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FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 

PLANOMRÅDE 5A I SØREIDE-SØVIK-STEINSVIK I FANA. 

PLANNR. 7520000.  
STADFESTET 26.03. 1990.  

 
 
 
 
 
 
Endret ved mindre endring 7520011 datert 01.07.15, vedtatt av byrådet 01.10.2015. 

Endret ved mindre endring 7520012 datert 29.05.19, vedtatt av byrådet 29.05.2019. 
 
 

§ 1. 
 

 

PLANENS BEGRENSNING. 
 

 

Planens begrensning er vist på plankartet. Arealene i planområdet skal benyttes til følgende 
reguleringsformål: 

 

 

Byggeområde for bolig 
 

 

Trafikkområde for offentlig kjøreveg/gangveg. 

Friområde for naturpark/lekeområde/gangveg. 

Fellesområde for felles atkomst/gangveg/lek. 

 

 

§ 2. 
 

 

OMRÅDER FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE. 
 

 

a) I BO2 og den sørvendte skråning av BO3 kan det bygges boliger med terrassert 
bebyggelse i inntil 4 etasjer. 

 

 

b)    I BO1 og BO3 kan det bygges boliger i tett småhusbebyggelse med maks 2 etasjer. 
 

 

c) Før behandling av byggemelding skal det for hvert felt eller naturlig sammenhengende 

bebyggelse foreligge en godkjent plan for utbygging som gjør rede for byggenes 

plassering, og for terrengbehandling, planeringshøyder og beplantning. 
 

 

d)    Det skal anvises parkeringsplass i et antall som svarer til 1,25 plasser pr. bolig. 
 

 

e)    Tillatt tomteutnyttelse er TU=40%. 
 

 

f)     Minste uteoppholdsareal UA for hver boenhet skal være 200m.
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§ 3. 

OMRÅDER FOR FRITTLIGGENDE ENEBOLIGER. 
 

 

a) I områder som på planen er vist med tomtedeling kan det bygges frittliggende 
eneboliger. I BO14 kan bruken av det etablerte lydstudioet fortsette som før. 

 

 

b) I områder for frittliggende boliger skal det bygges i en etasje. Synlig grunnmurshøyde 
der det planerte terrenget er høyest, - kan være maksimalt 80cm. 
Underetasjen kan, der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, 
innredes til beboelse innenfor rammen av bestemmelsene i byggeforskriftene. Gesims-, 
grunnmurshøyde og plassering fastsettes av bygningsrådet. 
For BFS3 gjelder bestemmelsene for frittliggende eneboliger med unntak av 
bestemmelsene tilhørende mindre endring 7520012.1 

 

 

c) Tillatt tomteutnyttelse er TU=25 %. Dette tilsier at boligens bruksareal på hver tomt 
kan utgjøre opptil 25 % av netto tomteareal. 

 Tillatt tomteutnyttelse for BFS1 og BFS2 er 50% BRA.2 
 

 

d)    Minste uteoppholdsareal UA skal være minst 500m pr. tomt. 

Minste uteoppholdsareal (MUA) innenfor BFS1 og BFS2 er på 150 m2 for hver 

boenhet. 

        Uteoppholdsarealene for BFS1 og BFS2 skal ha følgende kvaliteter:   

- Skjermet for støy, forurensning og strålefare. 

- Hensiktsmessig utformet og ligge godt tilgjengelig fra boligen. 

- Plasseres og opparbeides med sikte på best mulig utnyttelse av solforhold og   

   lokalklima. 

- Ikke brattere enn 1:3.3 
 

 

e) For hver enkelt bolig skal det avsettes plass for 1 garasje samt plass for minst 1 bil. 
Minst én av parkeringsplassene per ny bolig skal legges til rette for ladbare kjøretøy, 
herunder dimensjonering og teknisk klargjøring av el-anlegg for senere montering av 
ladepunkt.4 

 

 

f) Garasjen kan, innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene, oppføres i nabogrense, og 

sammen med nabogarasje under ett tak. Garasjens endelige plassering og utforming 

bestemmes av bygningsrådet.  
 

 

Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger byggemelding, selv 
om garasje ikke skal oppføres samtidig med bolighuset. 

 

g)    Takvinkelen skal ikke overstige 35
o
. 

 

h) 5  For BFS1 og BFS2 tillates det at støttemurer, skjæringer, garasjer og parkeringsplasser   

kan plasseres utenfor byggegrensene. Det skal ikke settes opp murer høyere enn 1,5 

meter. Dersom det er nødvendig med murer høyere enn 1,5 meter skal disse terrasseres. 

Eventuelt, som kompenserende tiltak, kan mur beplantes med klatreplanter, eller 

øverste del av mur skrås slik at den fremstår lavere. 

 

                                                           
1 Nytt punkt lagt til ved mindre endring 7520012, vedtatt av byrådet 29.05.2019 
2 Nytt punkt lagt til ved mindre endring 7520012, vedtatt av byrådet 29.05.2019 
3 Nytt punkt lagt til ved mindre endring 7520012, vedtatt av byrådet 29.05.2019 
4 Nytt punkt lagt til ved mindre endring 7520012, vedtatt av byrådet 29.05.2019 
5 Nytt punkt lagt til ved mindre endring 7520012, vedtatt av byrådet 29.05.2019 
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  i) 6   f_SV1 er felles avkjørsel for BFS1 og BFS2. 

 

§ 4. 

TRAFIKKOMRÅDER. 

a) Trafikkområdet skal opparbeides med den inndeling av kjøreveg og gangveg som er 

vist på planen. 
 

 

b)    Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. 
Vegskjæringer og fyllinger skal beplantes eller behandles på annen tiltalende måte. 

 

 

c) I området mellom frisiktlinjen og kjøreveg (frisiktsoner) skal det ved kryss, avkjørsler 

være fri sikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende vegers planum (jamfør bestemmelsene 

i veglovens paragraf 31). 
 

 

d)    Gangvegen frem til Feråsen kan nytttes som kjøreatkomst til boligeiendommene 
39/131-281-282, 39/99, 39/141, 39/142-165. 
 

 

§ 5. 

FRIOMRÅDER 

a)    Friområdene skal nyttes som naturpark, lekeområde og turterreng. 
 

 

b) I friområder tillates ikke oppført bygninger. Unntak kan dog tillates hvor bygning kan 

påvises å ha naturlig tilknytning til reguleringsformålet, og hvor det etter 

bygningsrådets skjønn er særlige grunner som kan tale for det uten å redusere 

bruksverdien av områdets planlagte reguleringsformål. 
 
 
 

§ 6 
 

 

FELLESOMRÅDER 
 

 

a) Felles atkomst benyttes til kjøreatkomst for tilstøtende eiendommer og er felles for 
disse. 

 

 

b)    Felles gangveg mellom veg 2 og veg 1.3.1.4 er felles for hele planområdet. 
 

c)7    
Felles gangveg SGG er felles for hele planområdet. Eier av gnr 38 bnr 402 skal ha rett 

til å benytte gangvegen som del av tilkomst til garasje og plassdekke foran bolighuset 

på eiendommen. 
 

 

d)    Fellesområdene FFO1, FFO2 og FFO3 benyttes til lek og anlegg for lek. FFO1 er felles 
for tomtene knyttet til veg 1.3 og 1.3.2 - FFO2 er felles for tomtene knyttet til veg 
1.3.1, med sideveger. FFO3 er felles for tomtene knyttet til veg 1.2. 

 
 

                                                           
6 Nytt punkt lagt til ved mindre endring 7520012, vedtatt av byrådet 29.05.2019 
7 Nytt punkt lagt til ved mindre endring 7520011, vedtatt av byrådet 01.10.2015 
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§ 7 
 

 

FELLESBESTEMMELSER 

 
a) Gesimshøyden - som måles, fra terreng til skjæringer mellom takflate og veggflate - 

må ikke overstige 4m for 1-etasjes hus, 7m for 2 etasjes hus. Gesimshøyden måles fra 

et plan bestemt som gjennomsnitt av bygningens hjørnekoter. Ved oppfylt terreng 

måles hjørnekotene i naturlig terreng og skjæringer fra planert terreng. 
 

 

Bygningsrådet kan dog, på grunnlag av bebyggelsesplan eller situasjonskart med 

nødvendige tilhørende snitt som viser naturlig og fremtidig terreng, tillate at det måles 

fra oppfylt terreng, hvor særlige forhold gjør det påkrevet og det antas ikke å virke 

rimelig overfor nabo. Det innsendte tegningsmateriale må derfor også vise 

nabotomtens høydeforhold. 
 

 

b)    Gjerder skal godkjennes av bygningsrådet. 
 

 

c) Forandring av terreng utenfor byggegrube med mer enn 1,0m høyde i forhold til det 
naturlige terreng skal anmeldes til bygningsrådet. Som slik forandring regnes  

terrasseringer, forstøtningsmurer, oppfyllinger, nedskjæringer m.v. 
 

 

d) Ingen tomt må beplantes med busker eller trær som etter bygningsrådets skjønn kan 

virke sjenerende for offentlig ferdsel. De ubebygde områder må gis en tiltalende form 

og behandling. Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart i størst mulig utstrekning. 
 

 

e) Mindre vesentlige unntak fra disse regulerings bestemmelser kan, hvor særlige grunner 

taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovgivningen og 

bygningsvedtektene for Bergen kommune. 
 

 

f) Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke 
inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 

 
 

 
 

KOMMUNALAVDELING BYUTVIKLING 

PLANAVDELING YTRE BY 
 
 
 

Bergen, den 27.07. 1988 
 

 


