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§ 1 GENERELT

1.  Det regulerte området vises på planen med 
  reguleringsbestemmelser. 

2.  Planområdet som er beskrevet på planen er inndelt i 
  reguleringsområde med følgende formål: 

Byqqeområder 
Boliger B 1 og B 2 

Offentliqe trafikk områder 
Kjøreveg
Fortau

Felles avkjørsel

§ 2 FELLES BESTEMMELSER 

1. Plankrav

1.1 I forbindelse med byggemelding skal det på  
situasjonsplanen vises planlagte forstøtningsvegger,  
gjerder. lekeareal og areal for parkering. Det skal også
klargjøres for hovedtrekkene i den terrengmessige  
behandlingen.

1.2 For område 82 skal bebyggelsen byggemeldes samlet, eller det skal  
utarbeides plan for utbygging som viser bruk av ubebygde arealer.  

Det skal legges vekt på tilstrekkelig lekeareal med god  
utforming. 
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2 Byggegrense

2.1 Plan og bygningsloven § 70, avstand fra annen bygning 
gjelder for all bebyggelse i B2.  For bebyggelse i B1 
gjelder denne bestemmelsen for avstand til bygning 
beliggende i B2.  Bebyggelsen i B1 kan innen område 
bygges som innstilliggende bygg med forskriftsmessig 
brannseksjonering.

2.2 Bygglinjen mot veien er som oppgitt på plantegningen 

3. Etasjetall/ byggehøyde

3.1 I området B 1 kan bygningen oppføres høyst i 3 etasjer.  
Målt fra gjennomsnitts terrenghøyde skal det maksimalt  
være 6,5 m til gesims og 10,5 til møne. 

3.2 I området B 2 kan nybygg oppføres høyst i 2 etasjer. Målt  
fra gjennomsnitts terrenghøyde skal det maksimalt være  
5,5 m til gesims og 7,5 til møne. Eksisterende bygg er  
tillatt i eksisterende høyde. 

4. Parkerinq/adkomst

4.1 I område B 1 skal det tilrettelegges for en  
parkeringstetthet på 1,3 pr. boenhet. 

4.2 I område B 2 skal det tilrettelegges for en  
parkeringstetthet på 1,5 pr. boenhet.
Eksisterende bygg er godkjent med  
eksisterende biloppstillingsplasser. 

4.3 Adkomst til boenhetene i B1 skal samles om en  
hovedadkomst som vist på plantegningen, mot Michael  
Sarsgate.

 En mindre biadkomst er vist mot Magnus Thingnæsgate. Det  
kan i tillegg tilrettelegges egne atkomster for gående og  
syklende.

4.4 Adkomst til eksisterende boliger i B2 opprettholdes som  
eksisterende. 

5. Ubebyqd areal

5.1 Ubebygd areal skal gis en tiltalende utforming og  
beplantes.

6. Overflaten

6.1 Bebyggelsen skal ha form, farge, vindusinndeling og  
synlige materialer som harmonerer med villabebyggelsen i  
område. Bygningsrådet skal også godkjenne utvendig  
belysning, husfarge, gjerder, murer og høye hekker. Disse  
skal gis en utforming som harmoniserer med områdets  
karakter.

7. Rekkefølge

7.1 Leikeplasser, adkomst og biloppstillingsplasser som vist  
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på i angjeldende situasjonsplanen, vedlagt byggemelding, skal anlegges  
og ferdigstilles samtidig med bygningen 
område.

§ 3  OMRÅDE FOR BOLIGER Bl OG B2 

1. Bebyggelsen skal nyttes til boligformål samt tilhørende  
garasjer og boder. 
Det tillates for en begrenset bruk av bygningsmassen til  
næringsvirksomhet. Bruken skal ikke være sjenerende for
naboer og må ikke medføre støy, støv eller trafikk som  
virker belastende på øvrige beboere. Bygningsrådet har
rett til å forby uønsket virksomhet. 

2. Tillatt bebygd areal (Inkl. garasjer) må ikke overstige  
50 % av tomtens areal for område Bl og 40 % for område  
B2.

§ 4 OMRÅDE FOR OFFENTLIG TRAFIKKFORMAL 

1.) I området skal eksisterende veibane beholdes som vist  
på plantegningen 

2.) Det anlegges fortau langs nordside av Michael Sarsgate. 
 Bredde min. 1,8 m og med anlagt kryssende innkjørsel 

til område Bl som vist på plantegningen. 

§ 5 OMRÅDE FOR FELLES AVKJØRSEL 
1. Avkjørsler anlegges som vist på plantegning. 


