
 

 

 

 

 

 

 

 

Revidert i K-sak 19/98. 

 

§ 1. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.  I detteområdet skal 

bebyggelsen plasseres innenfor de angitte byggelinjer, og plasseringen skal 

godkjennes av bygningsmyndighetene. 

 

 De følgende reguleringsbestemmelser inndeles i: 

 

 A. FELLESBESTEMMELSER 

 B. OMRÅDE FOR BOLIGER 

 

 

A. FELLESBESTEMMELSER 

 

§ 2. De viste veier skal bygges etter de stigningsforhold som er vist på 

reguleringskartet/eventuelt som vedlagte lengdeprofiler. 

 

§ 3. Forhager, grøntfelt og lignende skal opparbeides på en tiltalende måte.  Innenfor 

frisiktsonene skal være fri sikt i en høyde av 0,5 m over planum for de tilstøtende 

veger.  Frisiktsområdet må ikke gis en slik bruk  at fri sikt på noe tidspunkt blir 

hindret.  Eksisterende vegetasjon som ikke hindrer planens gjennomføring, skal i 

størst mulig utstrekning søkes bevart.  Eksisterende vegetasjon kan ikke fjernes uten 

godkjennelse av kommunen. 

 

§ 4. Garasjer eller carporter må plasseres og utformes i arkitekttonisk  sammenheng med 

tomtens øvrige bebyggelse.  Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan 

som følger byggemelding for hovedbygget, selv om garasjen ikke skal oppføres 

samtidig med dette. 

 

§ 5. Ved siden av disse reguleringsbestemmelser kommer bestemmelsene i bygningsloven 

og bygningsvedtektene for Osen kommune til anvendelse.  Unntak fra disse 

reguleringsbestemmelser kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av 

bygningsmyndighetene innenfor rammen av bygningslovgivningen. 

 

 

B. OMRÅDE FOR BOLIGER 

 

§ 6. Husene skal i størst mulig grad planlegges i forhold til hverandre.  Byggherrer og 

srkitekter skal kontakte bygningsrådet før prosjekteringen, for å bli informert om 

planleggingen på de omliggende tomter. 

 

 Området er regulert for: 

 

O S E N   K O M M U N E 

H A N S E N G E T   B O L I  G F E L T 

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R 
 



§ 7. Frittliggende eneboliger i en etasje, eventuelt med sokkeletasje der 

bygningsmyndighetene finner dette naturlig.  Sokkeletasje kan bare innredes til 

beboelse innenfor rammen av bestemmelsene i byggforskriftene. 

 

 Garasjer/boder i skrått terreng kan tillates oppført i 1 ½ etasje, men dog ikke en 

gesimshøyde over 4 m.  Garasjer boder i flatt terreng tillates oppført i 1 etasje, og 

tillatt gesimshøyde ikke over 3 m. 

 

 Plassering og høydeangivelse av garasje og boder skal være vist på situasjonsplan, 

som følger byggemeldingen for bolighuset, selv om de ikke skal oppføres samtidig 

med dette. 

  

Garasjer og boder kan tillates oppført med et areal på 85 m

. 

 

 Det kan tillates 2 biloppstillingsplasser pr. leilighet inklusiv garasje/carport. 

 

 Garasjer kan oppføres inntil 1 meter fra nabogrense med de forbehold plan- og 

bygningsloven setter, jf. pl.bl. § 70, pkt. 2.  Bygningsmyndighetene kan i spesielle 

tilfelle tillate plassering i nabogrense. 

 

 Minimumsgrense fra regulert veg til portside skal være minst fem meter, og til 

langside 2 meter.  Dette gjelder ikke i frisiktsonene. 

 

 Bebyggelsen skal plasseres i de viste byggegrenser.  Bygningsmyndighetene kan 

tillate at bebyggelsen trekkes lenger inn på tomten. 

 

§ 8. For området i sin helhet skal det tilstrebes ens materialvalg og fargebruk.  Utvendig 

farvebruk skal godkjennes av bygningsmyndighetene. 

 

§ 9. Synlige sårflater i terrenget etter sprengning bør ikke forekomme etter at anlegget er 

ferdig.  Ved beplantning skal man tilstrebe å få den vegetasjon som naturlig passer i 

området. 

 

§ 10. Høye forstøtningsmuerer bør unngås. 

 

§ 11. Innhengning skal godkjennes av bygningsmyndighetene.  Eventuelle gjerder skal så 

vidt mulig utføres ensartet i samme strøk.  Det bør tilstrebes at eventuell innhengning 

blir utført av lave beplantninger som kan inngå som en del av hagen. 

 

  


