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MIDLERTIDIGE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DELER AV OSLOS YTRE SONE.

Vedtatt av Oslo bystyre 14. mai 1986, med senere korreksjoner av
22.oktober 1986 og 26.august 1987.

Etter dette er bystyrets vedtak følgende:

Paragraf 1

Disse bestemmelser gjelder for de områder innenfor Oslos ytre sone
som på kart datert Oslo byplankontor, 1. oktober 1982, er angitt til
til boliger med tilhørende anlegg markert som boligformål, og for
industrien markert som industriformål. Bestemmelsene gjelder for
byggeforetagender på inntil 10 nye boenheter i maks 2 etg., jfr.
byggeforskriftenes kap. 26:21, og for anlegg av tilsvarende
størrelse, se paragraf 4. I tillegg kan tillates hybel i underetasje
hvor terrenget etter bygningsmyndighetenes skjønn ligger til rette
for det. Byggetiltak som går ut over denne ramme, kan bare oppføres i
henhold til stadfestet reguleringsplan.

Paragraf 2

Der det av hensyn til mulighetene for en regulering at et større
område under ett kan være tvil om tomtedeling eller ny bebyggelse
skal tillates, skal saken forelegges bygningsrådet.

Paragraf 3

For boligbebyggelse tillates følgende utnyttelsesgrad:

a)   åpen småhusbebyggelse, herunder eneboliger og tomannsboliger
inntil 0,25.

b)   Konsentrert småhusbebyggelse, herunder rekkehus og terrasse
hus i inntil 3 plan inntil 0,35.

Utnyttelsesgraden beregnes som fastsatt i paragraf 5. Bygningsrådet
kan nekte å godkjenne en bebyggelsesplan med uforholdsmessig lav
utnyttelse eller med for få boligenheter.

Garasje skal vises i byggemeldingen for boligen(e).

Ved en utnyttelsesgrad større enn 0,15 for eneboliger, og større enn
0,25 for konsentrert småhusbebyggelse, herunder rekkehus og terrasse
hus, skal det legges særlig vekt på en utforming og tilpasning til
eksisterende bebyggelse og miljø.  Hvis en slik utforming og
tilpasning ikke er utført tilfredsstillende etter bygningsrådets
skjønn kan en byggesøknad avslås.

Før byggetillatelse kan gis, kan det kreves at det sendes
bebyggelsesplan for hele eiendommen.

I bratt terreng med spesielt utsatt vegetasjon søkes ugraden
tilpasset slik at mest mulig vegetasjon kan bevares.



Paragraf 4

a)  I boligstrøk kan tillates oppført bygninger eller anlegg for
etablering og utvidelse av eksisterende forretnings,kontor
og verkstedvirksomhet så fremt bygningsrådet finner at virk
somheten vil tjene boligstrøket og ikke være til ulempe for
de omboende.

På samme vilkår kan bygningsrådet også tillate plassering av
bygninger og anlegg for offentlig eller almennyttig formål, her
under for leik, idrett og sport.

b)  I industristrøk skal plassering av bygninger og anlegg vanlig
vis bare tillates med hjemmel i stadfestet reguleringsplan.
Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet samtykke i
plassering av bygninger og anlegg uten at slik plan fore
ligger.

Gesimshøyden skal ikke overstige 10 m, største takhøyde skal ikke
overstige 13 m og bewbyggelsen skal plasseres minimum 10 m fra
nabogrense.  Utnyttelsesgraden jfr. bestemmelsenes paragraf 5 skal
ikke overstige 0,8 og minst 1/3 av nettotomten skal være ubebygget og
holdes fri for skur og lagring.

Paragraf 5

I disse reguleringsbestemmelser betyr utnyttelsesgraden det samlede
brutto gulvareal, unntatt ubebodd kjeller og loft i et avgrenset
område (1 til 10 småhusenheter) dividert med områdets
(tomtens eller tomtenes ) brutto grunnareal målt til midten av
tilstøtende lokal vei eller 10 m inn på tilstøtende større vei
eller offentlig friareal og på parkbelte langs industristrøk.
Brutto grunnareal skal ikke overstige 5/3 av nettoarealet.
Ved beregning av utnyttelsesgraden regnes det med en maksimal
etasjehøyde på 3 meter.

Paragraf 6

Det kan kreves biloppstillingsplasser i samsvar med de normer som
bygningsrådet til enhver tid vedtar.

Paragraf 7

De tidligere villastrøkbestemmelsene for Oslo og Aker ble opphevet
ved stadfesting 6. juni 1973 av de midlertidige regulerings
bestemmelser for uregulerte deler av Oslos ytre sone.

De samme bestemmelser opphevet alle reguleringsvedtak fattet av
byplanrådet i medhold av den tidligere paragraf 31 for så vidt de
ikke er stadfestet av vedkommende departement. De regulerings
linjer som er fastsatt for veier, forhager, turveier, parkarealer og
lekeplasser, gjelder imidlertid fortsatt.


