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Som følge av mindre endring på deler av plankartet er feltnavn og feltkoder i endringen oppdatert til ny lov og nye 
formålsnavn og markert med rød skrift. Se tabell under for endring.1 

 
Formål Plan-ID 

40250100 

Plan-ID 

40250101 

Frittliggende 

småhusbebyggelse 

FS1 BFS1 

Blokk BB1 BBB1 

Renovasjon R2 f_BRE2 

Kjøreveg OV1 o_SKV1 

Veg FV1 f_SV1 

Veg FV3 f_SV2 

Parkering OP1 o_SPA1 

Gang- og 

sykkelveg 

G/S o_SGS 

Annen veggrunn AV o_SVG 

 

 
1 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
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§ 1 
FELLES BESTEMMELSER 

 
1.1 Utfyllende planer 
1.1.1 For feltene BBB1, BB2, KS1 og KS2 skal det 

sammen med søknad om byggetillatelse for hvert enkelt felt, sendes inn en samlet situasjonsplan som viser: 

disposisjonen av feltet. Sammen med situasjonsplanen skal det leveres en skriftlig redegjørelse som viser 

hvordan bestemmelsenes krav er oppfylt. Situasjonsplanen skal bl a vise:2 

- terrengbehandling og beplantning 

- kjøreveier og gangveier 

- plassering av bebyggelse 

- parkeringsplasser 
- murer, trapper og gjerder 

- utforming og utrustning av lekeplasser3 

 
1.1.2 Veiteknisk plan for opprustning/bygging av offentlig vei og avkjørsler til eiendommer, inklusive nødvendige 

murer eller andre sikringstiltak, skal være godkjent av Trafikketaten før tillatelse til igangsetting av 

anleggsarbeid. 

 
1.1.3 Før tiltak kan iverksettes skal det utarbeides en rammeplan for vannforsynings/overvanns- og 

spillvannsystemet, samt løsning for brannslukking, som skal godkjennes av 

Vann- og avløpsetaten. Rammeplanen skal være styringsredskap for senere detaljprosjektering.  

 
1.1.4 Måling av radon i grunnen og i ev tilkjørte masser skal dokumenteres senest ved innsending av søknad om 

igangsettingstillatelse til grunnarbeid. En ev tiltaksplan skal utarbeides i forbindelse med søknad om tiltak. 

 

1.1.5  ROS- tiltaksplaner. Avbøtende tiltak i forhold til risiko og sårbarhet vurderes og utføres ihht kommuneplan 

og annet lovverk. 

Sikringstiltak for skred og byggegroper skal prosjekteres av geolog, i samsvar med rapporter om 

skredkartlegging. Sikringstiltak utenfor planområdet er tillat, så lenge det er i samsvar med 

skredfarekartlegging og tilhørende sikringsplan. 4 

 

1.1.6 Plan for beskyttelse av Gjennomføringsplan som ivaretar hensyn til5 omgivelsene, tiltak  mot støy og andre 

ulemper i bygge- og anleggsfasen, skal følge søknad om igangsetting. Gjennomføringsplanen6 skal redegjøre for 

trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og støydemping 

og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før 

bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i 

anleggsfasen skal støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen, T- 
1442/2012, legges til grunn. 

 
1.2 Rekkefølge 

1.2.1 Kommunal vei "Haustbeitet" OV1 og o_SKV1, herunder kjøreveg og fortau/gang- og sykkelveg skal 

opparbeides slik vist i planen før igangsettingstillatelse for andre tiltak innenfor planområdet kan gis, jf. 
1.2.56. Opparbeidelsen kan deles 7i to faser, jf. ”Vegnorm for Bergen kommune. Midlertidig ferdigstillelse i 

utbyggingsområder.” Fase 1 må være gjennomført før grunnarbeid på BBB1, BB2, KS1 og KS2 kan starte. 

Første fase omfatter også uttransport av resterende masser fra byggetomtene. Gang-og sykkelveg inngår i 

 
2 Tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
3 Endret ved reguleringsendring 40250101 
4 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
5 Endret ved reguleringsendring 40250101 
6 Endret ved reguleringsendring 40250101 
7 Endret ved reguleringsendring 40250101 
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første fase og skal være opparbeidet før uttransport av masser. Nødvendige masser til opparbeidelse av veg 

o_SKV1 kan tas fra andre felt innad i planen for gjennomføring av første fase. Utbygging av KS1 og KS2 

kan gjennomføres når fase 1 er gjennomført frem til tomten jf. vegnorm for Bergen kommune.8 

 
 
 
1.2.2     Følgende tiltak skal være utført før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for det siste huset i felt BBB1 

og BB2: 

- Tilrettelegging av felles lekeareal 

- Offentlig parkeringsplass o_SPA1 
- Miljøstasjon (MS) Renovasjonspunkt9 

 
1.2.3 I den grad det er behov for spesiell tilrettelegging av felt SF ved ”byfjellsportalen”, jf. 4 5.1.2, skal 

dette være ferdig utført før ferdigattest for hus 1 og hus 2  BBB1 og BB210 blir gitt.  

 

1.2.4 Veg mellom Nygårdslien og Haustbeitet kan stenges med bom. 11 

 
1.2.5 Følgende tiltak skal være utført før det kan gis igangsettingstillatelse for nye bygg i felt KS1 og KS2: 

− Opparbeiding av kommunal vei "Haustbeitet" fram til tomten, jf. 1.2.1. 12 

 
1.2.6 Følgende tiltak skal være utført før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest for nye boliger i KS1 og KS2: 

− Tilrettelegging av FL5, FP og FV6 

− Etablering av offentlig parkeringsplass OP2 
 
1.2.7 Adkomst til eksisterende eiendommer langs Hausbeitet OV1 og o_SKV1skal være opparbeidets samtidig med 

veien ny og opprustet veg.13 

 

1.2.8 Følgende tiltak skal være utført før det kan gis igangsettingstillatelse for grunnarbeid og eventuelle 
sikringsarbeider: 

− Tilstandskontroll av utsatte bygg og installasjoner 

− Gjennomført sikring av aktuelle bygg på stedet, basert på tilstandskontrollen 

 Et foretak med geologisk/geoteknisk kompetanse må oppdatere foreliggende rasvurderinger. Vurderingene 

skal beskrive hvilke sikringstiltak som eventuelt må gjennomføres, og sikringsplan må sendes kommunen. 
Dette omfatter eventuelle sikringstiltak knyttet til forhold i og utenfor planområdet som er en konsekvens av 

aktuelle anleggs- og byggetiltak. 

 
1.2.9 Følgende tiltak må være utført før det kan gis igangsettelsestillatelse til tiltak: 

•  Feltene KS1-KS2: Bolting av avgrensede blokker i fareområde 4, evt. supplert med steinsprangnett eller 

fjellbånd, jf. dog § 1.2.8 

•  I feltene BB1-BB2: Anlegg av fanggjerde eller fangvoll i fareområde 3, jf. dog § 1.2.8. 

•  I felt BB1: Bolting for stabilisering av skrent i fareområde 1 og 2. 

 De beskrevne rassikringstiltak skal være ferdig gjennomført og kontrollert av foretak 

 med geologisk/geoteknisk kompetanse. Dokumentasjon for gjennomført kontroll skal forelegges kommunen. 

 
1.2.10 Rassikring utenfor planområdet 

 Som alternativ eller tillegg til rassikringstiltak innenfor planområdet, skal det kunne gjennomføres tiltak også 

utenfor 
 planområdet. Jf. skredkartlegging datert 

 14.08.2013 og stiplet areal A-E i plankart.14 

 

 

 

 
8 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
9 Endret ved reguleringsendring 40250101 
10 Endret ved reguleringsendring 40250101 
11 Tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
12 Paragraf 1.2.5 tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
13 Endret ved reguleringsendring 40250101 
14 Paragraf 1.2.8 – 1.2.10 tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
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1.2.11 Følgende skredsikringstiltak skal være utført før det gis igangsettelse for grunnarbeider:  

− sikring av sideterreng innen faresoner for skred i nedre del av OV1  

− sikring over ny vei bak Nygårdslien 6E  

− sikring av sideterreng over område BB2 med fanggjerde  

  

 Sikring av utsprengte skjæringer i byggegroper skal være utført før det gis igangsettelse for betongarbeidene i 
BBB1 og BB2. 15 

 

 

1.2.12 Fjellsikring, anleggs- og grunnarbeid på tomtene KS1, KS2, BBB1 og BB2 skal utføres samtidig som anlegg 

av veg, fellesområder og VA-anlegg. Under grunnarbeidene må trafikksikkerheten og hensyn til eksisterende 

beboere ivaretas, jf. § 1.1.6.16 

 

1.2.13 Fortau o_SF skal sikres mot frost og islegging i vinterhalvåret ved temperaturer under 2 grader. 17 

 
 

1.3 Terrengbehandling 
1.3.1 Alle terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt. Herunder skal større trær og annen verdifull vegetasjon  i 

størst mulig grad bevares. 18  
 

 Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt, og sidearealer skal i størst mulig grad tilbakeføres til opprinnelig 
stand. Unødvendig utsprenging eller oppfylling skal unngås. Skjæringer og fyllinger skal tilsås og beplantes eller 
steinsettes med robuste materialer tilpasset omgivelsene. Eksisterende trær og vegetasjon skal i størst mulig grad 
bevares. Ubebygde arealer skal gis en estetisk tiltalende form og behandling. Terrenget skal avtrappes og 
tilbakefylles mot bygget for å holde behov for ytterligere forstøtningsmurer på et minimum. 

 
 Murer skal gis en tiltalende utforming, og skal utføres i naturstein eller geomur e.l. 
 Det skal ikke settes opp murer høyere enn 2 meter. Dersom det er nødvendig med murer 
 høyere enn 2 meter skal disse terrasseres. Eventuelt, som kompenserende tiltak, kan mur 

 beplantes med klatreplanter, eller øverste del av mur skrås slik at den fremstår lavere.19 
 
 

 
1.3.2 Ubebygde områder inkl. nødvendige støttemurer skal gis en estetisk tiltalende 

 form og behandling. Bekker og vassdrag skal i størst mulig grad holdes åpne. 

 
1.4 Avfallshåndtering i BBB1

20
 og BB2. 

Det skal benyttes bossug (tømming 1/uke) nedgravde bunntømte containere. 21 

som avfallsløsning for innsamling av restavfall og papir. Sugepunkt for bossug mv. skal samlokaliseres i 

utkanten/utenfor boligområde, vist som eget formål i plankart. Plassering og utforming av sugepunkt skal 

være tilpasset sugebil og L i Statens vegvesens Håndbok 01722. Renovasjonsteknisk plan skal være forelagt 

BIR for uttale før søknad om tiltak. 23 
 

1.5 Universell utforming 
Prinsippene om universell utforming skal 

legges til grunn i planområdet i samsvar med enhver tid gjeldende kommuneplan (felles lekeareal FL1 og 

offentlig tilkomstveg OV1/o_SKV124 er unntatt). 

 

 

 
15 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
16 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
17 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
18 Tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
19 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
20 Endret ved reguleringsendring 40250101 
21 Endret ved reguleringsendring 40250101 
22 Tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
23 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
24 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
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1.6 Energibruk 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det redegjøres for tiltakets energibruk. 

Lavenergi- og passivhusløsninger skal vurderes for alle typer bebyggelse. 

 
1.7 Automatisk fredede kulturminner Dersom det gjøres arkeologiske funn i forbindelse med 

gravearbeider, må tiltaket stanses og kulturminnemyndighetene (Hordaland Fylkeskommune, 
kulturavdelinga) underrettes, jf. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

 
1.8 Varme i vei 

Fremkommelighet vinterstid for nedre del av 

Hausbeitet OV125 skal sikres med varmekabler nedlagt i vei fra pel 40 til pel 160 jf. punkt 

1.2.1 i bestemmelsene og veglengdeprofil datert 20.01.2014. 
 

1.9 Trykkøkningsstasjon 
Ved behov for trykkøkningsstasjon, kan denne plasseres på gnr. 149, bnr. 29, i SF3, ved avkjørsel til PV3. 
Trykkøkningsstasjonen skal ikke komme i konflikt med frisikt. Stasjonen skal utformes på en estetisk tiltalende 
måte.26 

 
 

§ 2 
BYGGEOMRÅDER 

 (pbl § 25, 1. 12-5, ledd nr. 1)27 

 

 

2.1 Blokkbebyggelse BBB1
28

 og BB2 
2.1.1 I området tillates det oppført blokk- 

bebyggelse i samsvar med krav i § 1.1.1.29  Plassering som vist på plankartet er illustrerende - eksakt 

plassering vil bli godkjent av kommunen i forbindelse med byggesaksbehandling.30  

 
2.1.2 Maksimum tillatt utnyttelsesgrad  

Maksimum tillatt T-31BRA for feltene hvert bygg32:  
Hus 1 BB233– 3739 m2 

Hus 2 BBB134 – 7740 760035 m2 
Parkeringsanlegg i kjellere inngår i beregningsgrunnlaget for utnyttingsgrad. Endelig fordeling av 
utnyttelsesgrad avklares ved senere byggesaksbehandling, jf. § 2.1.6. 

 
2.1.3 Maksimum tillatt byggehøyde skal ikke overstige: 

H.h.v. kote +91,5 m og +97 m for Hus 1 BB236 

 

BBB1 er delt i to soner, med maks byggehøyde på kote +102 m og kote+99.  
H.h.v.. kote +101 m og +104 m for Hus 2 der et mellombygg skal ha maks byggehøyde på kote +98 m. 37 

 

Tekniske anlegg og heishus kan ha en større høyde enn maks tillatt tillates en maksimal høyde på 2 meter 

over regulert38 byggehøyde. 

 

 
25 Endret ved reguleringsendring 40250101 
26 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
27 Endret ved reguleringsendring 40250101 
28 Endret ved reguleringsendring 40250101 
29 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
30 Tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
31 Tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
32 Endret ved reguleringsendring 40250101 
33 Endret ved reguleringsendring 40250101 
34 Endret ved reguleringsendring 40250101 
35 Endret ved reguleringsendring 40250101 
36 Endret ved reguleringsendring 40250101 
37 Endret ved reguleringsendring 40250101 
38 Endret ved reguleringsendring 40250101 
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2.1.4 Arkitektur og estetikk. 
Alle bygg skal gis en god materialbruk og en 

utforming med høy arkitektonisk kvalitet. Fasadene skal ha et variert uttrykk med hensyn til form, farge og 

materialbruk. For å dempe fjernvirkningene og det visuelle uttrykket, skal fasadene være kledt i avdempende 

farger som harmoner med vegetasjon og landskapstrekk i området. Bebyggelsen skal ha et variert uttrykk, med 

skiftende høyder innenfor maks. tillatt byggehøyde. Bebyggelsen skal også kunne sakses i planet. 

 
2.1.5 Det skal avsettes privat og felles leke- og uteoppholdsareal med størrelse og kvalitet i.h.t. gjeldende 

kommuneplans bestemmelser. Det settes av minimum 6m
2 

privat og 25 m
2 
felles lek- og uteoppholdsarealer pr. 

boenhet. Disse kravene gjelder foran tillatt utnyttelse. Det tillates etablering av takterrasser som et supplement 
til lek- og uteoppholdsareal.39 

 
2.1.6 Det skal settes av min. 2,5 sykkelplasser pr 100 m2. Minst halvparten av sykkelparkering skal svære innendørs, 

tyverisikker og ha enkel adkomst. 40 

 

 Det skal settes av minimum 0,8 og maksimum 141 parkeringsplasser for bil42 pr boenhet 100 m2 BRA43. i Felles 

parkeringskjeller legges under hus 1-2 BBB1 og BB2.44 Felles gjesteparkering inngår i parkeringsdekningen.45 
 

 Min. 5 1046% av parkeringsplassene skal være tilpasset bevegelseshemmede. I tillegg skal det settes av min. 20 

felles parkeringsplasser, fortrinnsvis under Hus 2 og under FL3. Endelig plassering og fordeling skal avklares 

ved senere byggesaksbehandling.47 

 
2.1.7 Ny trafostasjon skal plasseres innenfor felt BE.48 

 

2.1.8  Det skal sikres mulighet for passasje fra sti mellom BB2 og BBB1 til uteoppholdsarealene på BBB1. 49 
 

 
2.2  Frittliggende småhusbebyggelse FS/BFS

50 
2.2.1 I områder med betegnelsen FS/BFS51 kan det 

oppføres frittliggende småhus. 

 
2.2.2 Maksimum tillatt utnyttelsesgrad for FS52 er 40 % BRA. Gjeldende kommuneplans krav vedr 

uteoppholdsarealer gjelder foran utnyttingsgraden. 
 

2.2.3 Maksimum tillatt byggehøyde er 9 m. 

 
2.2.4 Ved nye boligtiltak skal parkeringsplasser opparbeides i samsvar med den til enhver tid gjeldende 

parkeringsnorm for Bergen kommune. Parkering skal løses på egen grunn. 

 
2.2.5 For BFS153 er maksimum tillatt utnyttelsesgrad 50 % BRA. Gjeldende kommuneplans krav vedrørende 

uteoppholdsareal gjelder foran utnyttelsesgrad. 

 
 

 
39 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
40 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
41 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
42 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
43 Endret ved reguleringsendring 40250101 
44 Endret ved reguleringsendring 40250101 
45 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
46 Endret ved reguleringsendring 40250101 
47 Tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
48 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
49 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
50 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
51 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
52 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
53 Endret ved reguleringsendring 40250101 
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2.3 Konsentrert småhusbebyggelse KS 
2.3.1 I feltene KS1 og KS2 tillates oppført 

enebolig, tomannsbolig, rekkehus eller kjedehus med utnyttelsesgrad på inntil 50 % BRA forutsatt at krav til 

uteoppholdsareal og parkering er oppfylt. 

 

 

2.3.2 Mønehøyden skal ikke overstige kote +62 i 

 KS1 og kote +63 i KS2. 
 

2.3.3 Bebyggelsen skal ha variert byggehøyde og volumoppbygging. 

 
2.3.4 Hovedleilighet kan ha sekundær leilighet med boligareal på inntil 60 m

2
. 

 
2.3.5 For KS1 og KS2 gjelder følgende krav til 

 MUA (minste uteoppholdsareal): 

 
Min. 100 m

2 
på egen eiendom pr boenhet med bruksareal over 100 m

2
. 

Min. 50 m
2 

på egen eiendom med pr boenhet med bruksareal mellom 60 og 100 m
2
. 

 
Kravet til MUA kommer i tillegg til felles uteareal i FL5. 

 
Utearealene skal ha følgende kvaliteter: 

 - skjermet mot forurensning og støy 

 - gode solforhold 

 - hensiktsmessig opparbeidet og utformet 

 
2.3.6 Det skal settes av min. 2,5 sykkelplasser pr 100 m2. Minst halvparten av sykkelparkering skal skje innendørs med enkel 

adkomst. 54  

 

 Det skal settes av minimum 0,8 og maksimum 1 parkeringsplasser for bil pr. 100 m2 BRA min. 2 

parkeringsplasser pr. boenhet55, enten i form av individuell parkering eller i fellesanlegg. Felles gjesteparkering 
inngår i parkeringsdekningen. 56For sekundærleilighet må det dokumenteres 1 ekstra biloppstillings- plass. 

Parkering skal løses på egen grunn, 

OP2 kan ikke brukes til å dekke parkeringskravet. 

 
2.3.7 Kjøreatkomst til felt KS1 og KS2 skal være via Haustbeitet OV1.57 

 

 
§ 3 

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
(pbl § 25, 1. 12-5, ledd nr. 2 3)58 

 
3.1 I offentlig trafikkområde skal det bygges 

- kjørevei 

- gang- og sykkelveg 

- parkering 

- annet trafikkareal. 

 
Trafikkområdet skal opparbeides med inndeling av de respektive formål slik de er vist på plankartet, se også 

§ 1.1.2.. Det skal søkes etter praktisk gjennomførbare løsninger på nye overganger mellom ny veg og 

tilstøtende eksisterende avkjørsler. Tilpasninger skal godkjennes gjennom teknisk detaljplan til 
veimyndighet.59 

 
54 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
55 Endret ved reguleringsendring 40250101 
56 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
57 Endret ved reguleringsendring 40250101 
58 Endret ved reguleringsendring 40250101 
59 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
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3.2 Terrenginngrep i forbindelse med veganlegget skal være mest mulig skånsomt. Murer, skjæringer og 

fyllinger skal utformes og behandles på en tiltalende måte, f eks ved beplantning. 60 
 

3.3 Parkeringsplass OP2 skal overbygges til bruk for hageareal for FS1 på tak.61 

 
3.4 Adkomst til eiendommer i felt FS (gnr. 149, bnr. 420, 255, 256 og 281) skal skje fra OV2. Endelig 

plassering av nye avkjørsler skal godkjennes av rette vegmyndighet62 

 
 

 

 

 

 

§ 4 
FAREOMRÅDER 

(pbl § 25, 1. ledd nr. 5)
 63

 

4.1 Områder med rasfare 

4.1.1 Områder innenfor planområdet vist med 

rasfare, er avsatt i.h.h.t. skredfarekartlegging datert 14.08.2013 og 14.11.2018.64 
 

 

§ 5 
SPESIALOMRÅDER 

(pbl § 25, 1. ledd nr. 6)
 65 

 
5.1 Friluftsområder 
5.1.1 Området SF1 skal opprettholde sin funksjon 

som naturområde. Området skal kunne nyttes til skolens uteundervisning og mindre tiltak som støtter oppunder 

dette kan tillates, som for eksempel klatrevegg, gapahuk og slengdisser o.l. 

 
5.1.2 ”Byfjellsportalen” - SF1 og SF2 

Korridoren inn til Damsgårdsfjellet går mellom hus 1 og 2 BBB1 og BB266, og det er viktig at dette området 
får en karakter som signaliserer allmenn og god tilgjengelighet. Trær og annen vegetasjon skal bevares. Bekk 

og sti kan sikres og forsterkes innenfor planens grenser. Evt. tiltak skal forelegges Byfjellsforvalteren/Bymiljøetaten 

for godkjenning. Bekken skal beholde sitt naturlige løp.67 

 
Området SF2 skal fungere som første grønne areal i tilknytning til byfjellsportalen. Vanlig skjøtsel tillates. SF2 

skal ha natursteinsmur mot kjøreveg OV1. 

 
5.2 Frisiktsone 

I frisiktsonene skal det til en hver tid være fri 

sikt 0,5 m over tilstøtende vegers plan. 
 

 
 
 
 

 
60 Paragraf 3.2 tatt ut og erstattes i av felleskrav i § 1.3.1 ved reguleringsendring 40250101 
61 Paragraf 3.3 tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
62 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
63 Tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
64 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
65 Tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
66 Endret ved reguleringsendring 40250101 
67 Endret ved reguleringsendring 40250101 
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§ 6 

FELLESOMRÅDER 
(pbl § 25, 1. ledd nr. 7)

 68
 

 
6.1  Felles lek/opphold 
6.1.1 FL1, FL3 og FL6 og felles uteoppholdsareal inne på BBB169 skal være felles for alle 

boligene i BBB1 og BB2 Hus 1 og 2.70 

 
6.1.2 FL4 skal være felles for boligene i Hus 1 BB2.71 

FL4 skal tilrettelegges med nærlekeplass. 

 
6.1.3 FL3 Nødvendig felles uteoppholdsareal skal opparbeides innenfor BBB1, slik at kravene til leke- og 

uteoppholdsareal er tilfredsstilt. Uteområdet72 skal tilrettelegges som en samlingsplass for hele området, og 

skal også være tilrettelagt med lekeplass for små barn. FL3 Uteområdet73 skal være tilgjengelig for alle 

brukergrupper. 

 
6.1.4 FL1 skal tilrettelegges som lek- og aktivitetsområde for større barn. Det er intensjonen at området for FL1 skal 

beholde sine naturkvaliteter, men kan opparbeides med tilrettelagte ”poster” for aktivitet, som for eksempel 

klatrevegg, gapahuk, slengdisser osv. 

 

6.1.5 FL5 skal være felles for alle boligene i KS1 og KS2. 

 
6.2 Felles veg FV/f_SV

74 
6.2.1 FV1 og FV2 f_SV1 og f_SV275 er felles for alle boligene i felt BBB1. 

 
6.2.2 FV3 er felles for alle boligene i BB1 Hus 276 
 
6.2.3 FV4 er felles for alle boligene i felt BB2. 

 
6.2.4 FV5 er felles for de boligeiendommene som har sin atkomst herfra. 

 
6.2.5 FV6 er felles for boligene i KS1 og KS2. 

 
6.3 Felles parkering FP 
6.3.1 Felles gjesteparkering for alle boligene i BB1 og BB2 skal legges til underetasjer i BB1.77 

 
6.3.2 FP skal være felles for alle boligene i KS1 og KS2.  

 

6.4 Annet fellesområde BRE78 
6.4.1 Området R1 skal nyttes til renovasjonspunkt eller punkt for bossug. Av estetiske og forurensingsmessige 

hensyn skal området skjermes/bygges inn. 79 

 
6.4.2 Område f_BRE2 skal overbygges til bruk for hageareal for FS1 på tak. Området skal nyttes til 

renovasjonpunkt.80 

 
68 Tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
69 Endret ved reguleringsendring 40250101 
70 Endret ved reguleringsendring 40250101 
71 Endret ved reguleringsendring 40250101 
72 Endret ved reguleringsendring 40250101 
73 Endret ved reguleringsendring 40250101 
74 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
75 Endret ved reguleringsendring 40250101 
76 Tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
77 Paragraf 6.3.1 tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
78 Endret ved reguleringsendring 40250101 
79 Paragraf 6.4.1 tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
80 Endret ved reguleringsendring 40250101 
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§ 7 

KOMBINERTE FORMÅL 
(pbl § 25, 2. ledd) 

 
7 Blokkbebyggelse BBB1//Felles lek/opphold FL2 
7.1 Området skal benyttes som byggeområde for lavereliggende mellombygg for Hus 2, jf. §2.1.3, kombinert med 

felles lek- og uteoppholdsareal for område BBB1. 

7.2 Plasseringen av området FL2 kan justeres ved senere byggesaksbehandling.81 

 

§ 8 

HENSYNSSONER82 
(pbl § 12-6) 

 

8.1  Sikringssone – Frisikt H140 
 I frisiktsonene skal det til enhver tid være fri sikt 0,5 meter over tilstøtende vegers plan.  

 

§ 9 

BESTEMMELSESOMRÅDER83 
(kartforskriften) 

 

9.1 Bestemmelsesområde #1 

 Innenfor bestemmelsesområde #1 kan utkraging av balkonger, terrasser og overbygg gå 

utenfor byggegrensen, men det må være minst 1 m fra eiendomsgrensen/formålsgrensen 
og minst 2,5 meter over planert terreng. Fri sikt skal dokumenteres i byggesøknaden.  

 

9.2  Bestemmelsesområde #2 

 Innenfor bestemmelsesområde #2 skal det etableres renovasjonsanlegg for BBB1 og BB2.  
 
 

§ 10  

EIERFORM84 
 

10.1 Offentlige arealformål 

10.1.1 Følgende arealer skal være offentlige: 

• Kjøreveg   o_SKV1 

• Fortau   o_SF 

• Gang- og sykkelveg  o_SGS 

• Parkering   o_SPA 

• Annen veggrunn  o_SVG 
 

10.2  Felles arealformål 

10.2.1  Følgende arealer skal være felles:  

• Renovasjonsområde f_BRE2, felles for KS1, KS2 og BFS1 

• Veg f_SV1 og f_SV2, felles for felt BBB1 

• Annen veggrunn f_SVG, felles for felt BBB1 

 
81 Paragraf 7 tatt ut ved reguleringsendring 40250101 
82 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
83 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 
84 Lagt inn ved reguleringsendring 40250101 


