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Reguleringsbestemmelser
Detaljreguleringsplan for Fagerlitunet

Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre: 20.10.2016, sak 102/16
Datert: 06.08.2015
Revidert: 25.08.2016.

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: Frittliggende småhusbebyggelse (Rp1111)
Boligbebyggelse: Konsentrert småhusbebyggelse (Rp1112)
Energianlegg (Rp 1510)
Renovasjonsanlegg (Rp 1550)
Lekeplass (Rp1610)

§ 12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Vei (Rp2010)
Annen veggrunn - grøntareal (Rp 2019)
Parkeringsplasser (Rp 2082)
Fortau (Rp 2012)

§ 12-6. - Hensynssone
Frisikt (H140)
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3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl § 12-7, nr. 10)
a) Hovedatkomst og teknisk infrastruktur skal være etablert før det gis 

brukstillatelse for nye boliger innen planområdet. 
b) Hvert av delfeltene skal ha tilgang til en ferdig opparbeidet lekeplass (L 1 -

 2) før det gis brukstillatelse for bebyggelse innen delfeltet. Lekeplassene 
bør av hensyn til sikkerhet ikke tas i bruk før anleggsperioden på 
tilstøtende områder er over.

c) Beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider på felles uteoppholdsarealer 
som er årstidsavhengig skal være gjennomført senest første vekstsesong 
etter at boliger i samme delfelt er tatt i bruk.

d) Det skal utarbeides en tiltaksplan for massehåndtering før gravearbeider 
etter planen kan igangsettes. Tiltaksplanen skal godkjenne av 
forurensningsmyndigheten i kommunen.

4 FELLESBESTEMMELSER
4.1 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.

4.2 Klimatilpassing (pbl § 12-7, nr. 2)
Takvann og overflatevann skal infiltreres i grunnen eller fordrøyes. Bruken av 
harde overflater i utearealer skal begrenses for å redusere mengden overvann. 
Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår 
oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet. 
4.3 Byggegrenser, (pbl § 12-7, nr. 1)

a) Det tillates oppført underordnede bygningselementer, som 
renovasjonsanlegg og terrasser utenfor byggegrense, men ikke nærmere 
enn en meter fra formålsgrensen, og ikke i frisiktsone (H140).

b) Garasjeport som er orientert vinkelrett mot tilliggende vei må ligge 
minimum 5m fra vei. Frittliggende garasje, carport eller uthus kan 
plasseres inntil 1m fra formålsgrensen.

4.4 Miljø, (pbl § 12-7, nr. 3)
a) Leke- og uteoppholdsarealene til boligene skal utformes slik at 

trafikkstøynivået ikke overstiger LDEN 55 dB.
b) Alle nye kabler innenfor planområdet skal legges i bakken. 
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5 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR.1)

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

Ved søknad om rammetillatelse skal det for hvert delfelt vedlegges utomhusplan 
i egnet målestokk som skal godkjennes av kommunen. Utomhusplan skal vise: 

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

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

c) Kjøre- og gangarealer, biloppstillingsplass samt parkering for sykkel. 
5.2 Parkering (pbl § 12-7. nr. 7)

a) For bebyggelsen skal det innenfor byggeformålet avsettes minimum:

 2 p-plasser pr. boenhet over 80 m2 bruksareal.

 1,5 p-plasser pr. boenhet med bruksareal mellom 40 m2 og 80 m2.
b) For hver boenhet skal det anlegges minimum 2 sykkelplasser pr. 100 m² 

bruksareal i nærheten av inngangspartiet. Sykkelparkeringen bør være 
overbygget og legge til rette for låsemuligheter. 

c) Hver boenhet skal ha mulighet til å montere ladeutstyr for minst en ladbar 
bil.

5.3 Uteoppholdsareal (pbl § 12-7. nr. 4)
a) For BK1 - 3 skal det avsettes minst 80 m² tilfredsstillende uteareal for 

opphold og lek pr. boenhet, fortrinnsvis på bakken. 
b) Arealer med ekvivalent støynivå over LDEN 55 dB, samt arealer med 

restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med.
5.4 Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse (BF1 – BF5), (pbl § 

12-7. nr. 1).
a) Felt BF1 – BF5 omfatter arealer i tilknytning til eksisterende boliger i 

området.
5.5 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK1 – BK3), (pbl § 

12-7. nr. 1).
a) I felt BK1 - 3 kan det oppføres konsentrert småhusbebyggelse i form av 

rekke-, kjedehus og flermannsboliger med tilhørende anlegg. 
b) Maksimal utnyttelsesgrad er påført plankartet. 
c) Maksimal mønehøyde/gesimshøyde er henholdsvis 9 og 7 m målt fra 

gjennomsnittlig planert terreng.
d) Bebyggelsen innen hver enkelt delfelt skal gis et enhetlig preg. 

5.6 Lekeplass (L1 - 2) (pbl § 12-7. nr. 1).
a) Lekeplassene skal sikres med gjerde mot vei, jf. pbl § 12-7. nr. 4.
b) Lekeplassene skal møbleres med f. eks. sandkasse, huskestativ og 

sittebenker, jf. pbl § 12-7. nr. 4.
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c) Lekeplassene L1 – L2 skal være felles for beboere innen BK1 - 3, jf. pbl § 
12-7. nr. 14.

d) Eksisterende vegetasjon bevares i størst mulig grad.
5.7 Renovasjonsanlegg (R) (pbl § 12-7. nr. 1, 4 og 14).

Innenfor området skal det etableres felles renovasjonsanlegg/returpunkt for 
alle boenheter som er tilknyttet felles veier V2, V3 og V4. Området kan 
benyttes til nedgravde, bunntømte containere, samt en mindre bygning for 
kildesortering og/eller være standplass for renovasjonscontainere. 
Renovasjonsanlegget skal gis en universell utforming og opparbeides ihht. 
renovasjonsteknisk plan datert 27.10.2015. Det skal anlegges en skjerm 
mellom lekeplassen R og L2, eventuelt i form av skjermende vegetasjon.
Alle nye boliger innen planområdet skal ha samme renovasjonsløsning, 
fortrinnsvis en nedgravd løsning.

5.8 Energianlegg (E) (pbl § 12-7. nr. 1).
Område E er avsatt til energianlegg og skal være tilgjengelige fra offentlig 
kjøreveg. Bygninger gis en tiltalende utforming.

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

6.1 Veg (V1-4) (pbl § 12-7. nr.14).
a) Veg V1 skal være offentlig. 
b) Veg V2 er felles for felles for boenheter som må benytte vegen som 

adkomst. 
c) Veg V3 er felles adkomst for boliger innen BK3.
d) Veg V4 er felles adkomst til eiendommene 204/157, 204/470 og 204/232.

6.2 Annen veggrunn (AV1-6) (pbl § 12-7. nr. 1).
a) Sidearealene AV skal benyttes til snøopplag og nødvendige veganlegg 

som f. eks. skjæringer og fyllinger, belysning og annen infrastruktur. 
Arealet o_AV skal være offentlig. Arealet f_AV skal være fellesareal.

b) Det tillates avkjørsel over AV til eksisterende boliger. 
6.3 Parkering (P1-2) (pbl § 12-7. nr. 14).

a) Parkering P1-2 skal være felles for beboere i området og benyttes av 
besøkende.

7 HENSYNSSONER (PBL § 12-6).
a) Innenfor frisiktsone H140 tillates ikke sikthindrende gjenstander høyere 

enn 0,5 meter over tilstøtende vegers plan, jf. pbl § 12-7. nr. 4. 


