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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL
REGULERINGSPLAN FOR NEDRE BORGESTAD.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Reguleringsplanen datert 12/11-82, rev. 6/1-83.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Området reguleres for følgende formål:

1. BYGGEOMRÅDER

2. LANDBRUKSOMRÅDER

3. TRAFIKKOMRÅDER

4. FRIOMRÅDER

6. SPESIALOMRÅDER

AREALBRUK.
( Bestemmelser knyttet til bygningslovens §25 - Reguleringsformål ).

1. BYGGEOMRÅDER.

1.1. I boligområdet skal det bare være boligbebyggelse.

1.2.Boliger / forretninger.

I dette området kan det være både boliger, forretninger og kontorer.

I den utstrekning det etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulempe for
omgivelsene, kan det også tillates mindre verksteder o.l.

1.3. Industri.

I industriområdet skal oppføres bygninger for lett industri og / eller håndverksbedrifter
med tilhørende anlegg. Engrosforretninger tillates også.

Bygningsrådet kan der hvor forholdene ligger tilrette for det med hensyn til adkomst
og parkering, tillate forretningsvirksomhet som har tilknytning til den enkelte bedrift i
området.

1.6. Særskilt angitte almennyttige formål.

Eiendommen Tingvollv. 14 skal ha losjelokaler for Borgestad Losje.

Eiendommem Tingvollv. 18 skal brukes til bedehus for Borgestad Indremisjon.
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3. TRAFIKKOMRÅDER.

På NSB`s eiendom kan det, der forholdene etter bygningsrådets skjønn ligger til rette
for det, oppføres bygninger i tilknytning til bruken av området.

4. FRIOMRÅDER.

Friområdene skal nyttes til sport, lek og opphold.

Lekeplassene ved Tollamoen og på eiendommen Elvev. 1 skal utformes som
kvartalslekeplasser.

Ved ballbanen ved Tollamoen kan det føres opp tilhørende bygning ( garderobe e.l. )
etter godkjenning av bygningsrådet.

ANDRE FORHOLD I REGULERINGSPLANEN.
( Bestemmelser knyttet til bygningslovens § 26 ).

ANDRE BESTEMMELSER.

a. VEGER.

Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt.
Vegskjæringer og fyllinger skal søkes behandlet på tiltalende måte.

Det er ikke tillatt å opparbeide nye avkjørsler til r.v. 36 ( Gunnar Knudsensv. )

I området mellom frisiktlinjen og vegformål ( frisiktsoner ) skal det ved kryss /
avkjørsler være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vegers planum
(jfr. veglovens § 31 ).

b. BEBYGGELSENS KARAKTER.

De steder hvor det er tillatt  ny boligbebyggelse er vist på planen. Nye bolighus skal
plasseres og ha møneretning som vist på plankartet.

Bygningsrådet skal  ved behandling av byggemeldinger ha for øye at ny bebyggelse
får en god form, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk
utforming.

Ny boligbebyggelse skal ha tilnærmet samme takvinkel som den tilgrensende
bebyggelsen, dog ikke mindre enn 30o.

Ved fornyelse og reparasjon av eksisterende bygninger, herunder tilbygg, samt
utskifting av vinduer, dører, listverk, fasadekledning og taktekke skal arbeidene
søkes tilpasset strøkets og bygningenes opprinnelige karakter. Takvinkelen på
tilbygg kan avvike med maks. 5o fra takvinkelen på eksisterende hus. Nye vinduer
skal ha større høyde enn bredde. Vinduene og dører bør ha kraftig belistning.
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c. HØYDE OG PLASSERING.

Før søknad om byggetillatelse behandles kan bygningsrådet kreve utarbeidet
modeller / tegninger med hensyn til høyde i forhold til omkringliggende bygninger,
terrengformasjoner og vegetasjon.

Nye bolighus på eiendommen inntil Nordhagev., Tingvollv. og den nye felles
avkjørselen vest for Gunnar Knudsensv. skal ha 1 ½ eller 2 etasjer. Nye hus inntil
Tollamov., Nedre Tollamov. og Holmenv. skal ha 1 ½ etg.

Plassering av garasje og uthus/boder skal være vist på situasjonsplan som følger
byggemelding for bolighuset, selv om de ikke skal oppføres samtidig med dette.

Garasjer og boder kan plasseres med en vegg i nabogrense innenfor rammen av
byggeforskriftene.

Garasjer skal tilpasses bolighuset med hensyn til takvinkel, materialvalg, form og
farge.

Før utbygging av industriområdet kan igangsettes, kan bygningsrådet kreve at det
lages en bebyggelsesplan som skal godkjennes av bygningsrådet. Planen skal vise:

- tomteinndeling
- bygningers plassering, etasjetall, høyde, takform og takvinkel
- fellesarealer
- parkeringsplasser, garasjer
- interne veger
- atkomst
- område for eksisterende og fremtidig vegetasjon m.m.

Industribebyggelsen skal ha maks. 2 etasjer eller maks. 8m. høyde.

d.  FORHOLDET MELLOM BEBYGD OG UBEBYGD AREAL.

På industriområdet skal utnyttelsesgraden være maks. 0,6. Bygningsrådet kan i hvert
enkelt tilfelle kreve lavere utnyttelse dersom særlige grunner taler for dette.

All intern trafikk i forbindelse med drift/anlegg av hver virksomhet på industriområdet
skal foregå på egen tomt. Den ubenyttede del av tomten bør gis en parkmessig
utforming.

På boligeiendommene med adresse Nedre Tollamovn. kan den bebygde andelen av
eiendommen økes med 20% innenfor viste byggegrenser. I boligområdet forøvrig
kan den enkelte eiendom bebygges med inntil 25% av netto tomteareal.

f.  FELLES AREAL FOR FLERE EIENDOMMER.

Felles avkjørsel 1 skal betjene eiendomen g. Knudsensv. 104, 106, 108 og
eventuelle nye bolighus på eiendommene Nordhagevn. 21, 23 og 25 som vist på
plankartet.
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Felles avkjørsel 2 skal betjene eiendommene g. Knudsensv. 112, 114, 116 og
eventuelle nye boliger på eiendommene Nordhagev. 25, 27, 29 og 31 som vist på
plankartet.

Felles avkjørsel 3 skal betjene eiendommene G. Knudsensv. 124, 126 og
Nordhagev. 37 og 39.

Felles avkjørsel 4 skal betjene eiendommene G. Knudsensv. 128 og 130.

Felles avkjørsel 5 skal betjene eiendommene Stasjonsv. 4, 12 og 16.

Fellesarealet mellom Stasjonsv. 10 og 20 skal nyttes til felles lekeplass for tomtene i
Tingvollv.

Fellesarealet nord for Tollamov. 4 skal nyttes til felles lekeplass for tomtene i
Tollamov. og Nedre Tollamov.

Fellesarealet på eiendommen Holmenv. 24 skal nyttes til felles lekeplass for tomtene
Holmenv. 2-28 og Elvev. 28-52.

Felles parkeringsplasser nord for Stasjonsv. 20 skal brukes av eiendommene
Stasjonsv. 4, 10, 12, 16 og 20.

g.  AVSKJERMING, STØYTILTAK, FERDIGSTILLELSE AV TILTAK.

Ved oppføring av tilbygg og ved utskifting av ytterkledning og vinduer på boliger
langs g. Knudsensv. bør disse fasadeisoleres slik at støynivået innendørs ikke
overstiger 35 dBA (ekvivalent støynivå/døgn).

Den felles lekeplassen sør for Stasjonsv. 10 skal avskjermes med gjerde mot
Stasjonsv. når den opparbeides.

Bruksendring på eiendommene G. Knudsensv. 112, 114 og 116 skal være betinget
av at felles avkjørsel ( nr. 2 ) opparbeides samtidig med at bygningene tas i bruk til
nytt formål.

i.  UBEBYGD AREAL.

Sammen med søknad om byggetillatelse ( byggemelding ) skal/kan bygningsrådet
kreve at det utarbeides plan for den ubebygde del av tomten.

Materialbruk og utforming herunder høyde, konstruksjon og farge, av
forstøtningsmurer, gjerder, skilt og reklameoppsett må godkjennes av bygningsrådet.

Dersom gjerde ønskes plassert innenfor tomtegrensen, skal plasseringen
godkjennes av bygningsrådet.

I området skal krav til biloppstillingsplasser og lekeplasser gjelde slik de fremgår av
kommunens stadfestede vedtekter til bygningslovens § 69. pkt. 1-4.



507 - Egengodkjent 16.02.84 side5av5

Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn kan
virke sjenerende for den offentlige ferdsel. De ubebygde områder må gis en
tiltalende form og behandling.

Eksisterende terreng skal bevares i størst mulig utstrekning.

De trær som er vist på plankartet skal søkes bevart og kan ikke felles uten samtykke
av bygningsrådet. Dette gjelder også allèen langs Borgestadbakken.

j.  TUNG INDUSTRI M.M.

I industriområdet tillates ikke etablert bedrifter som etter bygningsrådets skjønn ved
støy og/eller andre forurensninger ved produksjon og trafikk vil være til vesentlig
ulempe for beboerne i omliggende boligområder.

l.  SPESIALOMRÅDER (BEVARINGSOMRÅDER)

Steinsettingen og langhaugen ved Tollamoen er fredet og tiltak som kan berøre
disse fornminnene må forelegges Universitetes Oldsaksamling før de gjennomføres.
Byggeplaner for Borgbanen, Tollamoen eller industriområdet må også forelegges
Oldsaksamlingen.

FELLESBESTEMMELSER.

Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelser kan, når særlige grunner taler for
det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og de kommunale
vedtekter knyttet til denne.

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


