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0.0 GENERELT 

0.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for området som på plankartet er vist med 
plangrense.

0.2 Området vart regulert til følgjande føremål. 
A.  Byggeområde 
B.  Trafikkområde 
C.  Friområde 

A. BYGGEOMRÅDE 

1.0 Bustadføremål: B1, B2, B3.

1.1 I område B1, B2, og B3 skal det berre kunne oppførast bustadhus med tilhøyrande 
anlegg.

1.2 Bustadhusa skal utformast som frittliggjande bygg. 

1.3 Samla etasjeareal skal for bygga ikkje overstige 20% av tomta sitt nettoareal.  Samla 
areal for garasjer og uthus skal på kvar tomt ikkje overstige 40m2.  Dersom særskilde 
omsyn talar for det, kan bygningsrådet dispensere frå denne føresegna. 

1.4 Bustadhusa kan oppførast i inntil 2 høgder.  Andre bygningar på tomta kan oppførast i 
berre 1 høgd. Middel høgd frå ferdigplanert terreng til hovudgesims, respektive 
gavlspiss, skal ikkje overstige: 
          3,5m respektive 6,0m for 1 høgdes hus. 
          5,5 ”         ”        8,0”    ”  2      ”        ”. 
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For utstrekning av antal høgder og hushøgd gjeld elles reglane i kap. 26.2 i 
byggeforskriftene.

1.5 Nybygg i områda skal tilpassast eksisterande bustadbebyggelse m.h.t. takform, 
materialbruk og farge. 

1.6 Alle bygg skal plasserast innanfor dei regulerte grenser for byggeavstand.
Bygningsrådet kan krevje at nybygg mot Hamnegata og Skridsholgata vert trekt inntil 
5m tilbake frå trafikkarealet dersom plasseringa kan forringe sikttilbud frå avkøyrsler 
eller vere til ulempe for framkomsten på fortau og gate. 

1.7 På kvar bustadtomt skal det, utover parkeringstak eller garasje, vere oppstillingsplass for 
minst 1 bil pr.husvære. 

1.8 Bygningsrådet kan krevje at hekkar eller gjerder som hindrar oversyn i utkøyringane frå 
tomtane vert fjerna. 

2.0 Bustad-, forretning-,kontorføremål: BK1 og BK2.

2.1 I område BK1 og BK2 kan det oppførast bygg for forretningar, mindre 
handverksbedrifter samt bustader med tilhøyrande anlegg. Forretnings- og 
handverksbedrifter kan berre innreiast i 1.etasje. 

2.2 Samla etasjeareal må ikkje overstige 2 gonger tomtane sitt nettoareal.  Dersom særskilde 
omsyn talar for det, kan bygningsrådet dispensere frå denne føresegna. 

2.3 Det kan oppførast bygg på inntil 2 høgder over Hestenesgata med ei tilbaketrekt 3.høgd.  
Tak skal utformast som skråtak mot gate. Andre takutformingar kan tillatast etter 
godkjenning i bygningsrådet. 

2.4 Høgd frå gate til hovudgesims skal ikkje overstige 7,5 m.  Mønehøgd målt frå gatenivå 
skal ikkje overstige 12,0m. 

2.5 Nybygg kan plasserast mot grense for reguleringsføremål og innanfor dei regulerte 
byggegrenser.

3.0 Forretning-/kontorføremål: K1, K2 og K3.

3.1 I område K1, K2 og K3 skal det kunne oppførast forretningsbygg. Bygga skal kunne 
nyttast til forretning med nødvendige lagerlokale og til kontor.  Husvære og lokaler til 
sosiale føremål kan tillatast med samtykke frå bygningsrådet. 

3.2 Samla etasjeareal må ikkje overstige 3 gonger tomtane sitt nettoareal.  Dersom særskilde 
omsyn talar for det, kan bygningsrådet dispensere frå denne føresegna. 

3.3 Det kan oppførast bygg på inntil 2 høgder over Hestenesgata med ei tilbaketrekt 3.høgd, 
eller bygg på 3 høgder over kainivå med ei tilbaketrekt 4.høgd.  Tak skal utformast som 
skråtak mot gate. Andre takutformingar kan tillatast etter godkjenning av bygningsrådet. 

3.4 Høgd frå gatenivå til hovudgesims skal ikkje overstige 8,5m. Mønehøgd målt frå 
gatenivå skal ikkje overstige 13m 

3.5 Nybygg kan plasserast mot grense for reguleringsføremål. 
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4.0 Forretning-, kontor-, lagerføremål K1.

4.1 I området kan det oppførast forretningsbygg, dvs. forretningar med naudsynte 
lagerlokale og kontorbygg. Området kan også nyttast til bygningar for lagerverksemd, 
lett industri-handverksbedrifter.  Det kan ikkje oppførast anlegg for produksjon av 
brannfarlege varer. 

4.2 Samla etasjeareal må ikkje overstige 80% av tomtane sitt nettoareal.  Dersom særskilde 
omsyn talar for det, kan bygningsrådet dispensere frå denne føresegna. 

4.3 Det kan oppførast bygg på inntil 3 høgder over kainivå med ei tilbaketrekt 4.høgd.  
Takform skal godkjennast av bygningsrådet. 

4.4 Høgd over kainivå til hovudgesims skal ikkje overstige 10,5m. Mønehøgd målt frå 
kainivå skal ikkje overstige 15m. 

4.5 Nybygg skal plasserast innanfor dei regulerte grenser for byggeavstand. 

5.0 Industri/lagerføremål

5.1 I området 1 skal det kunne oppførast bygg for industri og lagerføremål.  Det kan ikkje 
oppførast anlegg for produksjon av brannfarlege varer.  I området vert det ikkje tillete å 
oppføre eller innreie husvære. 

5.2 Samla etasjeareal må ikkje overstige 80% av tomtane sitt nettoareal.  Dersom særskilde 
omsyn talar for det, kan bygningsrådet dispensere frå denne føresegna. 

5.3 Høgd frå kainivå til hovudgesims skal ikkje overstige 10,5m. Mønehøgd målt frå 
kainivå skal ikkje overstige 15m.  Unnateke frå denne føresegna er eksisterande 
betongfabrikk med maksimal tilleten høgd på 22m over kainivå 

5.4 Det kan oppførast bygg på inntil 3 høgder over kainivå. 

5.5 Alle bygg skal plasserast innanfor dei regulerte byggegrenser. 

5.6 Nye bygg som vender seg mot sjøen skal utformast med saltak med arkitektoniske 
løysingar som i størst mogeleg grad tilpassar seg det eldre bygningsmiljøet i 
hamnekvartala. 

5.7 Når riksvegen gjennom Skudalen vert ført fram til Hestenesgata skal mid. Tilkomst til I1 
(vist på plankart) ikkje lenger kunne nyttast. 

Felles føresegner for byggeområde.

6.1 Bygningsrådet kan forby bygningar, anlegg eller verksemd som etter rådet sitt skjøn vil 
føre til ulemper eller vere generande for omgivnadane. Kioskar, utsalsboder, 
transformatorkioskar og lignende, vert godkjent oppført berre når desse etter 
bygningsrådet sitt skjønn ikkje er til ulempe. 

6.2 Den delen av tomta det ikkje vert bygt på, skal ikkje nyttast til lagring i eit slikt omfang 
at det verkar skjemmande på omgivnadane. 

6.3 Nybygg kan oppførast i mur eller tre i samsvar med reglane i byggforskriftene og med 
bygningsrådet si godkjenning. Dei brannfaste bygningar og konstruksjonar vert kravd,
kan bygningsrådet godkjenne utvendig kledning av trematerialer. 
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6.4 Bygningsrådet kan be om å få lagt fram for godkjenning ein skissemessig 
utbyggingsplan for tomtane før den einskilde søknaden om byggetillatelse vert 
handsama. Utbyggingsplanen skal vise fellesareal med parkeringsplassar, planlagde 
bygningar med etasjetal og møneretningar.  Nabobygningar skal visast på 
fasadeteikningar (fasaderiss). Også ved fasadeendringar kan bygningsrådet krevje at den 
nye fasaden skal visast innsett på i eit fasadeoppriss der nabobygningane også er vist. 
Byggherren bør legge fram eit forprosjekt for bygningsrådet før byggemelding vert 
sendt inn. 

6.5 Parkering, varetransport og vareinntak skal så langt råd er gå føre seg på eigen tomt eller 
på fellesområde (gardsplass). For nybygg i områda BK1, BK2, K1, K2, K3, og KI vert det 
sett krav til parkeringsplassar etter følgande normer: 

1.etg. 1 biloppstillingsplass pr.    50 m2 brutto golvareal 
2.etg. 1 -----------”----------  ”      75  ”  -------”---------- 
3+1 ” 1 -----------”---------- ”     100  ”   ------ ” 

For nybygg i område I: 
              1 biloppstillingsplass pr. 100 m2 brutto golvareal. 

 Nærare reglar om frikjøpsordning er gjeve som vedtekt til §69 nr. 4 i bygningslova. 

B. TRAFIKKFØREMÅL.

7.0 Trafikkareal. T.

7.1 Trafikkområdet skal opparbeidast med den inndeling av køyreveg og fortau/gangveg 
som er vist på planen. 

7.2 Inn- og utkøyringar frå tomtane skal vere oversynlege og best mogeleg trafikksikre. Det 
skal ved byggemelding gjerast greie for desse tilhøva, som skal godkjennast av 
bygningsrådet.

C. FRIOMRÅDE.

8.1 Friareal. F.

8.2 Friarealet skal nyttast til park. Bygningsrådet kan godkjenne oppføring av mindre bygg 
som har tilknytning til bruken av arealet. 

9.0 FELLES FØRESEGNER

9.1 I området mellom frisiktline og køyreveg skal det vere fri sikt i ei høgd på 0,5m over 
vegens planum. 

9.2 Mindre vesentlege unntak frå desse føresegnene kan, når særlege grunnar talar for det, 
tillatast av bygningsrådet innanfor ramma av bygningslova og bygningsvedtektene. 

9.3 Etter at denne reguleringsplanen med tilhøyrande føresegner er stadfest, kan det ikkje 
inngåast privatrettslege avtalar som er i strid med planen om føresegnene. 


