
Reguleringsbestemmelser for detaljreguleringsplan Langgård søndre, Fredrikstad kommune 25.01.2015 
_________________________________________________________________________________________ 

 Side 

1  

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for  

Langgård Søndre 

PlanID 30041037 

 

Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre: 21.04.2016 

Forenklet planendring er vedtatt av planutvalget: 25.06.2020, PS 72/20, 

 

Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.01.2015 

Revidert: 17.12.2015, 31.10.2019, 27.03.2020.   



Reguleringsbestemmelser for detaljreguleringsplan Langgård søndre, Fredrikstad kommune 25.01.2015 
_________________________________________________________________________________________ 

 Side 

2  

 

§ 1.  REGULERINGSFORMÅL 

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: Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert 

småhusbebyggelse, lekeplasser, vann- og avløpsanlegg og øvrige kommunaltekniske 

anlegg (trafo). 

  

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Offentlig kjørevei og privat kjørevei 

• Grønnstruktur: Turvei, vegetasjonsskjerm, naturområde og grønnstruktur. 

• Landbruks-, natur- og friluftsområder: Landbruksformål 

• Hensynssoner: Frisiktsone, faresone, hensyn grønnstruktur, hensynssone støy 

§ 2.  FELLESBESTEMMELSER (PBL § 12.7) 

2.1 Bygninger innenfor planområdet skal tilpasses terrenget – ikke omvendt. (Jmf. PBL § 

12-7, pkt 1.) 

2.2 Behandling av takvann skal fremgå av byggesøknaden. Løsning for lokal 

overvannsdisponering skal godkjennes av kommunen som del av byggesøknad. (Jmf. 

PBL § 12-7, pkt 2.) 

2.3 Takmaterialer skal godkjennes av kommunen og derav inngå i byggesøknaden. Det 

tillates ikke reflekterende takmaterialer. (Jmf. PBL § 12-7, pkt 1.) 

2.4 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.  

2.5 Det skal opparbeides biloppstillingsplasser i henhold til kommuneplanens 

bestemmelser. (Jmf. PBL § 12-7, pkt 7.) 
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§ 3.  REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12.7, pkt. 10) 

3.1 Hovedadkomst KV1 og KV2 skal opparbeides som vist i planen før det gis 

brukstillatelse/ ferdigattest for boliger med avkjørsel via disse.    

3.2 LEK1 skal opparbeides som lekeområde før nye boliger innenfor BK2 og BF3 og 

BF10 gis brukstillatelse. LEK2 skal opparbeides som lekeområde før nye boliger 

innenfor BF5-9 gis brukstillatelse. LEK3 skal opparbeides som lekeområde før nye 

boliger innenfor BK1 gis brukstillatelse. 

§ 4.  BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-7) 
Deler av kjøreveienes konstruksjon kan bli liggende på private boligtomter. Det 

tillates ikke inngrep i veikonstruksjonene. (Jmf. PBL § 12-7, pkt 2) 

§ 4.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (Jmf. PBL § 12-7, pkt 1.) 

4.1.1 Innenfor byggeområde BF1-11 tillates oppført frittliggende eneboliger med tilhørende 

anlegg. Anviste tomtegrenser er vist på plankartet med en nøyaktighet på +/- 4 meter. 

Endelig tomtegrenser godkjennes av kommunen. Det tillates etablert sekundærleilighet 

innenfor BF1-11. 

4.1.2 Bebyggelsens plassering på tomten godkjennes av kommunen. Bebyggelsen skal 

plasseres så lavt som mulig i terrenget. Bygninger skal tilpasses til terreng, ikke 

omvendt. Maksimal tillatt gesimshøyde er 7 meter og maks tillatt mønehøyde er 9 

meter for feltene BF1-11 målt over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. For pulttak 

tillates maks gesimshøyde 8 meter. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 7 meter. 

4.1.3 Garasje/carport og utebod skal være tilpasset bolighuset med hensyn til, materialvalg, 

form og farge. Maksimal tillatt gesimshøyde på garasje er 3 m og maks tillatt 

mønehøyde er 5 m målt fra overkant gulv ved garasjeport. Maks. BYA for 

garasje/carport er 50 m2 per tomt. Garasje som er under 50 m2 BYA kan plasseres 

inntil 1m fra nabogrense. Garasje skal være inntegnet på situasjonsplanen for 

byggesøknaden for boligen selv om den ikke omsøkes samtidig. Avkjørsel, frisikt og 

manøvreringsareal skal fremgå av situasjonskartet. 

§ 4.2 Boligbebyggelse –konsentrert småhusbebyggelse (Jmf. PBL § 12-7, pkt 1.) 

4.2.1 Innenfor byggeområde BK1-2 tillates oppført eneboliger i kjede og/eller rekkehus. 

Angitt BYA% skal regnes for et helt felt samlet. 

4.2.2 Maksimal tillatt høyde til gesims / møne i felt BK1-2 er 7/9 meter. For pulttak tillates 

maks gesimshøyde 8 meter. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 7 meter. Høyden 

måles over gjennomsnittlig ferdig planert terrengnivå. 

4.2.3 Bygningene innenfor hvert delfelt skal ha en helhetlig utforming med tanke på form, 

farge og materialbruk. 

4.2.4 Det skal utarbeides en samlet situasjonsplan/ utomhusplan for hvert enkelt av 

delfeltene BK1 – BK2 som er bindende for hele delfeltet og som vedlegges 
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byggesøknadene ved oppstart av disse. Utomhusplan med eventuelle snitt skal 

foreligge i hensiktsmessig målestokk. Utomhusplanen skal vise: 

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 

vei, tomt, bebyggelse, terrasser/uteplasser, gjerder og lévegger skal angis sammen 

med eventuelle støttemurer som er nødvendige for å oppta nivåforskjeller. 

c. Trafikkforhold med kjøreveier og gangveier, manøvreringsareal, parkering og 1 

sykkelparkeringsplass pr boenhet. 

d. Tekniske forhold som renovasjonsteknisk plan, avrenning og arealenes 

materialbruk. 

Utomhusplanen skal godkjennes av kommunen. 

4.2.5 Det skal innenfor området BK1-2 opparbeides minimum 1 sykkelparkeringsplass pr 

boenhet. 

§ 4.3 VA-anlegg (Jmf. PBL § 12-7, pkt 1 og 14.) 

4.3.1 Innenfor området VA1 tillates oppført trykkøkningsstasjon for vannforsyning. VA1 er 

offentlig areal. 

§ 4.4 Øvrige kommunaltekniske anlegg (Jmf. PBL § 12-7, pkt 1 og 14.) 

4.4.1 Innenfor området ØK1 tillates oppført trafostasjon. ØK1 er offentlig areal. 

§ 4.5 Lekeplass 

4.5.1 Anlegg for lek (LEK1-3) skal være felles for alle beboere i planområdet. (Jmf. PBL § 

12-7, pkt 1 og 14.) 

4.5.2 Det tillates ikke oppført bygninger i lekeområdene. Unntak kan gjøres for mindre 

lekehus som naturlig hører hjemme i et lekeområde. (Jmf. PBL § 12-7, pkt 1.) 

4.5.3 Eksisterende vegetasjon innenfor områdene LEK1-2 skal bevares i størst mulig grad. 

Det må ikke gjøres tiltak innenfor LEK1 som bidrar til forurensing eller omfattende 

avrenning til vassdraget. (Jmf. PBL § 12-7, pkt 9.) 

4.5.4 Det skal etableres gjerde med høyde minimum 1 meter i formålsgrensen mellom N1 

og LEK1. (Jmf. PBL § 12-7, pkt 4.) 

§ 5.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 5.1 KV2 skal i sin helhet plasseres- eller fundamenteres på fast fjell. (Jmf. PBL § 12-7, pkt  

12.) 

§ 5.2 Kjørevei (KV1-6).  

Kjørevei KV1,2,4 og 5 er offentlige veier. Kjørevei KV3 er felles adkomst. KV3 og 

KV6 skal gi adkomst til BF2, BF4 og BF11 og skal være åpen for gjennomkjøring for 

kommunale kjøretøy. (Jmf. PBL § 12-7, pkt 14.) 
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§ 6.  GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-7) 

§ 6.1 Turvei (Jmf. PBL § 12-7, pkt 14.) 

6.1.1 T1-3 skal være felles for alle beboere innenfor planområdet.. 

§ 6.2 Vegetasjonsskjerm (Jmf. PBL § 12-7, pkt 9.) 

6.2.1 Eksisterende vegetasjon innenfor VS1-2 skal bevares. 

§ 6.3 Naturområde (Jmf. PBL § 12-7, pkt 9.) 

6.3.1 Innenfor områdene N1-2 tillates skjøtsel av vegetasjon som fremmer gyteforholdene i 

Langgårdsbekken og erosjonsbegrensende tiltak langs bekkekanter. Alle tiltak skal 

godkjennes av Fylkesmannen før arbeidet kan starte.  

§ 6.4 Grønnstruktur (Jmf. PBL § 12-7, pkt 2.) 

6.4.1 Området G skal holdes åpen for forlengelse av KV5 til fremtidig utvidelse av 

boligområdet. 

§ 7.  HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 

§ 7.1 Sikringssone frisikt 

7.1.1 I området mellom frisiktlinjer og kjøreveier (frisiktsonene) skal det være fri sikt i en 

høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiers planum. 

§ 7.2 Hensynssone støy 

7.2.1 Før søknadspliktige tiltak kan godkjennes innenfor hensynssonen i områdene BF3 og 

BF8 skal det fremlegges en støyberegning med tilhørende støyfaglig vurdering basert 

på den prosjekterte bebyggelse for området. Vurderingen skal vise hvordan gjeldene 

krav til innendørs støynivå i boligen og støynivå i uteoppholdssoner kan overholdes. 

Avbøtende tiltak skal fremgå av støyvurderingen og gjennomføres før brukstillatelse 

kan gis. 

7.2.2 Alle boenheter innenfor hensynssonen skal ha uteoppholdssone minimum 12 kvm mot 

syd eller vest og et støynivå lavere enn 55dB Lden.   


