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§  FORMÅLSPARAGRAF 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av konsentrert 
småhusbebyggelse på eiendommen gnr/bnr 613/3 i Fredrikstad. 

§ 1.  AREALFORMÅL (PBL 12.5, pkt 1-3)

Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jf. Lov om 
planlegging og byggesaksbehandling, plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-5 og 12-6: 

 Bebyggelse og anlegg: konsentrert småhusbebyggelse 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Offentlig kjørevei og fortau

§ 2.  HENSYNSSONER (pbl § 12.6) 

Hensynssoner:
Sikringssone – frisikt H140
Hensynssone – støy, gul sone H220 

§ 3.  FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Behandling av takvann (Jf. pbl § 12-7 nr. 2)
Behandling av takvann skal fremgå av byggesøknaden. Løsning for lokal 
overvannsdisponering skal godkjennes av kommunen. 

3.2 Universell utforming (Jf. pbl § 12-7 nr. 5)
Felles uteoppholdsareal skal være universelt utformet.

3.3 Automatisk fredede kulturminner (Jf. 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, jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8. 

§ 4.  REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl § 12.7, pkt. 10)

4.1 Før ny bebyggelse gis brukstillatelse skal:  
a) Frisiktsone være sikret. 
b) Innkjørseler vist med stengt-symbol være fysisk stengt/fjernet samt ny innkjørsel være 

etablert.
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c) Leke- og uteoppholdsareal være opparbeidet.
d) Sykkelparkeringer og biloppstillingsplasser være etablert.
e)  Det være utarbeidet en egen støyvurdering beregnet for den planlagte bebyggelsen det 

søkes byggetillatelse for. 

§ 5.  BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 5.1 Boligbebyggelse –konsentrert småhusbebyggelse BKS (pbl § 12-7 nr. 1, 2, 4, 7)
5.1.1 Innenfor byggeområde BKS tillates oppført boliger i kjede, rekkehus og 

flermannsboliger (pbl § 12-7 nr. 2). 

5.1.2 Maksimal tillatt høyde til gesims / møne er 7/9 meter. Takformen skal være saltak, 22-
45 grader. Høyden måles over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 
For carport/garasje er maks tillatt gesims/møne 3.5/5 meter. For carport tillates også 
flatt tak, pulttak og valmet tak (pbl § 12-7 nr. 1).

5.1.3 Bebyggelse innenfor planområdet skal gis en helhetlig utforming med tanke på form, 
farge og materialbruk. Ny bebyggelse skal oppføres med stående trekledning (gjelder 
ikke garasje/carport) (pbl § 12-7 nr. 1).

5.1.4 Det skal avsettes plass til minst 2 sykler per boenhet. Det skal legges til rette for at 
syklene kan låses fast (pbl § 12-7 nr. 7).

5.1.5 Krav til parkeringsdekning skal tilfredsstille bestemmelsene i den til enhver tid 
gjeldende kommuneplan. 
Det skal legges til rette for senere etablering av ladestasjoner for el.bil. 

5.1.6 Innenfor BKS skal det avsettes minst 80m2 til lek-og uteareal per boenhet.  Private 
ikke-overbygde balkonger tillates beregnet som en del av utendørsarealet (pbl § 12-7 
nr. 1, 2, 4).

5.1.7 Det skal sikres snuareal for bil innenfor planområdet (pbl § 12-7 nr. 1, 2). 

5.1.8 Innenfor BKS tillates etablert renovasjonsanlegg iht. 4.6 i planbeskrivelsen (pbl § 12-7 
nr. 1)

5.1.9 Det skal utarbeides en utomhusplan som vedlegges byggesøknad. Utomhusplan med 
eventuelle snitt skal foreligge i hensiktsmessig målestokk. Utomhusplan skal 
minimum vise (pbl § 12-7 nr. 1, 2, 4):
a) Bebyggelsens plassering og møneretning samt snitt som viser eksisterende og 

planlagt terreng.
b) Nytt terreng skal vises med nødvendige punkthøyder og fallforhold. Høyder på 

veg, tomt, bebyggelse, terrasser/uteplasser, gjerder og lévegger skal angis sammen 
med eventuelle støttemurer som er nødvendige for å oppta nivåforskjeller.

c) Trafikkforhold med snuareal, parkering og sykkelparkering.
d) Plan for utforming av lekeplass/oppholdsarealer og renovasjonsanlegg.
e) Plan for belysning med angivelse av armaturtyper, lysretning og skjermingsgrad.
f) Renovasjonsanlegg. 



Reguleringsbestemmelser for detaljreguleringsplan Kreutzgate 2, Fredrikstad kommune                  
_________________________________________________________________________________________

Side 4

Utomhusplaner som ikke oppfyller intensjonene i bestemmelsene på en 
tilfredsstillende måte kan avslås av kommunen.

5.1.10 Fasader lengre enn 15 meter skal ha tydelige vertikale sprang for å bryte opp 
bygningsvolumene. 

§ 6.  HENSYNSSONER  

§ 6.1 Sikringssone – frisikt (pbl § 12-7 nr. 2)
6.1.1 I området mellom frisiktlinjer og kjøreveger (frisiktsonene) skal det være fri sikt i en 

høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiers plan. Enkeltstolper eller trær med høy 
oppstamming kan tillates. 

§ 6.2 Hensynssone – støy, gul sone (pbl § 12-7 nr. 3)
6.2.1 Støybelastning for ny bebyggelse skal ikke overskride de grenseverdier som er angitt i 

Miljøverndepartementets veileder Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442/2012) eller nyere retningslinjer/vedtekter/forskrifter.


