REGULERINGSBESTEMMELSER
I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 1068 FOR VÅLAND 1 OG 2
Stadfestet av fylkesmannen 15.02.1985.
Tilføyd §10 andre avsnitt i henhold til byplansjefens vedtak av 24.06.2014 i medhold av pbl §
12-14
*****
Område begrensa av Madlaveien, Møllegata, Cort Adelers gate, Agent Kiellands gate,
Hafrsfjordsgata, Kong Carls gate, Tjodolvs gate og Schiøtz gate og
Området begrensa av Peder Klows gate, bebyggelsen langs Lagårdsveiens vestside, Muségata,
Rektor Steens gate og Cort Adelers gate.

§ 1. Reguleringsplanens målsetting er:
Å legge forholdene til rette for rehabilitering og videreutvikling av boligmiljøet på
Våland både ved fornying i bygningsmassen og standardheving i det ytre miljøet.
Fellesbestemmelser.
§ 2. Eksisterende bebyggelse inngår i planen. Denne bebyggelsen kan fornyes eller erstattes
etter retningslinjer gitt i disse bestemmelsene.
§ 3. For det enkelte kvartal er eksisterende utnyttingsgrad angitt som U 1. (Utnyttingsgrad =
forholdene mellom samla brutto gulvflate og brutto grunnareal, regna til midt i veg).
Største tillatte utnyttingsgrad er angitt som U 2.
§ 4. På kommunal grunn skal all verdifull vegetasjon bevares. Bestående vegetasjon som
står på privat grunn skal også søkes bevart.
§ 5.
a) Påbygg og nybygg skal i form og utseende tilpasses tilstøtende bebyggelse og
nærmeste omgivelser. Bygninger bør ha skråtak mot gate eller plass. Hvor ikke
annet er bestemt bør byggehøyden være maks. to etasjer, men bygningsrådet kan
godkjenne tre etasjer der det ikke bryter med målestokken. Ved søknad om
godkjenning av ny bebyggelse eller større ombygging skal nabobygninger vises på
fasadetegningene.
b) Ved utskifting av vinduer skal det legges stor vekt på utforminga slik at de nye
vinduene harmonerer med opprinnelig byggestil og proporsjoner i fasadene.
§ 6. All parkering skal skje på egen grunn. Besøksparkering kan finne sted på gategrunn der
dette er forutsatt i bruksplan for trafikkarealet.
For eksisterende bebyggelse som ikke kan få parkeringsdekning på egen grunn, kan det
tilrettelegges parkeringsplasser på gategrunn.

Ved nybygg kan bygningsrådet kreve avsatt felles parkeringsareal for flere eiendommer
innafor et kvartal. Jfr. Bygningslovens § 69.
§ 7. Bebyggelse skal ikke nyttes til virksomhet som etter bygningsrådets skjønn kan medføre
ulemper for boligene i form av støy, røyk, lukt eller uforholdsmessig trafikkøkning.
Boligområde.
§ 8. Eksisterende virksomheter skal gis mulighet for fortsatt drift innenfor nåværende
rammer.
§ 9. Området skal nyttes til boligformål. Bruksendring fra bolig til kontor eller forretning er
ikke tillatt. Bygningsrådet kan imidlertid tillate ervervs- og servicevirksomhet som
samtidig fyller disse tre betingelsene:
a) som ikke er til vesentlig ulempe for beboerne i strøket, (jfr. Bygningslovens § 78.1).
b) som i vesentlig grad ansees å være et servicetilbud til det nærmeste boområde eller
utøves i tilknytning til boligfunksjonene i bygningen.
c) som i størrelsesorden tilpasser seg boligene.
Sosiale funksjoner kan tillates selv om det ikke oppfyller punkt B.
Trafikkområde.
§ 10. Bruksplan for trafikkarealet som detaljert viser bruksformål og opparbeiding med
belegg, beplanting, møblering, atkomster, parkering osv. skal behandles og godkjennes
av bygningsrådet etter at planen har vært framlagt til uttalelse for berørte parter og
aktuelle offentlige instanser.
f_P er felles for gnr/bnr Muségata 46 og kan benyttes til parkering.

Unntak.
§ 11. Bygningsrådet kan gjøre unntak fra reguleringsbestemmelsene innenfor bygningslovens
ramme, dersom det tjener planens formål.

