst 20 % av plassene tilrettelegges for oppladning av 

el-biler 

 Det skal opparbeides minimum 0,2 sykkelparkeringsplasser per elev/ansatt for 

skolene. Parkeringsplassene for sykkel skal være låsbare og takoverbygget. 

 

Avfallshåndtering og vareleveranse 

Det skal anlegges nedgravde søppelcontainere for Tau barne- og ungdomsskole med 

plassering som vist på plankartet. 

 

All manøvrering i forbindelse med varelevering skal skje på egen tomt. Plass for håndtering 

av avfall, containere, komprimatorer og lignende skal bygges inn i bygningen. Det tillates ikke 

utelagring. 

Innkjørsel for varelevering skal skje inn via rundkjøring og gjennom etablert parkeringsplass 

for Strand videregående skole. Innkjørsel for varelevering til Tau barne- og ungdomsskole 

skal skje inn via regulert atkomst for varelevering vist på plankartet for ny barneskole 

langsmed riksvegen. Varelevering kan ellers skje inn via regulert parkeringsplass i 

skoleområdet for Tau barne- og ungdomsskole.  

 

Nettstasjoner 

Nettstasjoner må etableres på bakkenivå, fortrinnsvis integrert i bygning, ha direkte atkomst 

og tilfredsstillende ventilasjonsforhold. Nettstasjoner skal ikke plasseres i offentlige 

friområder, men kan tillates oppført i friområder dersom ikke andre løsninger er teknisk 

mulig. 
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4.2.2 T3 

Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som er angitt i plankartet 

Områdene skal benyttes til idrettsformål.  

Maks byggehøyde = 15 meter, målt fra planert terreng lavest nivå. 

Bygningenes grunnflate skal ikke overstige 35 % av tomtens nettoareal. 

 

4.2.3 T4 

Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som er angitt i plankartet 

Området skal benyttes til funksjoner tilknyttet idrettsvirksomheten i felt I3 og I4. 

Maks byggehøyde = 8 meter, målt fra planert terreng lavest nivå. 

 

4.2.4 T5  

Det tillates oppført barnehage innenfor viste byggegrenser på plankartet. 

Det tillates oppført mindre bygninger som boder og «vognhus» utenfor viste byggegrenser. 

Størrelse på bygning, uteboder og «vognhus» (sum) og utearealer for lek for barnehagen 

skal være i henhold til regjeringens veiledende arealnorm for bygging av barnehager. 

Maks gesimshøyde for barnehagebygget, målt fra topp gulv 1. etasje = 7 meter 

Maks byggehøyde for barnehagebygget, målt fra topp gulv 1. etasje = 9 meter 

Eventuelle uteboder og «vognhus» skal oppføres med maks høyde 4 meter, målt fra lavest 

nivå planert terreng. Takform og arkitektonisk uttrykk skal fremstå som samstemt med 

barnehagebygget. 

Parkering: 

Parkering skal skje innenfor areal regulert til parkering tilgrensende delfeltet. 

Mellom parkeringsplass på østsiden av barnehagen og eiendommen gnr 31 bnr 337 skal det 

etableres et grønt belte i en høyde som skjermer boligeiendommen fra parkeringsplassen 

 

4.3 IDRETT I1, I2, I3 og I4 

Områdene skal benyttes til idrettsformål. Det skal etableres buffersone mellom idrettsanlegg 

og boligfeltet B3. Bane skal ikke etableres nærmere enn 10 meter fra boligformålet og det 

skal opparbeides skjermvegg eller beplantning som fysisk skille mellom formålene. 

 

4.4 ENERGIANLEGG –TRAFO 

Eksisterende hoved-trafostasjon i feltet kan utvides innenfor byggegrenser som vist på 

plankartet, dersom § 8.1 er ivaretatt. Maks byggehøyde = 10 meter, målt fra planert terreng 

lavest nivå.  

 

4.5 RENOVASJON 

Innenfor arealet skal det etableres nedgravde avfallsbeholdere for Tau barne- og 

ungdomsskole 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

 

§ 5.0 Generelt 

Alle tiltak som berører riks- og fylkesveinettet skal oversendes til Statens vegvesen for 

gjennomsyn. 

 

§ 5.1 
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Offentlige og private veger 

Innenfor planområdet skal offentlige og private veger opparbeides i henhold til bredder og 

svingradier vist på plankartet. 

 

§ 5.2 

Gang- og sykkelveger 

Innenfor planområdet skal gang- og sykkelveger opparbeides i henhold til bredder og 

svingradier som vist på plankartet. 

 

Gangveg tilgrensende felt B2 skal etableres i samme høyde som nye boliger i delfeltet. 

Støttemur/skråning mellom gangveg og friområde skal etableres innenfor friområdet.  

 

§ 5.3 Annen veggrunn 

Areal regulert til annen veggrunn mellom riksvegen og gang-/sykkelveg langsmed felt T2 skal 

i sin helhet opparbeides som en grønn sone. 

Areal regulert til annen veggrunn mellom Bedehusvegen og gang-/sykkelveg langsmed o_P1 

skal i sin helhet opparbeides som en grønn sone. 

 

§ 5.4 Leskur 

Leskur skal plasseres som vist på plankartet 

 

§ 5.5 Offentlig parkering (o_P1 t.o.m. o_P4) 

Offentlig parkering skal oppføres med plassering som vist på plankartet (o_P1 t.o.m o_P4). 

Regulert parkeringsareal o_P1 skal være parkeringsareal for bil og buss tilknyttet Tau barne- 

og ungdomsskole. 

 

I delfeltene T1 og T2 skal parkeringsdekningen i størst mulig grad begrenses over tid og 

nedjusteres ettersom bedre kollektivløsninger og tilrettelegging for gående og syklende 

kommer på plass.  

 

Det skal være tilstrekkelig med HC-parkering. Veiledende antall i parkeringsanlegg er 

minimum 1 handicap-plass per 20 parkeringsplasser. 

 

I hvert av parkeringsanleggene for skoleområdene skal minst 20 % av plassene tilrettelegges 

for oppladning av el-biler.  

 

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 

Friområde 

 

Generelt 

Eksisterende bygg innenfor friområdene tillates ikke utvidet / påbygget eller etablert flere 
boenheter innenfor. 
 
Friområdene skal opprettholdes som naturområder / skogsområder.  
 
Offentlig badeplass i Krossvatnet, på vestsiden av utløpet av Tauånå (innenfor 
hensynssonen H560_04), tillates videreført.  
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§ 7 LANDBRUKS, -NATUR- OG FRILUFTSFOMÅL (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5) 

Friluftsområde i sjø og vassdrag 

Ved inngrep i kantsonen av Tauånå eller Krossvatnet stilles det krav til egen søknad etter 

vannressursloven § 11 og inngrep i vassdrag krever søknad etter forskrift om fysiske tiltak i 

vassdrag. 

 

Ved etablering av regulert gangveg(bro) over utløpet av Tauånå til Krossvatnet må det 

etableres feste til gangbroen på landdelen, og ved oppføring av gangbroen må hensynet til 

elvemuslinger ivaretas. 

 

Ved eventuell mellomlagring av masser, må dette skje i god avstand fra vassdrag og hindre 

avrenning. 

 

§ 8 HENSYNSSONER (pbl § 12-6) 

 

§ 8.1 Faresone – flom (H320_1 t.o.m. H320_3) 

Bygging på tomter i flomutsatte områder kan først tillates når den/de aktuelle tomter er 

utredet og vurdert av fagkyndige i forhold til en 200-års flom, inkludert klimapåslag. Det 

tillates ikke tiltak som ikke er flomsikret i henhold til en 200-års flom. 

 

Turveger innenfor hensynssonen skal opparbeides erosjons-sikret med materialer som tåler 

flom / å stå under vann. 

 

§ 8.2 Faresone – høyspenningsanlegg (H370_01) 

Hensynssone for høyspenningsanlegg er vist på plankartet fra regulert trafostasjon 

tilgrensende Ryfylkevegen, videre sørøstover. Innenfor hensynssonen tillates ikke tiltak som 

kommer i konflikt med hensynssonen. Regulerte gangveger innenfor hensynssonen tillates 

opparbeidet.  

 

§ 8.3 Sikringssone – frisikt 

Frisiktsoner markert på plankartet skal være fri for sikthindringer høyere enn 0,5 m over 

hovedvegens nivå. 

 

§ 8.4 Bevaring naturmiljø (H560_01 t.o.m. H560_12) 

Sivområdene innenfor delfeltene skal ivaretas. Det tillates ingen inngrep i strandsonen i disse 

områdene. 

 

§ 8.5 Bevaring kulturmiljø  

Kulturminner 

Dersom gjenstander, konstruksjoner eller andre funn blir oppdaget ved arbeid i grunnen 

(gravearbeid) skal arbeidet stanses øyeblikkelig og kulturminnemyndighetene varsles, jf Lov 

om kulturminner § 8.2. 

 

Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_01 t.o.m. H730_03) 

Hensynssonen «bevaring av kulturmiljø» er vist med skravur på plankartet. Hensikten med 

dette er å bevare områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier i 

sammenheng med omkringliggende miljø. 
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Omgivelsene til automatisk freda kulturminner: 

Det er ikke tillatt å gjennomføre tiltak som kan fremkalle skade eller utilbørlig skjemmende 

virkning på de automatisk freda kulturminnene (H730). Eventuelle tiltak innenfor 

hensynssonene skal forelegges kulturminnemyndigheten. 

 

Ombygging av bestående bebyggelse innenfor hensynssonen: 

Bestående bygninger kan utbedres, moderniseres og innvendig ombygges forutsatt at 

bygningenes eksteriør med hensyn til størrelse, form, detaljering, materialbruk og farger 

(gjelder også taktekke), blir opprettholdt.  

 

Ved utbedring, reparasjon, evt. gjennoppføring, skal opprinnelige bygningsdeler i størst mulig 

grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng. Ved utbedring og reparasjon av 

eksisterende bygninger, bygningskonstruksjoner og andre deler av bygningsmiljøet, skal alle 

inngrep som medfører utskiftning av materialer på forhånd oversendes Fylkesrådmannen for 

uttalelse og deretter forelegges kommunen til behandling. 

 

Krav om kopi ved tap: 

Det stilles krav til gjenoppbygging av kopi av bygg/kulturminner ved brann, tap eller 

uopprettelig forfall på kulturminnene. 

 

Hager, vegetasjon og utomhusanlegg: 

Eksisterende utomhusanlegg (Mølleparken) skal bevares. Alle inngrep i terreng / vegetasjon 

skal forelegges kommunen til behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




