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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN 

FOR 

ÅSEBRÅTEN - SMEDBAKKEN. 
 

Reguleringsplan datert 30.06.99  rev. 04.10.99, 24.11.99, 16.12.99,  

  23.03.00  07.04.00 

Reguleringsbestemmelser datert  01.07.99  rev. 04.10.99, 3.12.99, 15.12.99, 

22.03.00 

Planutvalgets vedtak, dato   27.04.00 

Bystyrets vedtak, dato   18.05.00 

 

 

 

 

§  1. GENERELT 

Reguleringsplanen skal legge forholdene til rette for bygging i området mellom 

Åsebråtveien og Ilaveien nord for Traraveien, og samtidig bygge ny vei til Åsebråten. 

Planområdet er på plankartet vist med stiplet begrensningslinje.  Disse 

bestemmelser gjelder innenfor det planområdet som denne begrensningslinje viser. 

 

 

§  1.1 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE FORMÅL: 

 Byggeområder for boliger. 

 Byggeområder for offentlig bebyggelse. 

 Byggeområder for almennyttige formål. 

 Trafikkområder for kjørevei. 

 Trafikkområder for kjørevei m/fortau. 

 Trafikkområder for parkering. 

 Friområder for park, turvei og lek. 

 Spesialområde friluftsområde. 

 Spesialområde bevaring 

 

 

§  2.  BYGGEOMRÅDER 

§  2.1 FELLESBESTEMMELSER 

Sammen med søknad om byggetillatelse skal det utarbeides en plan for den 

ubebygde del av tomta.  Denne plan skal vise arrondering av terreng og beplantning.  

For biloppstillingsplasser, sykkelstativ, søppelstativ, forstøtningsmurer, gjerder, skilt 

og reklameoppsett skal det også vises materialbruk, asfalterte plasser skal vises 

med vannavrenning og sluk.  Denne plan må også dokumentere at det er satt av 

tilstrekkelig manøvreringsareal til varelevering på egen tomt.  Opparbeidelse av den 

ubebygde del av tomta skal ferdigstilles samtidig med øvrige byggearbeider, senest 

ved brukstillatelse.   

 

Sykkelstativ skal anlegges maksimalt 10m fra inngangsparti.  Det skal anlegges 

minst 10 sykkeloppstillingsplasser pr. 1000kvm. BRA. eller 2 plasser pr leilighet.      
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Sykkelstativ må være slik utformet med faste innretninger slik at syklene kan låses 

fast, og den bør ha fast dekke.  Invendig sykkelbod kan inngå i antallet plasser.   

 

Innenfor de regulerte byggeområder kan det plasseres nødvendige (offentlige) 

anlegg og bygninger til tekniske formål, som f.eks. mindre transformatorkiosker o.l.  

Om ønskelig kan nødvendig grunn til disse fradeles. Bygninger og anlegg til disse 

formål kan plasseres i tomtegrense. 

 

Før nye bygg tas i bruk skal veier med tilhørende fortau være opparbeidet i henhold 

til reguleringsplanen. 

 

Det tillates ingen ny bebyggelse innenfor planområdet med adkomst til Åsebråtveien. 

 

§  2.2 BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER, B1   

I området kan oppføres bygninger til boligformål for hybler og leiligheter med 

tilhørende uthus.  Maksimalt tillatt bebygget areal er 30% - BYA av områdets areal.  

Maksimal mønehøyde på bygninger er 12 m over ferdigplanert terreng ved gavlvegg, 

målt 1m fra veggliv. Møneretning skal være i byggets lengderetning.   Minimum 30% 

av områdets areal skal opparbeides parkmessig og skal være felles park og 

lekeareal.   

 

Innenfor området må det anlegges parkeringsplasser i et antall av 1plass pr. 

boenhet under 80kvm. BRA.  Dette inkluderer gjesteplasser og eventuelle ansatte 

hvis det er institusjonsboliger.  Forutsetning er at det anlegges som felles 

pareringsplass.  Ved bygging av carport, garasje eller andre former for reservert 

parkering, og for boenheter over 80kvm. BRA, skal normen i Fredrikstad kommunes 

vedtekter til Plan- og bygningsloven legges til grunn for beregningen. 

 

Det må utarbeides en bebyggelsesplan for området.  

 

 

§ 2.3 BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER B2, B3, B4. 

Før tomter fradeles og tiltak godkjennes skal det legges fram en tomtedelingsplan for 

hvert område, B4 kan betraktes som 1 tomt og unntas fra dette krav. 

Maksimalt tilatt bebygd areal er 30% BYA av hver enkelt tomt.  Bygning kan 

plasseres inntil 1m fra nabogrense mot nord om denne fasade er uten vinduer fra 

oppholdsrom.  Fra nabogrense mot syd skal det være mist 7m avstand til boligbygg. 

 

B3, B4 og skal bebygges med småhusbebyggelse. Maks 3 leiligheter pr. bygg.  

 

 

 

§ 2.4 OFFENTLIGE BYGNINGER, O1, O2 OG O3. 

I område O1 kan det oppføres bygninger for offentlig sykehjem, herunder også andre 

bygg til helse- og sosialformål.  Boligene bygges i tilknytning til Østfoldheimen og 

betjenes derfra. Maksimalt tilatt bebygget areal er 30% BYA av områdets areal.  

Bygninger kan oppføres med mønehøyde inntil 12m  over ferdigplanert terreng ved 

gavlvegg målt 1m fra veggliv.  Møneretning skal være i husets lengderetning.  

Minimum 20% av områdets areal skal opparbeides parkmessig eller bevares som 
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naturtomt.  Det kan innenfor området anlegges maksimalt 10 parkeringsplasser pr. 

1000kvm bruksareal.  Støyskjerm langs Rolvsøyveien må forlenges forbi 

parkeringsplassen P2. 

 

 

Område O2 er regulert til offentlig formål for barnepsykiatrisk klinikk.  Maksimalt 

tillatt bebygget areal er 30% BYA av områdets areal. Bygninger kan oppføres med 

mønehøyde inntil 12m over ferdig planert terreng ved gavlvegg målt 1m fra veggliv.  

Møneretning skal være i byggets lengderetning.  Minimum 20% av dette områdets 

areal skal opparbeides til areal egnet for lek.  

 

Område O3 er regulert til offentlig bebyggelse, institusjonsboliger. Maksimalt tilatt 

bebygd areal er 20% BYA av områdets areal.  Bygninger kan oppføres med 

mønehøyde inntil 10m over ferdig planert terreng ved gavlvegg målt 1m fra veggliv. 

Møneretning skal være i byggets lengderetning. 

Minimum 20% av området, eventuelt hver enkelt tomt, skal opparbeids parkmessig 

og kunne nyttes til opphold og lek. 

  

 

§ 2.5  ALMENNYTTIG FORMÅL,  FORSAMLINGSLOKALER,  A1, A2 og A3   

Innenfor områdene A1 og A2 kan det oppføres bygninger til almennyttig formål som 

forsamlingslokaler, eksempelvis for organisasjoner og menigheter. Eksisterende 

terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.   

 

Maksimalt tillatt bebygget areal er 30% av tomtas areal.  Bebyggelsen kan oppføres 

med høyeste gesims inntil 8m over ferdigplanert terreng målt 3m fra veggliv.  

Møneretning skal være parallelt med terrenget ( og Rv.109), og i husets 

lengderetning.  Minimum 30 % av tomtas areal skal være naturtomt med 

eksisterende terreng og vegetasjon, eller parkmessig behandlet. 

 

 

§ 3 TRAFIKKOMRÅDER , OFFENTLIG PARKERING. 

Det er regulert et område for offentlig parkering i enden av Åsebråtveien og langs 

med Ilaveien.   Disse  er planlagt til parkering for brukere av marka og 

byggeområdene.  Arealet avsatt til formålet er stort nok til også å dekke opp 

ekstraordinære behov ved forsamlingslokaler o.l. i tilstøtende områder.   

 

Innenfor område regulert til offentlig parkering kan det plasseres nødvendige 

(offentlige) anlegg og bygninger til tekniske formål, som f.eks. mindre 

transformatorkiosker o.l.  Grunn til denne bruk bør ikke fradeles som egen tomt 

innenfor trafikkområdet. 

 

 

§  4  FRIOMRÅDER. 

Friområde F1 beliggende mellom Ilaveien og Rolvsøyveien, skal opparbeides 

parkmessig.  Det kan anlegges støyskjerm mot Rolvsøyveien innenfor dette 

området. 
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Friområde F2 skal være lekeområde for boligområdene B2, B3, B4 og SP1og SP2.  

Det skal også være turveiforbindelse gjennom dette friområdet mellom planlagte ny 

vei til boligområdene og Traraveien, via SP3. 

 

§  5  SPESIALOMRÅDE BEVARING 

Områdene SP1, SP2 og SP3  

På plankart er vist omriss av eksisterende bygninger som skal bevares.  Det er 

helheten av bygningenes form, uttrykk og deres samspill og det tun de danner som 

skal bevares.  Innenfor disse rammer kan tilbygg, påbygg og ombygginger  tillates, 

eventuelt kan også riving og gjenoppbygging tillates hvisbygningstekniske årsaker 

tilsier det.  Nybygg  i område  SP1 kan tillates under forutsetning av at det tilpasses 

disse bygg og  innpasses i det tun de danner.  SP1 og SP2 reguleres til boligformål.  

SP3 reguleres til turvei/lek hvor det også skal være felles adkomst til eiendommene 

innenfor spesialområdet og eiendommen gnr.201, bnr. 127.  Asfalt eller annet fast 

dekke av betongheller eller lignende, tillates ikke på turveiengjennom SP3. 

 

 

§ 6 FRILUFTSOMRÅDER   

Formålet med området er å drive en skogforvaltning som ivaretar skogens verdi som 

friluftsområde og dets viktige landskapstrekk. Samtidig skal reguleringsformålet 

markere overgangssonen mellom marka og den urbaniserte delen  av byen 

(markagrense).  Det skal ved hogst tas spesielt hensyn til landskapsbildet.  Hogst 

skal skje i samråd med kommunens skogforvaltning.  Innenfor spesialområdet 

gjelder skoglovens bestemmelser i tillegg til reguleringsbestemmelsene. 

 

I friluftsområdet er det ikke tillatt å drive virksomhet, oppføre bygg og/eller anlegg,  

eller andre tiltak som etter planmyndighetens skjønn er til hinder for områdets bruk til 

friluftsformål. 

 

 

 

Rev. 22.03.00 omfatter følgende; 

§ 2.1 Fellesbestemmelser tilføyd følgende setning: Det tillates ingen ny bebyggelse 

innenfor planområdet med adkomst til Åsebråtveien. 

§ 2.4. Følgende setning tilføyd i 1.avsnitt: Støyskjerm langs Rolvsøyveien må 

forlenges forbi parkeringsplassen P2.  

§ 4. Føgende setning tilføyd i første avsnitt: Det kan anlegges støyskjerm mot 

Rolvsøyveien innenfor dette området. 

§6. Helt omskrevet etter uttalelse fra Fylkesmannens landbruksavdeling. 

 


