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3025 02202017010 
Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 14. juni 2022 i medhold av  
plan- og bygningslovens §§ 12-12.  
        Asker kommune,  
        for kommunedirektøren 
        Eli Aubert 

 

Reguleringsplan for Dikemark idrettspark 
Reguleringsbestemmelser datert 23.03.2022 

Plankart datert 23.03.2022  

 

1 Planens hensikt 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for: 

 en attraktiv idrettspark for både organisert idrett og uorganisert friluftsliv 
 tilknytning til tilstøtende tur- og løypenett 

2 Formål og hensynssoner 
Bestemmelsene gjelder for det området som er vist med planavgrensning på 
plankartet. Området reguleres til følgende arealbruksformål og hensynssoner: 

§ 12-5, nr.1 – Bebyggelse og anlegg 
 Golfbane (1450). Felt BGB 

§ 12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 Kjøreveg (2011). Felt KV 
 Fortau (2012). Felt FT 
 Gang-/sykkelveg (2015). Felt GS 
 Annen veggrunn – grøntareal (2019). Felt SVG 
 Parkering (2080). Felt SPA 

§ 12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur 
 Naturområde – grønnstruktur (3020). Felt GN 
 Badeplass (3041). Felt GB 
 Angitt grønnstruktur kombinert med andre hovedformål (3900) 

Friområde / Idrettsanlegg. Felt GAA 

§ 12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsformål 
 Friluftsformål (5130). Felt LF 

§ 12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 Naturområde i sjø og vassdrag/friluftsområde i sjø og vassdrag. Felt VAA 

§ 12-6 - Hensynssoner 
 Høyspenningsanlegg (H370) 
 Bevaring naturmiljø (H560) 
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§ 12-7 – Bestemmelsesområder 
 Areal for gangbro (#1 og #2) 
 Skjermingsbelte (#3, #4 og #5) 

3 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

3.1 Dokumentasjonskrav (§ 12-7 nr. 12) 
3.1.1 Utomhusplan 

Utomhusplan skal inngå i byggesøknaden. Planen skal vise reguleringsformål, 
eksisterende og framtidig terreng, eventuelle støttemurer og trapper, 
uteoppholdsareal og grøntareal, bebyggelse, biloppstillingsplasser og 
manøvreringsareal, avkjørsel og frisikt, overvannshåndtering, samt 
eksisterende vegetasjon, herunder også spesifikasjon av terreng, vegetasjon og 
markdekke som forutsettes bevart, og løsning for renovasjon. 

Kommunen kan i tillegg kreve dokumentasjon av tiltakets fjernvirkning, 
herunder oppriss av ny bebyggelse / nye tiltak sett i sammenheng med 
nabobebyggelse, samt redegjørelse for tiltakets estetiske og/eller arkitektoniske 
forutsetninger og eventuelle sikringstiltak i byggeperioden. 

3.1.2 Anleggsarbeid 
Før rammetillatelse gis, skal det foreligge plan for gjennomføring av 
anleggsperioden, riggplan og sikring av myke trafikanter. Planen skal 
godkjennes av kommunen. 

3.1.3 Miljøoppfølgingsplan 
Før rammetillatelse for byggetiltak gis, skal det dokumenteres i en 
miljøoppfølgingsplan hvordan aktuelle miljømål skal ivaretas gjennom 
detaljprosjektering og byggeprosess. Miljøoppfølgingsplanen skal bl.a. 
inneholde:  

Redegjørelse for massebalanse og massetransport og tiltak for bekjempelse av 
fremmede/svartelistede arter iht. registrerte forekomster og deres lokalisering. 

Plan for håndtering av lensevann fra byggegrop i forbindelse med 
anleggsperioden. 

Hvordan omgivelsene skal sikres mot bruk av helse- og miljøfarlige stoffer, 
prosesser i byggearbeidet og produkter/materialer som anlegget vil bestå av. 

Plan for hvordan gummigranulater på eksisterende fotballbaner skal håndteres i 
drift og v/ sanering. 

Plan for sikring av vannmiljøet. Ved arbeider som kan få negative konsekvenser 
for vannmiljøet skal det foretas tilstandsregistrering i forkant.  Tiltak som skal 
forhindre uønsket påvirkning av vannmiljøet skal godkjennes av kommunen. 

Plan for overvåking av vannet i Ulvenvannet og Poverudkanalen ifm. mulige 
utslipp til vannene. Overvåkningsplanen skal være godkjent av kommunen eller 
lages i samarbeid med Asker kommunes kommunaltekniske avdeling. 

Plan for riving av eksisterende bygg.  
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3.1.4 Geoteknisk rapport 
Før rammetillatelse for søknadspliktige tiltak gis skal det foreligge utredning av 
grunnforhold som skal samordnes med detaljert plan for teknisk infrastruktur m. 
fl. Det skal dokumenteres hvordan stabilitet og setningsfare innenfor 
tiltaksområdet er ivaretatt for samtlige tiltak. Ved behov skal det gjennomføres 
supplerende grunnundersøkelser. Det må redegjøres for konsekvensene av 
påførte laster, så som oppfylling av terreng, samt eventuelle nødvendige 
avbøtende tiltak. Det skal også dokumenteres og vurderes hvordan tiltak 
påvirker grunnvannet og om tiltak kan føre til endring av tilførsler til 
myrområdene. Slik dokumentasjon må også foreligge for midlertidige tiltak. 

3.1.5 Rammeplan for VA 
Før rammetillatelse for søknadspliktige tiltak gis skal rammeplan for 
vannforsyning med uttak for brannslokking, avløpssystem og 
overvannshåndtering foreligge. Vannbalansen skal opprettholdes i 
utbyggingsområdet for å ivareta vannets kretsløp. Overvann skal planlegges i 
tråd med prinsipper om lokal overvannshåndtering. Rammeplanen skal 
godkjennes av kommunen. 

3.1.6 Plan for veianlegg 
Før igangsettingstillatelse for veianlegget gis, skal det foreligge felles 
plan/utomhusplan for trafikkskilt, belysning og beplantning. Planen skal 
godkjennes av kommunen. 

3.1.7 Tekniske planer for samferdselsanlegg 
Før igangsettingstillatelse for offentlige samferdselsanlegg gis, skal tekniske 
planer for anlegget være godkjent av kommunen. Planene skal også redegjøre 
for frisiktsoner ved avkjørsler og adkomst for brann- og redningstjenester. 

3.1.8 Plan for teknisk infrastruktur 
Før igangsettingstillatelse for søknadspliktige tiltak gis (jf. Pbl §§ 20-1 og 20-2) 
skal det foreligge plan for teknisk infrastruktur tilknyttet det søknadspliktige 
tiltaket.  

Planen skal være godkjent av kommunen og omhandle tiltak knyttet til: 

 Vannforsyning og avløp (inklusiv avløpspumpestasjon) 
 Håndtering av overvann inkl. flomveier for ekstremnedbørsituasjoner 
 Avfallshåndtering 
 EL-forsyning 
 Tele-/fibernett 
 Felles distribusjonssystem for varme/kjøling av baner innenfor 

idrettsformålet. 
 

Følgende funksjonskrav skal legges til grunn for utarbeiding og godkjenning av 
planen: 

 Lokal overvannshåndtering 
 Tekniske planer  
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3.1.9 Disponering av matjord 
Før det gis rammetillatelse for tiltak som berører dagens jordbruksareal skal det 
foreligge matjordplan som dokumenterer at matjord sikres og forflyttes til andre 
dyrkbare og dyrkede arealer slik at den fortsatt kan utnyttes til matproduksjon. 
Matjord skal ikke lagres men tilføres direkte nytt areal. 

3.1.10 Kunstgressbaner 
Det tillates ikke opparbeidet kunstgressbaner med gummigranulat eller annet 
forurensende innfyllingsmateriale. 

Ved etablering av nye baner skal det dokumenteres at oppbyggingen av disse 
er godkjent av miljømyndighetene. 

3.1.11  Skjøtselsplan 
Det skal lages en skjøtselsplan for hele planområdet. Det skal være fokus på 
overgangene mellom idrettsarealer, naturområder og andre friluftsarealer. 
Hensynet til bevaring av naturmiljø (bestemmelse 5.2.1) og de estetiske 
kravene (bestemmelse 3.3.1) skal ivaretas i skjøtselsplanen. 

3.2 Eierforhold (§ 12-7 nr. 14) 
Idrettsanlegg/friområder, grønnstruktur og samferdselsanlegg skal være 
offentlig. 

3.3 Estetiske krav (§ 12-7 nr. 1) 
3.3.1 Estetikk 

Planområdet skal ha et naturpreg, og naturtrekk som koller og vegetasjon skal 
søkes bevart. Området skal fremstå som grønt og frodig sett fra vannene rundt. 

Planområdets byggverk skal utformes med arkitektoniske fellestrekk, slik at 
disse fremstår som en visuell helhet gjennom form, material- og fargebruk. 
Bygg skal ha kledning hovedsakelig i tre av samme type og 
overflatebehandling. Trekledningen kan suppleres med andre typer kledning og 
fasadematerialer der det er behov eller ønske om å skape noe variasjon i 
uttrykket. 

Ved søknad om tillatelse til byggetiltak skal tiltakenes virkning i landskapet 
dokumenteres. 

Visuelle hensyn til kulturminnene på Solberg og Skrangla skal ivaretas. 

3.3.2 Nettstasjoner 
Nettstasjoner skal integreres i bebyggelsen. Nettstasjoner skal plasseres på 
terreng og tilpasses nabobebyggelse i materialbruk og farge. 

3.4 Støy (§ 12-7 nr. 3) 
Støynivåer skal ikke overstige laveste verdier i støyretningslinjene T-1442/2016, 
tabell 3.  

3.5 Miljøoppfølging (§ 12-7 nr. 12) 
Miljøoppfølging skal gjennomføres iht. miljøoppfølgingsplan. 
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3.6 Terrengarrondering (§ 12-7 nr. 12) 
Det tillates gjennomført terrengarrondering innenfor planområdet med formål å 
innpasse idrettsbaner og anlegg. Arrondering skal gjøres i tråd med 
geotekniske rapporter og undersøkelser, og tilpasses eksisterende terreng i 
størst mulig grad, for en videreføring av områdets karakter/ kulturlandskap. 
Stedlige masser skal benyttes. Det tillates ikke brukt sprengstein til oppfylling av 
terrenget. 

I forbindelse med etablering av murer i/mot formål grønnstruktur-naturområde 
skal det dokumenteres at disse ikke får negative konsekvenser for det 
biologiske mangfoldet i f. eks. viersumpene. 

3.7 Universell utforming (§ 12-7 nr. 4) 
Tiltak på planområdet skal utformes i henhold til krav og prinsipper for universell 
utforming. 

3.8 Skilt (§ 12-7 nr. 1) 
Skilt og reklame er kun tillatt innenfor rammer gitt i den kommunale skiltvedtekt 
/ bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 

3.9 Kulturminner (§ 12-7 nr. 6) 
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, slagg etter jernfremstilling etc., skal arbeidet 
øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles, jf. lov om kulturminner § 8. 

4 Bestemmelser til arealformål 

4.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
4.1.1 Golfbane (felt BGB) 

Formålet er regulert til golfbane med underformål Bevaringsområde landskap 
og vegetasjon, LV, og krav i reguleringsplan 179H skal videreføres. Det tillates 
etablert gangbro og tursti innenfor formålet som skal kobles til turstier i marka. 

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
4.2.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Samferdselsanlegg skal dimensjoneres og opparbeides i henhold til Asker 
kommunes veinormal. 

Samferdselsanlegg skal opparbeides som vist på plankart.  

Regulert annet veiareal skal beplantes/tilsåes med stedegen vegetasjon som 
en del av veianlegget. 

4.2.2 Vegformål (felt KV1 –KV3)  
Avkjørsler kan sideforskyves så lenge krav til frisikt ivaretas. 

For KV1 skal det benyttes veitype boligvei B1 i henhold til Asker kommunes vei- 
og gatenormal. KV1 skal tilpasses gårdsdrift så lenge så lenge gårdsdrift 
opprettholdes på gbnr 91/1.  
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4.2.3 Gang-/sykkelveg (felt GS 1 og 2) 
Gang/sykkelveg skal som minimum etableres mellom parkeringsareal SPA1 og 
allaktivitetshus og mellom parkeringsareal SPA1 og parkeringsareal SPA2. 

Formålet kan også benyttes i kombinasjon med rulleskitrasé. 

4.2.4 Fortau o_FT 
Fortau skal etableres fra GS1 til bussholdeplass på vestsiden av 
Dikemarksveien. 

4.2.5 Parkering (felt SPA1 – SPA2)  
Formålene skal nyttes som parkeringsanlegg for idrettsanlegget med 
allaktivitetshus. 

Det skal opparbeides minimum 70 p-plasser. Det skal avsettes minimum 4 HC-
plasser på planområdet. 

Parkeringsplassene skal oppmerkes. 

4.2.6 Levere-/hentelomme (felt SPA 3) 
Formålet skal nyttes som korttidsparkering for bilister som skal levere eller 
hente besøkende til området. 

4.2.7 Sykkelparkering 
Antall parkeringsplasser for sykkel skal være i tråd med parkeringsnorm for 
Asker kommune. 50% av plassene skal være under tak. Parkeringsplassene for 
sykkel skal plasseres nær målpunkt i idrettsparken, som 
klubbhus/allaktivitetshus, fotballbaner og badeplass og skal være godt synlig.  

4.2.8 Renovasjon 
Renovasjonsløsning skal være nedgravd type. Spesialkontainer for 
grill/brennbart skal etableres. Snumulighet for hentebil må sikres. 

4.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 
4.3.1 Naturområde (GN1, 2 og 3)  

Innenfor formålet skal eksisterende stedegen vegetasjon bevares. Det tillates 
ikke bebyggelse og anlegg innenfor formålet som kan skade kantsonen og det 
biologiske mangfoldet. Unntak er innenfor regulert bestemmelsesområde for 
brokonstruksjoner. Eksisterende sti tillates opprettholdt uten ytterligere 
opparbeidet standard. 

4.3.2 Badeplass/-område (GB) 
Arealet innenfor formålet tillates utnyttet som badeplass. Innenfor formålet kan 
det tilrettelegges for tilgang til vannet, plasser for piknik, grill og liknende. 

Det tillates etablert sanitæranlegg med WC, HCWC og enkle utedusjer i 
tilknytning til badeplass. 

Fjerning av større områder med kantvegetasjon skal omsøkes. 
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4.3.3 Friområde kombinert med idrettsanlegg (GAA 1, 2 og 3) 

4.3.3.1 Tillatt bebyggelse og anlegg 
Innenfor formålet tillates det etablert bebyggelse knyttet til idrettsfunksjonene 
som er etablert på planområdet, det innebærer blant annet 1) allaktivitetshus, 2) 
kiosk, tribuneanlegg m.m. 

1) Maksimal BRA for allaktivitetshuset er 800 m2. Huset kan oppføres i 2 
etasjer, med gesimshøyde maks. 8 meter og mønehøyde maks. 9 meter. 
Bygningen skal innpasses i terrenget. 

2) Det tillates også mindre byggverk knyttet til drift og vedlikehold av anlegget 
(ikke varig opphold), mindre installasjoner for idrett, lek og opphold, samt tak 
over sykkelparkering og lignende. Med mindre byggverk menes byggverk 
med maksimal størrelse 50 m2 BYA/BRA og maks mønehøyde 4,5 meter.  
 
Det tillates etablert sanitæranlegg knyttet til badestrand. Sanitæranlegget 
skal være universelt utformet. 

Innenfor formålet tillates det også plassert funksjoner som knytter seg til 
idretts- og aktivitetsfunksjoner, dette inkluderer blant annet tribuner, 
rulleskitrasé, sandvolleyballbaner, bocciabaner, skate-elementer, tuftepark, 
skiløyper, treningsanlegg for elektronisk/laserbasert skiskyting mm. 

4.3.3.2 Belysning 
Innenfor formålet tillates det etablert master for flombelysning av baneanlegg. 
Lysanlegg i tilknytning til idrettsområdet skal omsøkes. I søknaden skal det 
redegjøres for type lyskilder (lux nivå etc.) og lysavskjermende tiltak mot 
nabobebyggelse og naturområdet (GN 1 og 2). Det skal legges vekt på at 
nabolag i nord og naturområdene i sør forstyrres i minst mulig grad. 

4.3.3.3 Høyttaleranlegg 
Det kan etableres et desentralisert høyttaleranlegg knyttet til hvert enkelt 
idrettsanlegg/bane. Høyttaleranlegg skal kun brukes for nødvendig 
speakertjeneste under kamper og større arrangement. Ved etablering av 
høyttaleranlegg skal det fremlegges rapport/utredning som viser anleggets 
påvirkning på naboer og dyreliv i området samt avbøtende tiltak. Løsning skal 
godkjennes av kommunen. 

4.3.3.4 Byggegrenser 
Allaktivitetshus, kunstgressbaner og aktivitetsstreng skal plasseres innenfor 
angitte byggegrenser. 

Frittliggende mindre byggverk/garasjer under 50 m2 BYA/BRA jfr. pkt. 4.3.3.1, 
tillates plassert utenfor regulert byggegrense der dette ikke kommer i konflikt 
med hensynet til kulturlandskapet/ kulturmiljøet jfr. Pkt. 3.3.1. 

Det tillates etablert sanitæranlegg med WC, HCWC og enkle utedusjer i 
tilknytning til badeplass. 
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Andre idrettsfunksjoner som rulleskitrasé, kajakkbrygge, bocciabane mm. kan 
plasseres utenfor regulert byggegrense i formålene GAA1, GAA2, GAA3 og 
GB.  

4.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag (§12-5 nr. 6)  
4.4.1 Naturområde i sjø og vassdrag uten tilhørende strandsone kombinert med 

friluftsområde i sjø og vassdrag (VAA) 
Ved inngrep eller tiltak i vannlokaliteten skal det utarbeides 
konsekvensutredning før inngrepet/tiltaket kan omsøkes. 

Ved behov for vedlikeholdsarbeider i vannkant og ved/i Poverudkanalen skal 
det konsulteres med fagpersoner om vedlikeholdstiltakets betydning for 
naturmangfoldet og bevaring av naturtypen. 

5 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7) 

5.1 Sikrings-, støy- og faresoner (H370)  
5.1.1 Faresone H370 høyspentanlegg  

I faresone for høyspentanlegg er det byggeforbud. Det må ikke gjøres inngripen 
i terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg. 

All bruk av kraner og heiseanordninger nærmere kraftledningen enn 30 m, skal i 
god tid varsles Hafslund Nett og Bane Nor Energi for å avtale sikkerhetstiltak. 
Det må ikke forekomme gravearbeider nærmere enn 5 m fra master og 
kabelanlegg uten netteiers godkjennelse.  

Det tillates ikke heving av terrenget innenfor byggeforbudsbeltet før det er 
fremlagt planer for dette og disse er godkjent av Hafslund Nett. Vertikal avstand 
til vei, gangvei og planlagt støttemur og opp til laveste linje skal være minimum 
7,7 meter. 

Innenfor kraftledningens byggeforbudsbelte tillates ikke beplantning med 
høytvoksende trær som må felles eller toppes når de vokser opp under 
ledningene. Det kan imidlertid tillates at det beplantes med lavtvoksende 
stedegne arter som ikke vil skape slike problemer. 

Det tillates ikke bebyggelse og anlegg til varig opphold innenfor 
byggeforbudsbeltet. 

5.2 Særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap 
eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø). Sone H 560. 

5.2.1 Hensynssone H560 - bevaring naturmiljø 
Det tillates ikke tiltak/inngrep i hensynssonen uten at konsekvensen for 
kalksjøen/naturtypen klarlegges gjennom en konsekvensanalyse i henhold til 
naturmangfoldloven § 53. Hensynet til den utvalgte naturtypen skal gå foran 
andre hensyn dersom det dokumenteres konflikt. 

Unntak er lettere vedlikehold av tursti og broforbindelser, og tiltak som har til 
hensikt å beskytte området fra menneskelig aktivitet. 
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Det skal tas spesielt hensyn til kulturlandskapet rundt Dikemark og 
Dikemarkvannene. Vannene skal bevares med grønne og frodige kantsoner. 

Ved behov for vedlikeholdsarbeider i hensynssonen skal det konsulteres med 
fagpersoner i kommunen før det utføres arbeid. 

Eksisterende kajakkbrygge og opplag/garasjer for kajakker tillates vedlikeholdt, 
erstattet og oppgradert innenfor eksisterende omfang under forutsetning av at 
det ikke får konsekvenser for kalksjøen/naturtypen og ikke fører til ytterligere 
slitasje på kantsonen og naturmiljøet.  

6 Bestemmelser til bestemmelsesområder (§12-7) 

6.1 Bestemmelser til bestemmelsesområde #1 (areal for gangbro)  
Innenfor bestemmelsesområdet kan det bygges gangbro. Broen skal også 
kunne benyttes til skiløyper og ha bredder og dimensjoner som tåler 
opparbeidelse og drift av skiløyper. Gjennomføring forutsetter at tiltaket ikke 
skader vannforekomsten innenfor hensynssone H 560. 

Gangbro over til BGB tillates ikke bygd før det er etablert tursti over BGB. 

6.2 Bestemmelser til bestemmelsesområde #2, #3 og #4 (skjermingsbelte) 
Det skal bevares en skjermingssone på min. 5 meter mot nabobebyggelse som 
skjerming mot idrettspark. Skjermingen skal bestå av eksisterende stedegen 
skogsvegetasjon og ivareta naturpreget på planområdet.  

7 Rekkefølgebestemmelser (§ 12-7 nr. 10) 

7.1 Før det gis igangsettingstillatelse for nye tiltak 
7.1.1 Gummigranulat 

Før det gir igangsettingstillatelse for nye tiltak skal det gjennomføres tiltak og 
opprettes en driftsplan for å sikre planområdet og kalksjøene mot utslipp av 
gummigranulat fra eksisterende kunstgressbaner. Tiltakene og driftsplanen skal 
ta utgangspunkt i forskrift for håndtering av gummigranulat utarbeidet av 
miljødirektoratet, og skal godkjennes av Asker kommune ved Kommunalteknisk 
avdeling.  

Baner med gummigranulat tillates ikke utvidet til vinterdrift. 

Før opprettelse av nye kunstgressbaner uten gummigranulat iht. 
plan/illustrasjonsplan, skal eksisterende baner med gummigranulat saneres. 
Sanering skal utføres iht. føringer i miljøoppfølgingsplanen. Avfall skal fjernes 
og gjenvinnes/deponeres forskriftsmessig. 

7.2 Før bebyggelse tas i bruk 
7.2.1 Allaktivitetshus 

Før allaktivitetshus lovlig tas i bruk skal følgende anlegg være ferdigstilt 

 Parkeringsanlegg o_SPA1 
 VA anlegg til allaktivitetshus  
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7.2.2 Kunstgressbane 
Før ny kunstgressbane lovlig tas i bruk skal følgende anlegg være ferdigstilt 

 Veianlegg o_KV1 
 Parkeringsanlegg o_SPA 
 Gang-/sykkelveier o_GS1 og o_FT. 

7.2.3 Veibelysning 
Før veianlegget lovlig tas i bruk, skal belysning av trafikkområder åpne for 
alminnelig ferdsel, være ferdigstilt. Transformator, kabel og strømtilførsel skal 
plasseres utenfor grøfteareal. 

7.2.4 Riving/flytting av eksisterende klubbhus 
Ved bygging av allaktivitetshus skal eksisterende klubbhus, merket bygg som 
forutsettes fjernet på plankartet, rives/fjernes i henhold til miljøoppfølgingsplan 
innen 1 år etter midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er gitt for nytt 
allaktivitetshus. 

8 Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene 

Geoteknisk notat, datert 06.09.18. 

Illustrasjonsplan/landskapsplan, datert 16.03.22, legges til grunn når 
aktivitetsparken utvikles. Endret plassering og dimensjonering og valg av type 
idrettsanlegg / tiltak, kan godkjennes innenfor avsatte reguleringsformål. 
Tidsmessige behov og standarder for aktuelle idrettsanlegg skal innarbeides. 
Tiltakene skal ikke gå på bekostning av hensynet til strandsonen og 
verneområder.


