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REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljreguleringsplan vegforbindelse for Ambjørnrødveien – Pettersand
Fredrikstad kommune
PLAN ID: 01061137

Planbestemmelser datert : 2016.10.11
Dato for siste rev. av bestemmelsene : 2017.02.03
Dato for kommunestyrets godkjenning :

REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR OMRÅDET SOM PÅ 
PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE PÅ PLANKARTET

Formålsparagraf
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av veiforbindelse 
mellom Ambjørnrødveien og Pettersand. 

Reguleringsformål

FORMÅL

o_SKV
o_SVG

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Jf. pbl. § 12-5, 2. 
ledd nr. 2
- Kjøreveg (2011)
- Annen veggrunn – grøntareal (2019)

H370_1
Hensynssone - Faresone. Jf. pbl. § 12-6
- Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabel)

§ 1
Fellesbestemmelser

1.1 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, 
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 
og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren 
varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.
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1.2 Universell utforming
Nye tiltak innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene om universell utforming 
(Statens vegvesen håndbok V129), slik at alle befolkningsgrupper sikres en best mulig 
tilgjengelighet. Kjørevegen skal ha inntil 7% stigning slik at den er egnet for 
handicappede. 

1.3 Landskapsbehandling og terrengtilpasning
Terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte, best mulig tilpasset eksisterende terreng 
og vegetasjon. Skjæringer og fyllinger skal gis en naturlig overgang mot eksisterende 
terreng. Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og beplanting 
av sideterreng, jf. "Regional handlingsplan mot fremmede skadelige arter" fra Statens 
vegvesen Region øst. Alle berørte arealer skal settes i stand og tilsås/beplantes, jf. pbl. § 
12-7, 1. ledd nr. 1 og 2. 

1.4 Naturmiljø og biologiske forhold
Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet for å 
unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. lov om forvaltning av naturens 
mangfold, jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 2.

1.5 Håndtering av matjord
I forbindelse med søknad om tillatelse for tiltak som berører jordbruksarealer, skal det 
redegjøres for håndtering av matjordressurser. Matjord som blir overflødig som følge av 
utbygging skal sikres forsvarlig gjenbruk, primært til jordbruksformål og fortrinnsvis i 
nærområdet (PBL § 12-7, 1 ledd nr. 2).

§ 2
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, 

andre ledd, bokstav b)

2.1 Kjøreveg (o_SKV)
a) Kjøreveg (o_SKV) er kommunal veg, jf. § pbl. 12-7, 1. ledd nr. 14. Kjørevegen 

skal være allment tilgjengelig.

b) Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) er offentlige anlegg, jf. pbl. § 12-7, 1. ledd 
nr. 14. Dette arealet skal også kunne benyttes til fortau dersom det kan bidra til 
bedre trafikksikkerhet.
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§ 3
HENSYNSSONER (§ 12-6)

3.1 Faresone for høyspenningsanlegg (H370_1)
Innenfor feltene tillates ikke oppføring av bygninger eller konstruksjoner, ei heller 
langvarig opphold. Oppfylling av eksisterende terreng skal forelegges og godkjennes av 
netteier før gjennomføring av tiltak, jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 4. 


