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S-441
Se Vedt.08.12.2003(S-441) Endrede reguleringsbestemmelser for S-441 ved Havreveien 15 – 31 og 42 – 120,
Manglerudområdet - Gnr 148 bnr. 307
Se Vedt. 21.02.2003 (S-441) Endrede reguleringsbestemmelser for
Felt P og deler av felt R, Abellund borettslag –, gnr. 160 bnr. 827 m.
Se Vedt. 11.07.2003(S-441) For Plogveien 22 slik at eksisterende kunstgressbane kan overbygges og derved
etableres som helårs idrettshall. Gnr.148 bnr.452
Se Vedt. 16.02.2005(S-441)Reguleringsbestemmelser for Havreveien 15 m.fl. (Havretun borettslag)gnr.148
bnr.307.
VEDTEKTER til reguleringsplan for Manglerudområdet, gnr. 148 bnr.1 og gnr. 160
§ 1. Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense.
Vei 3500 (Europaveien) og vei 1140 (Store Ringvei) skal være fasadefri. Reguleringsrådet kan dog i
særlige tilfelle tillate private innkjørsler. De forskjellige byggefelter er betegnet ved en ytre byggelinje mot
vei. Bebyggelsen skal holde seg innenfor denne. Boligfeltene er betegnet med bokstavene A-Æ og
utnyttelsesgraden er angitt på planen. Forretningsstrøk og felter til offentlig bebyggelse er betegnet med
romertall I-VI. (Ang. utnyttelsesgrad: se par 4.) Industriarealene er avmerket på planen (ang.
utnyttelsesgrad: se par 5). Ved utnyttelsesgrad forstås bebyggelsens brutto golvareal unntatt ubebodd
kjeller og loft, dividert med feltets grunnareal frem til midte av tilstøtende lokal vei eller - spesielt for denne
plan - 8 m inn på større vei, eventuelt tilstøtende offentlig friareal. De enkelte byggs plassering kan ikke
behandles uten på grunnlag av en detaljert regulerings- og bebyggelsesplan som er vedtatt for hele feltet.
§ 2. Boliggrender (felt A-Æ)
For disse gjelder følgende særbestemmelser:
1. På feltene A-G og I-L skal oppføres åpen blokkbebyggelse i 3-5 etasjer.
På feltene H, M, N, P-T, Z og Æ skal oppføres rekkehus i 2 etasjer.
På feltene O og U-Y skal oppføres småhus og rekkehus i 2 etasjer.
2. Bygningene skal innredes til beboelse. Dessuten kan anordnes vaskeri, garasjer, klesstativer og
søppelkasser som hører til hver grend. Andre innretninger kan bare tillates av reguleringsrådet når
dette finner at særlige grunner taler for det.
3. Før bygganmeldelse innsendes for enkelte hus, skal reguleringsrådet ha vedtatt en plan i målestokk
1:500 for vedkommende felt som viser plassering av garasjer, parkeringsplasser, anlegg for teppebank,
tørkestativer, søppelkasser, lekeplasser, beplantninger, planering m.v. Naturlig terreng og vegetasjon
skal bevares mest mulig.
4. Gjerder tillates bare oppsatt etter godkjennelse av reguleringsrådet. Reguleringsrådet kan nekte
oppført gjerde mellom eiendommer som tilhører de enkelte rekkehusenheter. Likeledes kan
reguleringsrådet nekte oppført gjerde i nabogrense for særlig små tomter bebygget med småhus. I så
fall kan reguleringsrådet også nekte oppført innhegning mot vei hvis estetiske eller trafikkmessige
hensyn krever det. Videre kan reguleringsrådet nekte oppført gjerde i forbindelse med fellesarealer.
5. I detaljplanen for den enkelte boliggrend bør inngå et mindre areal hvor det kan oppføres bygninger for
butikker, lager og verksteder som etter reguleringsrådets skjønn ikke virker sjenerende, dessuten for
kontorer, garasjer, barneanlegg, klubblokaler, møterom og lignende.
§ 3. Forretningsstrøk (felt I og II).
For disse gjelder følgende særbestemmelser:
1. Bygningene skal oppføres i 2 eller 3 etasjer.
2. I bygningene kan innredes butikker, lager, mindre verksteder, kontorer og nødvendige birom, garasje
osv. Leiligheter for beboelse kan oppføres i egne hus eller innredes i forretningsgårder når dette
godkjennes av bygningsrådet. Det tillates ikke virksomhet i strøket som etter reguleringsrådets skjønn
er sjenerende for omgivelsene.
3. Gårdsplasser i kvartalene skal være til felles bruk for husene i kvartalet, og det skal anordnes minst en
felles innkjørsel til gårdsplassen. Gjerder og andre innretninger til hinder for den felles bruk tillates ikke
oppsatt. Anlegg for tømming av avfall, eventuelt for klestørk og andre lignende anlegg må plasseres
etter bygningsrådets anvisning.
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§ 4. Offentlig bebyggelse. (felt III, V og VI)
For offentlige bygninger gjelder ingen særbestemmelser med hensyn til utnyttelsesgrad, høyde og
etasjetall.
§ 5. Industriarealer.
For disse gjelder følgende særbestemmelser:
1. Utnyttelsesgraden skal være maks. 0,8 og bygningenes høyde maks. 3 etasjer.
2. Reguleringsrådet kan forby virksomhet som etter dets skjønn er sjenerende for de tilgrensende
boligstrøk. Boliger kan ikke oppføres i industristrøk.
3. Reguleringsrådet kan stille slike krav til anordning av gårdsplass og innkjørsler for bebyggelsen at
parkering, lossing og lasting kan foregå på bedriftens egen grunn på tilfredsstillende måte.
§ 6. Parker.
Parkanleggene og beplantningene i de forskjellige strøk skal sammen med de offentlige parker og
kolonihagene inngå i en felles parkplan for hele området.
§ 7. I forbindelse med byggeanmeldelse for det enkelte hus skal innsendes takplan som viser alle oppbygg over
tak. Planering, terrengmurer og andre ytre anlegg i tilknytning til bygningen skal inntegnes på
situasjonsplanen.
§ 8. Selger av tomt er ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid med disse
vedtekter.
§ 9. Reguleringsrådet kan foreta mindre vesentlige endringer i bebyggelsesplanene og i disse vedtekter
innenfor rammen av bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter.
§ 10. Unntak fra disse vedtekters paragrafer 2, 3, 5 og 7 kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av
reguleringsrådet innenfor bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter.
For øvrig gjelder bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter.
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