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Detaljreguleringsplan for Fagerlifjellet 
 
Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre: xx.xx.xxxx, sak PS xx/xx. 
Datert: 28.04.2020 
Revidert: 
 

1 PLANENS AVGRENSING 

Det regulerte planområdet er på kartet vist med reguleringsgrense. 

2 REGULERINGSFORMÅL, JFR. PLAN OG BYGNINGSLOVEN §§ 12-5. 

§ 12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse, blokkbebyggelse – BBB1-2 (Rp 1113) 
Renovasjonsanlegg – BRE1-2 (Rp 1550) 
Lekeplass – BLK (Rp 1610) 

§ 12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjørevei – SKV1-3 (Rp 2011) 
Fortau – SF (Rp 2012) 
Annen veigrunn – tekniske anlegg SVGT (Rp 2018) 
Annen veigrunn - grøntareal SVG1-2 (Rp 2019) 

§ 12-6. Hensynssoner 
Sikringssone – frisikt (H140) 
Gul støysone iht. T1442 (H220) 

  



Detaljreguleringsplan for Fagerlifjellet   Nasjonal PlanID 3004 1188 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   2 

 

3 Formålsparagraf 

Formål med detaljreguleringsplan for Fagerlifjellet er å legge til rette for etablering av nye 

boliger gjennom fortetting og transformasjon med respekt for det eksisterende 

bygningsmiljøet.  

4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl § 12-7, nr. 10) 

a) Hovedatkomst, renovasjonsanlegg og teknisk infrastruktur skal være etablert før 
det gis brukstillatelse for tilstøtende nye boliger innenfor planområdet.  

b) Boliger innenfor BBB1-2 skal ha tilgang til ferdig opparbeidet leke- og 
uteoppholdsarealer før det gis brukstillatelse for boliger innenfor planområdet. 

c) Beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider innenfor uteoppholdsarealene i 
(BBB1-2) og lekeplassen (BLK) som er årstidsavhengig skal være gjennomført 
senest første vekstsesong etter at boligene er tatt i bruk. 

5 FELLESBESTEMMELSER 

5.1 Kulturminner (pbl § 12-7, nr. 6) 

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. 

5.2 Utomhusplan (Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1) 

Ved søknad om igangsettingstillatelse vedlegges det for hvert byggetrinn utomhusplan 
og snittegninger i egnet målestokk som skal godkjennes av kommunen. Disse skal minst 
vise:  

a) Avgrensninger for planen med uteoppholdsarealer og framtidige og omsøkte 
bygg/tiltak markert. 

b) Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter og nødvendige 
punkthøyder og snitt. 

c) Kjøre-, sykle- og gangarealer, framkommelighet og oppstillingsmulighet for 
utrykningskjøretøy, renovasjonsbil, snøopplag og tilgjengelighet for Karivold 
borettslag. 

d) Gjesteparkering, nødvendig parkering for bevegelseshemmede og parkering for 
sykkel.  

e) Tekniske forhold som vann- og avløpstrasé, avrenning, plassering og markering av 
brannkummer og håndtering av overflatevann. 

f) Opparbeidelse av uteoppholdsarealer og lekeplasser med evt. skjerming og 
adkomster. 

g) Soldiagram som viser sol- / skyggeforhold for felles- og private utearealer. 

h) Plassering av oppsamlingsutstyr for avfall i.h.t. renovasjonsteknisk plan for 
Fagerlifjellet. 

i) Plassering av avkjørsel og snumulighet for personbil. Avkjøringspilene som 
framkommer av plankartet kan justeres ± 10 m. Frisikt skal vises i utomhusplan. 
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5.3 Overvannshåndtering (pbl § 12-7, nr. 2) 

Takvann og overflatevann skal fordrøyes og/eller infiltreres på en måte som 
opprettholder eller forsinker avrenningsraten fra planområdet. Bortledning av overvann 
og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved 
dimensjonerende regnintensitet. Klimafaktor på 1,5 skal legges til grunn for 
beregningene. Plan for håndtering av overvann skal godkjennes av kommunen.  
 

5.4 Støy og støv. (Jf. pbl § 12-7, nr. 3) 

a) Støygrenseverdier i retningslinje T‐1442/2016 tabell 3 skal gjelde for planen, 
unntatt for arealer der det er gitt avviksbestemmelser, jf. § 8.2. 

b) Før igangsettingstillatelse gis, skal det foreligge dokumentasjon på hvordan 
omkringliggende bebyggelse ivaretas med tanke på støy og støv under bygg- og 
anleggsperioden. Avbøtende tiltak må gjennomføres dersom grenseverdier 
overskrides, jf. kap. 4 i T-1442 og kap. 6 i T-1520.  

5.5 Fjernvarme (pbl § 12-7, nr. 8) 

a) Innenfor konsesjonsområde for fjernvarme skal ny bebyggelse tilknyttes 
fjernvarmeanlegget og opparbeides med mulighet for vannbåren oppvarming.  

b) Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten dersom det kan dokumenteres at 
alternative energiløsninger vil være miljømessig bedre enn 
fjernvarmetilknytningen. I vurderingen av hva som er «miljømessig bedre» skal 
Norsk Standard for klimagassberegning for bygninger, NS 3720, eller 
etterfølgende revisjoner, benyttes. 

5.6 Parkeringskrav (pbl § 12-7. nr. 1, 2, 4 og 7) 

a) Hver boenhet innenfor «BBB1» skal disponere maksimum 2 plasser pr. boenhet 
med mulighet for å lade elektrisk kjøretøy.  

b) Hver boenhet innenfor «BBB2» skal disponere fra minimum 0,5 til maksimum 1,2 
plasser pr. boenhet med mulighet for å lade elektrisk kjøretøy.  

c) For hver boenhet skal det anlegges minimum 2 sykkelplasser. Sykkelparkering skal 
være lett tilgjengelig og gi mulighet for å låse fast syklene. 75% av plassene skal 
være overbygget. 

d) Av parkeringsplassene skal minimum 0,1 pr. boenhet tilpasses 
bevegelseshemmede. Plasser for forflytningshemmede skal plasseres lett 
tilgjengelig og tillates lagt på både bakkeplan og i parkeringskjeller. 

e) Det tillates etablert maksimalt 0,15 gjesteparkeringer pr. boenhet innenfor 
planområdet. 

5.7 Grunnforurensning  

Sammen med søknad om rammetillatelse for nye tiltak innenfor planområdet skal det 
vurderes om det er mistanke om grunnforurensning gjennom en «fase 1 undersøkelse». 
Ved mistanke om grunnforurensing skal det iverksettes en miljøgeologisk 
grunnundersøkelse. Dersom miljøteknisk grunnundersøkelse påviser overskridelse av 
normverdier skal tiltak gjøres i henhold til forurensningsforskriften kapittel 2, eller senere 
forskrifter som erstatter denne. En eventuell tiltaksplan skal være godkjent av 
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forurensningsmyndigheten før igangsettingstillatelse gis. Alternativt må dokumentasjon 
av at grunnen ikke er forurenset forevises forurensningsmyndigheten i kommunen, før 
igangsettingstillatelse gis. 

6 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR.1) 

6.1 Uteoppholdsareal (pbl § 12-7. nr. 4) 

a) Det skal opparbeides felles eller privat uteareal tilsvarende minst 80 m² for 
boligene innenfor BBB1-2. Balkonger og takterrasser som tilfredsstiller 
støykravene inngår som uteoppholdsareal. 

b) Hver boenhet skal disponere minst 10 m2 privat uteareal.  

c) For hver boenhet innenfor BBB2 skal det opparbeides minimum 40 m² felles leke- 
og uteoppholdsareal på bakkeplan. Uteoppholdsarealene skal innredes med 
lekeapparater og aktivitetsinstallasjoner som f. eks. balansestokker, plantekasser 
og treningsapparater. Lekeplassen (BLK) kan inngå som en del av felles 
uteoppholdsarealer. Leke- og uteoppholdsarealene skal framgå av utomhusplan 
og ligge solrikt til. Uteoppholdsarealene skal opparbeides med utgangspunkt i 
prinsippene i illustrasjonsplan vedlagt planbeskrivelsen, datert 18.12.2019. 

d) Arealer brattere enn 1:3, arealer med ekvivalent støynivå over LDEN 55 dB, samt 
arealer med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes som 
uteoppholdsareal.  

6.2 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB1-2), pbl § 12-7. nr. 1, 2, 4 og 6. 

a) Innen BBB1-2 kan det oppføres blokkbebyggelse med tilhørende anlegg.  

b) Utnyttelsesgrad er påført plankartet. 

c) Største tillatte byggehøyde for hver enkelt blokk er inndelt i soner og angitt på 
plankartet som «BH k+» innenfor hver av sonene. Utenfor sonene er høyeste 
tillatte byggehøyde for f.eks. overbygd sykkelparkering, 3 meter over ferdig 
planert terreng. Det tillates at tekniske installasjoner som f.eks. heishus og 
ventilasjonsanlegg kan overstige maks kotehøyde.  

d) Det skal legges vekt på god kvalitet i den arkitektoniske utformingen og 
materialbruk. Fasadene som følger gateløpet skal brytes opp, slik at det 
harmonerer med øvrig bebyggelse i området. Bebyggelsen skal fargesettes med 
fargetoner tilpasset omgivelsene. Bebyggelsen skal utformes med variasjoner i 
høyde og materialvalg. 

e) Innglassing av balkonger eller takterrasser skal gjøres samlet, som en integrert del 
av fasaden og framstå som helhetlig for det samlete fasadeutrykket.  

f) Parkeringskjeller skal innpasses i landskapet slik at den ikke dominerer gateløpet 
mot Fagerliveien.  

g) Det tillates utkragede balkonger inntil 2 meter ut over byggegrense. 

h) Det tillates trapper og støttemurer utenfor byggegrense.  

i) Innkjørings-, og parkeringsforhold skal utformes slik at beboere kan snu personbil 
på egen eiendom.  
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6.3 Renovasjonsanlegg – BRE1-2 

Renovasjonsanleggene BRE1-2 er felles for beboere innenfor planområdet. 
Renovasjonsanleggene skal opparbeides i henhold til renovasjonsteknisk plan for 
Fagerlifjellet, datert 11.11.2019 

6.4 Lekeplass – BLK  

a) Lekeplass BLK er felles for beboere innenfor planområdet.  

b) Lekeplassen skal minst inneholde huskestativ, plattform med rutsjebane, 
gyngedyr og sandkasse samt bord og benker.  

c) Lekeplass BLK skal være tilgjengelig for allmennheten.  

7 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR.2) 

7.1 Kjørevei (SKV1-3), pbl § 12-7. nr. 1. 

a) SKV1 (Fagerliveien) er offentlig vei.  

b) SKV2 (Kringsjå) er offentlig vei.  

c) SKV3 er felles for tilknyttede boenheter. Veien skal være enveiskjørt og fungere 
som adkomst for beredskap og renovasjon. Veien skal være åpen som gangareal 
for allmennheten. Veibredde og regulert kjørebane er vist på plankartet. 

7.2 Fortau (SF), pbl § 12-7. nr. 14. 

Fortau SF er offentlig. 

7.3 Annen veigrunn (SVT), pbl § 12-7. nr. 1. 

Annen veigrunn (SVT) kan brukes for snøopplag, teknisk veianlegg og framføring av 
teknisk infrastruktur.  

7.4 Annen veigrunn (SVG1-2), pbl § 12-7. nr. 1. 

Annen veigrunn (SVG1-2) kan brukes for snøopplag, teknisk veianlegg og framføring av 
teknisk infrastruktur. Arealene skal istandsettes med gress eller parkmessig beplantning. 

8 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 

8.1 Sikringssone – frisikt (H140_1), pbl § 12-7. nr. 4. 

Ved kryss og avkjørsler skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m. over tilstøtende veiers 
planum mellom frisiktlinje og veiformål.  

8.2 Støysone – gul sone iht. rundskriv T-1442 (H220), pbl § 12-7. nr. 3 og 12. 

Støygrenseverdier i retningslinje T‐1442/2016 skal gjelde for planen, med følgende 
unntak og presiseringer:  

a) Utenfor fasader til boliger innenfor planområdet tillates støynivå opp til 
Lden = 62 dB, forutsatt at minst 50% av vinduene i støyfølsomme rom skal et 
støynivå under grenseverdi (Lden ≤ 55 dB). Balkonger eller uterom som inngår i 
beregning av uteopphold skal om nødvendig ha lokal støyskjerming i form av tett 
rekkverk, innglassing el. l. for å sikre en støybelastning under Lden ≤ 55 dB i 
oppholdssonen.  
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b) Ved oppføring av boliger eller etablering av uteoppholdsarealer innenfor 
områder der beregnede grenseverdiene for støy er overskredet, må det 
gjennomføres støymålinger for å dokumentere at gjeldende grenseverdier for 
støy overholdes, jf. T-1442/2016. Det skal om nødvendig gjøres lokale 
støyskjermingstiltak. 

c) Før igangsettingstillatelse gis skal det foreligge dokumentasjon på hvordan 
omkringliggende bebyggelse ivaretas med tanke på støy og støv under bygg- og 
anleggsperioden. Avbøtende tiltak må gjennomføres dersom grenseverdier 
overskrides, jf. kap. 4 i T-1442 og kap. 6 i T-1520.  


