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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PLANOMRÅDE 6 

SØREIDE/SØVIK/STEINSVIK. P. 3.753.00.00. 
(pbl. §12-7) 

 

1 PLANENS GRENSER OG REGULERINGSFORMÅL. 
Planens begrensning er vist på plankartet. Arealene i planområdet skal nyttes til følgende 

reguleringsformål: 

Byggeområde for boliger. 

Trafikkområde  -     offentlig kjøreveg. 

- offentlig gangveg. 

- annet trafikkformål - frisiktsone 
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Friområde   -     naturpark/lekeområde. 

- turveg. 

 

Fellesareal  -     atkomst 

- lek. 

 

Spesialområde  -    frisiktsone ved felles veg.  

2 OMRÅDE FOR FRITTLIGGENDE BOLIGER (§ 12-5 nr. 1) 

2.1 
I byggeområder for boliger skal det bygges frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg som vist 

på planen.  

 

2.2  
Det skal bygges i en etasje dersom byggehøyden ikke fremgår av plankartet1. Synlig grunnmurshøyde 

der det planerte terrenget er høyest, – kan være maksimalt 80 cm. Underetasje kan, der hvor 

terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, innredes til beboelse innenfor rammen 

av bestemmelsene i byggeforskriftene. Gesims, grunnmurhøyde og plassering fastsettes av 

bygningsrådet.  

Krf. veiledning til byggeforskriftenes kap. 23.  

 

2.3 
For hver enkelt bolig skal det avsettes plass for 1 garasje samt plass for oppstilling av minst 1 bil.  

 

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.  

 

2.4  
Takflatene skal ha en vinkel mellom 23° og 35°.  

 

2.5 
For BFS1 og BFS2 tillates det at støttemurer, skjæringer og overvannskanal kan plasseres utenfor 

byggegrensene. Det skal ikke settes opp murer høyere enn 1,5 meter innenfor BFS1-2. 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. 

Det tillates ikke å anlegge nye parkeringsplasser eller garasjer utenfor byggegrensene.2 

 

 
1 Tilføyd. Saksnr. 201805642 
2 Nytt punkt tilføyd. Saksnr. 201805642 
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2.6 
Mellom BFS1 og BFS2 skal det opparbeides turveg, GT, som skal sikre tilkomst mellom o_SV1 og 

turvegen langs Skranevatnet. GT skal være allmenn tilgjengelig.3 

 

2.7 
Terrenget lengst vest i BFS2 skal etableres som en overvannskanal i tråd med VA-rammeplan (ref.: 

4215), rev. C datert 21.06.19. Boliger på BFS2 må derfor planeres høyere enn kote +42, evt. må det 

utføres andre tiltak som sikrer at vannet ledes trygt forbi husene.4 

3 TRAFIKKOMRÅDE (§ 12-5 nr. 2) 
Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer og 

fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte. o_SVG1-3 skal dekkes med 

jord, tilsåes og beplantes.5 

 

3.2 
I frisiktsone skal det være fri sikt 0,5 m over et plan gjennom tilstøtende veger.  

 

3.3  
Boligfeltene B13 og B14 får benytte offentlige gangveg i forlengelsen av veg 3.2 som kjøreatkomst 

(eiendommene 34/348 og 34/12 – 22)  

 

4 FRIOMRÅDE (§ 12-5 nr. 3)  

4.1 
Friområde skal benyttes som naturpark, lekeområde og turveg. Anlegg og bygg som tjener 

reguleringsformålet kan settes opp, etter planer godkjent av fritidsavdelingen og bygningsrådet. 

 

5 FELLESAREAL  

5.1  
Felles atkomst benyttes til kjøreatkomst for tilstøtende eiendommer og er felles for disse.  

 

5.2  
Felles lekeareal benyttes til lek og anlegg for lek. Alle arealene er felles for boligene i planområdet. 

Rettigheter til og plikter for det enkelte areal kan eventuelt fordeles innenfor de respektive boligfelt 

ved intern overenskomst mellom beboerne i området. 

 

 
3 Nytt punkt tilføyd. Saksnr. 201805642 
4 Nytt punkt tilføyd. Saksnr. 201805642 
5 Tilføyd. Saksnr. 201805642 
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6 SPESIALOMRÅDE 

6.1 
I frisiktsoner skal det være fri sikt 0,5 over et plan gjennom tilstøtende veger.  

7 FELLESBESTEMMELSER  

7.1  
Utnyttelsesgrad beregnes etter netto tomteareal. Den gitte utnyttelsesgrad tilsvarer det samme som 

den prosentvise tillatte tomteutnyttelse. U=0,25 i.e. TU=25%, d.v.s. forholdstallet mellom tillatt 

oppført bruksareal for vedkommende hus og netto tomteareal. Kfr. Veiledning til byggeforskriftene 

kap. 22. Minste uteoppholdsareal pr. hus settes til 500m2 i.e. UA=500m2. Tillatt tomteutnyttelse for 

BFS1 og BFS2 er 60% BRA. Minste uteoppholdsareal (MUA) innenfor BFS er 75m2 pr. boenhet.  

 

Uteoppholdsarealene for BFS1 og BFS2 skal ha følgende kvaliteter:  
- Være skjermet for støy, forurensning og strålefare.  
- Være hensiktsmessig utformet og ligge godt tilgjengelig fra boligen.  
- Skal plasseres og opparbeides med sikte på best mulig utnyttelse av solforhold og  
  lokalklima. Halve arealet på bakkeplan skal ha sol i 4 timer ved vårjevndøgn.  
- Ikke være brattere enn 1:3.6 

 

7.2 
Bygningsrådet skal ved behandling av byggemelding ha for øye at bebyggelsen får en god form og 

materialbehandling, og at bygninger i samme byggefelt får en enhetlig harmonisk utforming. Farge 

på hus og taktekking skal godkjennes av bygningsrådet.  

 

7.3 
Gjerders utførelse, høyde og farge skal godkjennes av bygningsrådet.  

 

7.4  
Forandring av terreng utenfor byggegrube med mer enn 1,0 m høyde i forhold til det naturlige 

terreng skal anmeldes til bygningsrådet. Som slik forandring regnes terrasseringer, 

forstøtningsmurer, oppfyllinger, ned skjæringer m.v.  

 

7.5  
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.  

 

 
6 Tilføyd. Saksnr. 201805642 



Side 5 av 6 Reguleringsbestemmelser Arealplan-ID 4601_7530007 
 

7.6  
Mindre vesentlige unntak fra disse reguleringsbestemmelser kan, hvor særlige grunner taler for det, 

tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtektene for 

Bergen kommune.  

 

7.7  
Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås 

privatrettslig avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 

 

7.8 
For bygg der avstanden mellom dem er kortere enn 8 m, skal det foretas brannforebyggende tiltak 

mht. materialvalg på bygningene7.  

8 HENSYNSSONER (§ 12-6) 

8.1 
I frisiktsoner H140 skal det være fri sikt 0,5 over et plan gjennom tilstøtende veger.  

 

8.2 
Innenfor H540 skal det opprettholdes en grønn korridor bestående av trær, busker eller annen 

naturpreget vegetasjon. Tiltak innenfor H540 tillates ikke.8 

9. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (§ 12-7 nr. 10) 

9.1 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for felt BFS1 og BFS2 
- Overvannskanal skal være anlagt i samsvar med godkjent VA-rammeplan (ref.: 4215), rev. C 

datert 21.06.19.  

- Tilstrekkelig antall parkeringsplasser skal være etablert før det gis midlertidig brukstillatelse.  

- Turveg, GT, skal være anlagt og forbundet med eksisterende tursti rundt Skranevatnet. 

- f_SV2 skal være ferdig opparbeidet før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til BFS1 

og BFS29. 

9.2 Før igangsettingstillatelse for felt BFS1 og BFS2 

- Det skal utarbeides en trafikksikkerhetsplan for byggeperioden10.  

 

 

 

 

 

 
7 Nytt punkt tilføyd. Saksnr. 201805642 
8 Tilføyd nytt kapittel. Saksnr. 201805642 
9 Tilføyd nytt kapittel. Saksnr. 201805642 
10 Nytt punkt tilføyd. saksnr. 201805642 
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Bergen den 10. januar 1988 

KOMMUNALAVDELING BYUTVIKLING 

PLANAVDELING YTRE BY 

 

 


