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1. GENERELT 
 

1.1 Reguleringsgrense er vist på kart mål 1:500 datert 09.09.04 

1.2 Arealene i planområdet er regulert til følgende formål: 

 

Byggeområde 
 Kombinert formål 

- Boliger med mulighet for kontor/forretning/servering og boder i 1. etasje. 

 

Trafikkområder (Offentlig): 

 Fortau 

 

Fellesområder 
 Takplan A1 og B1 

 Smau 

 

 

2. BYGGEOMRÅDE 

 

2.1 Tillate kotehøyder gesims- og mønehøyde: 

 

Bygg A1: 

 

1. etasje mot sør   8,5 

3. etasje mot nord   15,1 

4. etasje tilbaketrukket  16,6 
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5. etasje møne inkl. rekkverk  20,5 

Topp takflate    19,5 

 

Bygg B1: 

 

1. etasje mot sør    7,0 

3. etasje mot nord   13,6 

4. etasje tilbaketrukket  15,3 

5. etasje inkl. rekkverk  19,0 

Topp takflate    18,0 

 

Det tillates takoppbygg i begrenset omfang for tekniske installasjoner etc. 

 

2.2 Takvinkel 
Tilbaketrekt toppetasje mot Strandgata og gbnr. 202/71 skal ha takvinkel min. 42 grader og 

maks 45 grader. 

 

2.3 Utnyttelse  

Tillatt tomteutnyttelse (TU) er maks 310%. Parkering under bakkenivå er ikke medregnet. 

 

2.4 

Utstikkende balkonger og svalgang er vist med stiplet strek. 

 

 

FELLES BESTEMMELSER 
 

Ved byggemelding skal det legges ved dokumentasjon på brannsikkring av bygningsmasse iht 

brannkrav i Plan- og bygningsloven og veiledning til TEK. 

 

3.2 Parkering 

Krav til parkeringsdekning for personbiler: 

 

Boligformål: 

1.25 pr. bolig 

 

Forretningsformål: 

1 plass pr. 50m2 bruksareal. 

 

Det skal etableres felles parkering i byggets underetasje. 

 

3.3 Uteoppholdsareal 

 

 Det skal anlegges felles uteoppholdsareal på minst 23,0m2 for hver boenhet. 

 Privat uteoppholdsareal skal utgjøre minst 12,0 m2 pr. boenhet. 

 

 

3.4 Utvendig material og fargebruk 

Før det kan gies tillatelse til godkjenning av byggemelding skal byggets detaljutforming 

rådføres med Flora kommune kulturavdelingen i Sogn og Fjordane fylke. 
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Utvendig fargesetting av bygget skal utføres etter samlet fargeplan for området utarbeidet av 

fagkyndige. Fargeplanen skal ha dekning i Flora kommune sin fargeretleder. Fasadens 

materialkarakter kan utgjøre en kombinasjon mellom tunge og lette materialer som har 

tilknytning til bebyggelsen i ytre Strandgata.  

 

3.5 Riving av bygninger 

Følgende bygg tillates revet: 

 Boligbygg og tilbygg (sokkelbygg i mur), uthus. 

 

3.6 Støy 

Det skal i byggemeldingen legges ved dokumentasjon på støyavskjerming som viser at 

innendørs og utendørs støynivå tilfredsstiller grenseverdiene iht Miljøverndepartementets 

rundskriv T-8/79.  

 

 

 

 

 

 

  

 


