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Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for  

 

Lislebytunet, Fredrikstad kommune 
(nasjonal plan-ID: 0106 1120) 

 

 

Datert: 18.03.2016 

 

Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommune: 20.10.2016  

Sist revidert: 02.09.2016 

 

 

§1. GENERELT 
§ 1.1 Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som på plankartet er vist med 

reguleringsgrense.  
 

 

§ 1.2 Reguleringsformål: 
 

§ 12-5 reguleringsformål: 

 

1.  Bebyggelse og anlegg: 

- Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BF1) 

- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK1-3) 

- Renovasjonsanlegg (R1-2) 

- Lekeplass (L1) 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

- Kjørevei (KV1-3)  

- Gang-/sykkelvei (GS1) 

- Gatetun (GT1) 

- Parkeringsplass (P1) 

 

3.    Grønnstruktur:  

  -     Vegetasjonsskjerm (VS1)  

 

 

§ 12-6 Hensynssoner: 

 

1. Sikringssone: Frisiktsone H140  

 

2. Støysoner – gul støysone ihht T-1442 
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§ 2. FELLESBESTEMMELSER (jf. PBL § 12-7) 
 

a) 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, (Jmf. Lov om 

kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8). 

 

b) 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.) 

 

c)  Prinsipper om universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bebyggelse og 

uteoppholdsarealer. Tilgjengelighetskrav for boligene vil gjelde for boenhet i 1. etasje. 50 

prosent av boenhetene skal ha alle hovedfunksjonene i 1. etasje. (Jmf. PBL § 12-7, pkt 4.) 

 

d) Parkering 

Det tillates etablert parkeringskjeller under felt BK1, BK2 og L1. Eventuell parkeringskjeller 

som ligger utenfor øvrig bygningsmasse, men som ligger under terreng slik at overflaten kan 

nyttes som uteoppholdsareal, skal ikke medregnes i BYA. Parkeringskjeller  tillates etablert 

utenfor byggegrense, men ikke nærmere eiendomsgrense enn 1 meter. 

Det skal til enhver tid være opparbeidet minst 1 parkeringsplass pr. boenhet. I tillegg skal det 

opparbeides minimum 4 gjesteplasser innenfor området P1. 10 % av p-plassene skal være hc-

plasser. (Jmf. PBL § 12-7, pkt 7.) 

 

e) Krav til sykkelparkering 

Det skal etableres minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr boenhet innenfor planområdet. (Jmf. 

PBL § 12-7, pkt 7.) 

 

f) Minimum uteoppholdsareal (MUA) pr boenhet er 60 kvm. Gangveier, kjørbare gangveier, 

gatetun, felles oppholdsplasser, private hager og ikke overbygde balkonger/terrasser tillates 

medregnet i MUA. Areal brattere enn 1:3, smalere enn 10 meter, areal med ekvivalent 

støynivå over 55 dB(A), areal satt av til kjørevei, parkering, fareområder og areal belagt med 

restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke medregnes. (Jmf. PBL § 12-7, pkt 1.) 

 

 

§ 3. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (jf. PBL § 12-7 pkt.10)   
 

a) Lekeplass (L1) skal være opparbeidet før brukstillatelse for nye boliger kan gis.  

 

b) Støyskjerm og andre avbøtende tiltak mot støy fra jernbanen jmf §7.2 skal være etablert før 

brukstillatelse gis for nye boliger. 

 

c) Kjøreveg (KV2), parkeringsplass (P1), gang-/sykkelveg GS1, vegetasjonsskjerm (VS1), 

renovasjonsanlegg (R1-2) skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse gis for nye boliger.  

 

d) Regulert lekeplass på eiendommen gnr. 204, bnr. 267 skal rustes opp før det gis 

brukstillatelse for nye boliger.   
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§ 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG (jf. PBL § 12-5 nr. 1) 
 

§ 4.1 Frittliggende småhusbebyggelse (BF1) (Jmf. PBL § 12-7, pkt 1.) 

Område BF1 tillates ikke bebygget. 

 

§ 4.2 Konsentrert småhusbebyggelse (BK1-3) (Jmf. PBL § 12-7, pkt 1.) 

a) Innenfor byggeområdene BK1-3 tillates oppført eneboliger i kjede og/eller rekkehus. 

Angitt BYA% skal regnes for et helt felt samlet.  

b) Maksimal tillatt høyde til gesims/møne er 8/9 meter for saltak. For pulttak og flatt tak 

tillates maks høyde til gesims/møne 9 meter for inntil 45% av bebyggelsens samlede takflate 

og 7 meter for de øvrige 55%.  

 

c) Det skal utarbeides en samlet situasjonsplan/ utomhusplan for hvert enkelt av delfeltene 

BK1 – BK3 som er bindende for hele delfeltet og som vedlegges byggesøknadene ved 

oppstart av disse. Utomhusplan med eventuelle snitt skal foreligge i hensiktsmessig 

målestokk. Utomhusplanen skal vise: 

1. Bebyggelsens plassering og møneretning samt snitt som viser eksisterende og 

planlagt terreng. 

2. 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. 

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

sykkelparkeringsplass pr boenhet. 

4. Tekniske forhold som renovasjonsteknisk plan, avrenning og arealenes 

materialbruk. 

 

Utomhusplanen skal godkjennes av kommunen. 

 

d) Innenfor BK1 skal oppføres støyskjerm langs nedkjøringsrampe for p-kjeller. 

 

e) Byggegrense for BK1 er sammenfallende med formålsgrense for lekeplass L1 der denne 

ikke vises i plankartet.  

 

§ 4.3 Renovasjonsanlegg 

Innenfor områdene R1-2 tillates oppført anlegg for sortering av husholdningsavfall. 

Avfallscontainere skal til enhver tid være tilgjengelig for kommunens renovasjonsbil.  

 

§ 4.4 Lekeplass 

Lekeplass (L1) skal være felles for alle beboere i planområdet. Lekeplassen skal minimum 

utstyres med sandkasse, huskestativ og sitteplasser.  

 

 

§ 5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
(jf. PBL § 12-5 nr. 2) 
 

§5.1 Kjørevei 

KV3 skal gi adkomst for alle boenheter innenfor planområdet og eiendommen gnr 203, bnr 

224.  
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§ 5.2 Parkeringsplass 

Parkeringsplass (P1) tillates nyttet til gjesteparkering, parkeringsplasser for boligene og 

sykkelparkering. Innenfor området tillates oppført sykkelskur med en 

mønehøyde/gesimshøyde på inntil 4,0 m. Det skal etableres lademulighet for el-bil på 

minimum 20 % av biloppstillingsplassene innenfor området. Det skal oppføres gjerde eller 

annen fysisk hindring mellom P1/KV2.  

 

§5.3 Gang-/sykkelvei  
GS1 tillates benyttet som kjørbar adkomst til boliger i BK1.  

 

 

§ 6. GRØNNSTRUKTUR (jf. PBL § 12-5 nr. 3)  
Arealet avsatt til vegetasjonsskjerm skal fungere som grøntområde mellom parkeringsplass 

(P1) og adkomst (KV3). Området skal beplantes med busker og enkeltstående trær. 

 

§ 7. HENSYNSSONER (PBL §12-6) 
 

§ 7.1 Frisikt 

I området mellom frisiktlinjer og kjøreveger (frisiktsonene) skal det være fri sikt i en høyde av 

0,5 meter over tilstøtende vegers planum. 

 

§ 7.2 Støysone 

Før søknadspliktige tiltak kan godkjennes innenfor hensynssonen i områdene BK1-3 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. Alle boenheter innenfor 

hensynssonen skal ha uteoppholdssone minimum 8 kvm mot syd eller vest med et støynivå 

lavere enn 55dB Lden. 

 

 

§ 8. EIERFORM (PBL §12-7, nr. 14) 
 

§8.1 Offentlige arealer 

Kjøreveg (KV1-2) og gang-/sykkelvei (GS1) er offentlig veg.  

 

§ 8.2 Fellesarealer 

Kjørevei KV3, renovasjonsanlegg (R1-2), Lekeplass (L1), Parkeringsplass (P1) og 

vegetasjonsskjerm (VS1) er felles for alle beboere innenfor planområdet. 

 


