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REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljreguleringsplan for Havneberget
Fredrikstad kommune

PLAN ID 0106 1061

Planbestemmelser datert : 2015.07.01
Dato for siste rev. av bestemmelsene : 2017.04.20
Dato for kommunestyrets godkjenning : 2017.09.07

REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR OMRÅDET SOM ER VIST MED 
REGULERINGSGRENSE PÅ PLANKARTET

Formålsparagraf

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utviklingen av hyttetomter på 
eiendommen. Hyttetomtene grupperes i tre felt med grønne korridorer for allmenn 
ferdsel mellom feltene. Planen skal sikre naturmiljøet med det eksisterende biologiske 
mangfoldet og opprettholde området som et attraktivt friluftsområde. 

Reguleringsformål (PBL § 12-5)

FORMÅL

BFF
BVA
BRE

1. Bebyggelse og anlegg 

- Frittliggende fritidsbebyggelse (sosikode1121)
- Vann og avløpsanlegg (sosikode 1540)
- Renovasjonsanlegg (sosikode 1550) 

SV
SPA
SVG

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Veg (sosikode 2010)
- Parkering (sosikode 2019) 
- Annen veggrunn – grøntareal (sosikode 2019)

GTD
3. Grøntstruktur
- Turdrag (sosikode 3030) 

LF

5. Landbruks- natur og friluftsområde samt reindrift LNFR 

- Friluftsformål (sosikode 5130)
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LNA - Naturvern (sosikode 5300)

Bestemmelsesområder
- Erstatningstomter

§ 1
Fellesbestemmelser (PBL § 12-5)

1.1 Automatisk fredete 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 (PBL § 12-7, 1 ledd nr. 6).

1.2 Universell utforming
Universell utforming skal tilstrebes innenfor de regulerte hyttefeltene og på felles 
vegareal. Det forutsettes ikke spesielle universell utformingstiltak innenfor LNFR – 
Friluftsformål eller for atkomstvegen fra det overordnede vegnettet. (PBL § 12-7, 4 ledd 
nr. 4)

1.3 Estetikk og stedstilpasning 
Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at de får en god arkitektonisk utforming i samsvar 
med sin funksjon. Tiltaket skal ha gode visuelle kvaliteter både i seg selv, og i forhold til 
de til de bygde og naturlige omgivelse. (PBL § 12-7, 1 ledd nr. 1)

1.4 Terreng, landskapsbehandling og naturmiljø
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. "Regional handlingsplan mot fremmede skadelige arter" fra 
Statens vegvesen, Region øst, skal legges til grunn for beplanting og tilsåing. Alle berørte 
areal skal settes i stand og tilsås/beplantes. (PBL § 12-7, 1 ledd nr. 4 og 6)

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. (PBL § 12-7, 1 ledd nr. 2 og 6)
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1.5 Usikre eiendomsgrenser mellom LNFR og tomter på utsiden av planområdet
Der tomtegrensene mellom LNFR områdene, eksisterende hyttetomter og andre tomter 
er usikre eiendomsgrenser, skal de eksakte eiendomsgrenser gjelde som formålsgrenser 
(PBL § 12-7, 1 ledd nr. 2). Det skal foreligge eksakte byggegrenser før planen blir endelig 
vedtatt. 

1.6 Fordrøyning av overvann
Overvann skal fordrøyes og/eller infiltreres i grunnen. (PBL § 12-7, 1 ledd nr. 4)

§ 2
Rekkefølgebestemmelser (PBL §12-7 ledd nr. 10)

2.1 Planen forutsetter at høyspentkabel i sin helhet legges i bakken. Den delen av 
høyspentkabelen som kommer i konflikt med opparbeidingen av hyttefelt 3 skal legges i 
kabelgrøft under bakken samtidig med at hyttefelt 3 opparbeides (PBL § 12-7 ledd nr. 
10).

2.2 Før ny hyttebebyggelse gis brukstillatelse skal felles parkeringsplass være 
opparbeidet, og alle tomtene skal ha en parkeringsplass på egen tomt (PBL § 12-7 ledd 
nr. 10). (PBL § 12-7 ledd nr. 10)

2.3 Før nye hytteboliger gis brukstillatelse skal det foreligge en renovasjonsplan/avtale 
som er godkjent av kommunen (PBL § 12-7 ledd nr. 10).

§ 3
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, første ledd)

3.1 Frittliggende fritidsbebyggelse (BFF)

3.1.1 Hyttene skal ha en maksimal utnyttelse på 90 kvm. BRA for hver tomt, og 
maksimalt 2 bygg per tomt. Terrasser og overbygde verandaer skal maksimalt være 30 
kvm. og legges så lavt som mulig i terrenget.

3.1.2 Til byggemelding skal det legges fram beskrivelse og illustrasjoner som viser en 
helhetlig utforming av tomtene med bygningsutforming. Det skal leggs vekt på 
tilpasning til landskapet, eksponering av bygg og inngrep tett inn mot naturmiljøet skal 
begrenses (PBL § 12-7 ledd nr. 1 og 6).

I beskrivelsen til byggemeldingen skal det framkomme en avveining av utformingen av 
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byggene, som tar hensyn til både helhet og variasjon i forhold til møneretning, 
bygningsform (inkl. tak) og fargevalg. Det skal fortrinnsvis benyttes mørke jordfarger for 
tak og vegger. Krav til farge på bygningskropp som utbygger setter til hytteeiere skal 
fremkomme i beskrivelsen og må avklares med bygningsmyndighetene (PBL § 12-7 ledd 
nr. 1). 

I byggemeldingen skal det beskrives hvordan eksisterende vegetasjon skal bevares i 
byggeperioden (PBL § 12-7 ledd nr. 4).

3.1.3 Hyttene skal ha en maksimal gjennomsnittlig mønehøyde på 6 meter og - 4 meter 
for gesimshøyden. Begge målene skal være knyttet til opprinnelig terreng, og for flate 
tak og pulttak skal gesimshøyden gjelde. Mønehøyden på hyttene skal i tillegg ikke 
overstige kote 46 (PBL § 12-7 ledd nr. 2).

3.1.4 Innenfor BFF 1-3 skal det søkes å begrense terrenginngrepene. 

For hver hyttetomt skal 25% av eksisterende markdekke, busker og trær bevares.
For 50 % av hyttetomtene kan det gjøres maksimalt 0,5 meter oppfyllinger /skjæringer.
For maksimalt 25% av hyttetomta kan det ikke utføres oppfyllinger / skjæringer på mer 
enn 1,5 meter. Dette gjelder kun for arealer rundt bygningskroppen, for 
biloppstillingsplasser og over VA- og andre kabler (PBL § 12-7 ledd nr. 1 og 4). 

All oppfylling må ha stabile skråninger, og utformes slik at overvannet dreneres på egen 
tomt (PBL § 12-7 ledd nr. 1).

3.1.5 Det forutsettes at hyttefeltet tilknyttes kommunens vann- og avløpsnett (PBL § 12-
7 ledd nr. 4). Til byggemelding skal det fremlegges planer for VA systemet.

3.2 Vann- og avløpsanlegg

f_BVA er felles for hyttefelt 3 (PBL § 12-7 ledd nr. 14).

3.3 Renovasjonsanlegg (BRE)

f_BRE er felles for hyttefelt 1, 2 og 3 (PBL § 12-7 ledd nr. 14).
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§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, andre ledd)

4.1 Veg (SV)

4.1.1 f_SV1 er felles for hyttefelt 1,2 og 3 samt hyttene som bygges etter 
reguleringsplanen i Slevikkroken hytteområde (Plan id. 01061076). Vegene o_SV og 
f_SV1 fram til parkeringsplassen er noe bredere og kan ha litt høyere standard enn 
øvrige veger (PBL § 12-7 ledd nr. 14). 

4.1.1 f_SV2 er felles for hyttefelt 1. Vegen skal følge eksisterende veg og terreng og det 
skal gjøres minst mulige terrenginngrep (PBL § 12-7 ledd nr. 14).

4.1.2. f_SV3 er felles for hyttefelt 2. Vegen skal følge eksisterende veg og terreng, og det 
skal gjøres minst mulige terrenginngrep Eksisterende hytter 64/426, 64/327 og 64/452 
har atkomst fra f_SV4 og over mellomliggende NLF område. (PBL § 12-7 ledd nr. 14).

4.1.3 f_SV4 er felles for hyttefelt 3. Vegen skal følge eksisterende veg og terreng og det 
skal gjøres minst mulige terrenginngrep (PBL § 12-7 ledd nr. 14).

4.2 Annen veggrunn grøntareal
Annen veggrunn grøntareal gjelder skåninger, fyllinger og grøntarealer på siden av 
vegarealet. Vegene kan justeres innenfor annet vegareal for å skape bedre 
terrengtilpassing, men den totale vegbredden skal ikke endres (PBL § 12-7 ledd nr. 4).

4.3 Parkering (SPA)
Parkeringsplassen skal betjene hyttefeltene og rekreasjonsområdene i nærheten (PBL § 
12-7 ledd nr. 14). Parkeringsplassen skal ikke benyttes til båtopplag eller annen lagring 
av utstyr.

§ 5
GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, tredje ledd,)

5.1 Turdrag (GTD)
Turdragene skal kunne benyttes av allmenheten. Området skal ikke privatiseres slik at 
bruken av området som turdrag forringes. 



6

Turdragene skal opparbeides slik at de er framkommelige, samtidig som terreng og 
vegetasjon bevares (PBL § 12-7 ledd nr. 9).

§ 6 
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (PBL § 12-5, femte ledd,)

6. Friluftsformål (LF) og Naturvern (LNA)

6.1 Innenfor formålet er det ikke lov å gjøre tiltak som kan endre eksisterende terreng, 
med unntak av mindre tilrettelegging av stisystemet. Det medfører at det ikke kan 
gjøres oppfyllinger eller skjæringer / fjerning av terreng ut over mindre justeringer av 
steiner og jordmasser helt lokalt for å skape utbedringer av stiene, og enkel 
tilrettelegging av atkomst til eksisterende hytter (PBL § 12-7 ledd nr. 4 og  6).

6.2 Det er ikke tillatt å fjerne levende eller døde trær og busker innenfor 
formålsgrensen, men med unntak av fjerning av rotvelt som hindrer tilgjengelighet på 
hovedstiene (PBL § 12-7 ledd nr. 6 og 9).

6.3 Arealer tett inn mot kjøreveg kan bearbeides noe innenfor 2 meter fra vegformålet i 
anleggsperioden hvis arealet istandsettes. Der LNFR området er utsatt for å benyttes 
som kjøreareal skal det settes opp steiner som hindrer kjøring inne på NLFR arealet (PBL 
§ 12-7 ledd nr. 4 og 6)

6.4 Høytspentleding (inkl. nettstasjoner) og VA ledninger skal i størst mulig grad legges i 
vegtraseene. Dersom der er spesielle forhold som tilsier det kan de graves ned innenfor 
LNFR områdene, men det forutsettes at anlegget innenfor LNFR området planlegges slik 
at naturingrepene minimaliseres og begrenses i utstrekning. I rammesøknaden skal 
omfanget av slike tiltak begrunnes og dokumenteres. 

§ 7 ERSTATNINGSTOMTER (PBL § 12-7 ledd nr. 1)

7.1 På plankart er det avmerket erstatningstomter. Disse tomtene forutsettes kun 
benyttet til erstatning for hytter som må fjernes innenfor kommunen (PBL § 12-7 ledd 
nr. 1).
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