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Reguleringsplan for Ørebekk Næringsområde planID 01061089 

_________________________________________________________________________________________ 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 

 

ØREBEKK NÆRINGSOMÅRDE  

(PLANID 01061089) 

FREDRIKSTAD KOMMUNE 
 

 

Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre: 17.10.2019 

Bestemmelsene er datert: 29.09.2014 

Bestemmelsene er sist revidert: 15.08.2019 

 

 

 

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

reguleringsgrense. 

 

1.2 Reguleringsformål: 

Bebyggelse og anlegg - § 12-5 nr. 1.  

- Kombinert bebyggelse- og anleggsformål (K1-3) 

- Vann- og avløpsanlegg (BVA) 

- Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV) 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - § 12-5 nr. 2:   

- Kjørevei (V1-2) 

- Fortau (F) 

- Gang og sykkelvei (GS) 

- Annen veggrunn – tekniske anlegg (AV1-3) 

 

Grønnstruktur - § 12-5 nr. 3:  

- Vegetasjonsskjerm (VS1-4) 

 

Landbruks, natur- og friluftslivsformål - § 12-5 nr. 5:  

- Naturvern (N1-2) 

 

Hensynssone - § 12-6 

- Infrastruktursone - Krav vedrørende infrastruktur (H410) 

- Faresone -flomfare (H320) 
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2. FELLESBESTEMMELSER 
2.1 Kommunen skal ved behandling av byggesøknader påse at bebyggelsen får en god 

arkitektonisk utforming og materialbehandling, og at samlet bebyggelse innenfor planområdet 

utgjør en helhetlig, god og logisk fattbar struktur. 

 

2.2 Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter kommunens skjønn kan virke 

sjenerende for den offentlige ferdsel. De ubebygde områder skal gis en tiltalende form og 

behandling og det skal etterstrebes innslag av grønt/trær. 

 

2.3 Ved byggesøknad skal det – der det er nødvendig – redegjøres for at nødvendige tillatelser 

er innhentet fra andre sektormyndigheter. 

 

2.4 Prinsippene for universell utforming legges til grunn ved utforming av bebyggelse, 

trafikkarealer og uteområder. 

 

2.5 Det må til enhver tid påses at støynivået ikke overstiger Miljøverndepartementets krav i 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442). 

 

2.6 Bruk av reklameskilt skal framgå av byggesøknad og godkjennes av kommunen. 

Organisering av reklameskilt bør skje etter en mest mulig enhetlig standard for hele 

planområdet. Det tillates kun nedadrettet, blendingsfri utebelysning. Valg av belysning skal 

fremgå av landskapsplanen. 

 

2.7 Overvann skal så langt det er mulig føres tilbake til terreng og ut i naturreservatet. 

 

2.8 Byggegrense mot kommunale vann- og avløpsledninger er 5 meter til hver side. Dersom 

vann- og avløpsledninger flyttes, skal byggegrense langs rv. 110 være 30 meter fra 

senterlinjen til dagens RV110. 

 

2.9 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. 

 

2.10 Etablering av svartelistede arter tillates ikke.  

2.11 Plassering av adkomst til de enkelte byggeområdene skal avklares ifm. byggesøknad. 

Unntak fra dette er adkomst til BV der omtrentlig plassering er vist i plankartet.  

 

 

3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
3.1 Trafikkområder skal nyttes til kjørevei (V1-2), annen veggrunn tekniske anlegg (AV1-3) 

og gangveger (GS og F) som vist i reguleringsplanen.  
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4. GRØNNSTRUKTUR  
4.1 Vegetasjonsskjerm (VS1-4)  

a) VS1-4 skal benyttes til grøntbelter langs kjøreveiene V1-2 og RV110/Mosseveien. Ved 

hjelp av vegetasjon skal VS1-4 virke romdannende for bygningenes uteareal. For å oppnå 

dette skal det for disse områdene nyttes både busk- og trevegetasjon. 

 

b) Områdene kan ikke bebygges eller bli brukt til lagring. 

 

c) I grensen mellom VS1-4 og det øvrige arealet på næringstomtene kan det tillates satt 

opp gjerde med en tiltalende form og materialbehandling. 

 

d) Plan for utforming av VS1-4 skal utføres av fagkyndige og framlegges samtidig med 

landskapsplan. 

 

e) VS1-3 tillates å være overkjørbar for adkomst til den enkelte eiendom/virksomhet.  

 

 

5. LANDBRUKS, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL  
5.1 Naturvern (N1-2)  

a) Naturvernområdene skal ha et mest mulig naturlig preg med dominans av stedegne trær og 

busker som fungerer som landskapselement, skjerm mot eksponering og fysisk skille mot 

kulturlandskapet og naturreservatet i nord. Det tillates ikke sprengings-, fyllings- eller 

planeringsarbeider innenfor N1. Det tillates ikke lukking av bekken. Det tillates kun uttak 

av enkelttrær, vindfall o.l. som kan være til fare for virksomhetene inne på K2. Området 

skal for øvrig holdes ryddig. 

 

b) N2 skal danne en vegetasjonsskjerm og naturlig overgang mellom næringsområdet og 

naturreservatet i nord. Fot på sprengsteinsfylling (eller annet fyllmateriale som ikke er egnet 

som vekstmasse) tillates ikke mer enn 1 meter inni N2. For øvrig tillates N2 kun tillatt 

tilført noe vekstmasser for etablering av vegetasjonsskjerm. Det skal kun benyttes naturlig, 

stedegen vegetasjon som hører naturlig inn i sammenheng med naturreservatet og 

randvegetasjonen langs bekken.” Figur 17, Prinsippsnitt for opparbeidelse av grøntbelte 

mellom næringsområdet og naturreservatet” i planbeskrivelsen skal være retningsgivende for 

opparbeidelse av N2. Utformingen av N2 skal framgå av landskapsplanen for nordre del 

(gnr/bnr 44/1) K2. 

 

c) Det skal oppføres flettverksgjerde med høyde minimum 120cm i grensen mellom 

næringsområdet (K2) og naturvernområdet (N1-2). 

 

 

6. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
6.1 Kombinerte bebyggelse og anleggsformål (K1-3) 

a) Innenfor areal avsatt til formålet tillates det oppført bygg for forretning (iht. 6.1 d), kontor 

eller lager med maksimal gesims- og mønehøyde på 14 meter målt fra gjennomsnittlig planert 

terreng. Overkant gulvhøyde må ikke ligge lavere enn kote 2,5. 

 

b) Tillatt BYA må ikke overstige 80 %. Arealer for ikke overbygd markparkering medregnes i 

BYA. Eventuelle nedgravde parkeringsanlegg medregnes ikke i BYA. Byggegrensen mot 
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naboeiendommer skal ikke ligge nærmere enn halve bygningshøyden. Nedgravde 

parkeringsanlegg kan oppføres utenfor byggegrense dersom kommunen og evt. andre berørte 

myndigheter tillater dette. 

 

c) Det skal legges vekt på å få et helhetlig arkitektonisk uttrykk i bebyggelsen innenfor hele 

planområdet. Lange fasader skal seksjoneres for å unngå et monotont preg (ved for eksempel 

sprang i fasadelinje og gesims, bruk av vertikale glassfelt eller skifte i bruk av 

fasademateriale). Ved oppføring av bygninger i tre etasjer skal øverste etasje være inntrukket 

minimum 3 meter på alle sider i forhold til underliggende etasje. Som dominerende 

fasademateriale tillates ikke benyttet knekte plater eller lignende materialer som assosieres til 

enkle industri- eller lagerbygg. Både bebyggelse og utomhusarealer skal ved materialbruk og 

utforming ha en god estetisk utforming. 

 

d) Innenfor K1 og K3 tillates hhv. 1200m2 og 300m2 salgsareal for forretninger som ikke 

selger plasskrevende varegrupper. Forretninger for plasskrevende varegrupper er forretninger 

for trelast/byggevarer, gartneri/hagesentre, biler/motorkjøretøy, hvitevarer og møbler. 

Reguleringsplanen legger ingen øvre begrensninger på handel for plasskrevende varer.  

 

e) Det må innenfor tomta opparbeides minst 1 parkeringsplass pr. 50 kvm gulvflate for 

forretning og kontor og 1 parkeringsplass pr. 200 kvm gulvflate for lager. Utendørs 

parkeringsområder skal i størst mulig grad beplantes for å unngå monotone, åpne flater. Ved 

oppdeling av næringsområdene i kvartaler skal det benyttes vegetasjon i flere sjikt for å oppnå 

en ønsket avgrensning. 

 

f) Den ubebygde del av tomta skal til enhver tid holdes ryddig. 

 

g) Planområdet kan bygges ut etappevis. Ved søknad om nybygg skal det imidlertid 

fremlegges en situasjonsplan som viser en mulig totalutnyttelse av hele delfeltet, slik at 

etappevis utbygging ikke er til hinder for en god helhetsløsning og en god utnyttelse av 

resterende arealer. Det skal utarbeides en samlet situasjonsplan for hvert delfelt.  

 

h) Det skal oppføres flettverksgjerde med høyde minimum 120cm i grensen mellom 

næringsområdet (K2) og naturvernområdet (N1-2). 

 

i) Ved byggesøknad skal det fremlegges dokumentasjon som viser: 

- bebyggelsens plassering, etasjetall, høyde, takform, farge og materialbruk 

- adkomst, parkering, varelevering, lastesoner og kritiske sving-/snubevegelser 

- arealer som skal behandles parkmessig (detaljer fremgår av landskapsplanen) 

- gjerder, forstøtningsmurer, eventuelle støyskjermer, voller e.l. (Skal anmeldes og 

godkjennes av kommunen før oppføring. Detaljer fremgår av landskapsplanen.) 

- skilt/reklame 

- overvannshåndtering 

- adkomst til og plassering av evt. transformatorstasjon (kan tillates innlemmet i 

bebyggelsen). 

 

j) Ved byggeanmeldelse skal det fremlegges landskapsplan utarbeidet av fagkyndige. 

Landskapsplanen må godkjennes av kommunen før utbygging skjer. Landskapsplanen skal 

vise: 

- parkeringsareal og gangsoner med angivelse av vegetasjon, overflatebehandling og 

evt. bruk av kantmateriale 
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- nye terrenghøyder 

- plassering av utendørs belysning, skilt, sykkelstativ, søppelbeholdere og lignende 

- utforming av tilliggende parkbelter med angitt vegetasjonsbehandling inkl. planteliste 

 

6.2 Bensinstasjon/veiserviceanlegg (BV) 

a) Arealet tillates benyttet til veiserviceanlegg (bensinstasjon og bevertning) med maks. 

mønehøyde 12 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Maks. BYA = 60 %. Byggegrensen 

mot naboeiendommer skal ikke ligge nærmere enn halve bygningshøyden. 

 

b) Utendørs lagring kan tillates kun i begrenset grad og kun dersom det er egnede arealer for 

dette og disse kan skjermes på en tiltalende måte. 

 

c) Ved byggesøknad skal det fremlegges dokumentasjon som viser: 

- bebyggelsens plassering, etasjetall, høyde, takform, farge og materialbruk 

- adkomst, parkering, varelevering, lastesoner og kritiske sving-/snubevegelser 

- arealer som skal behandles parkmessig (detaljer fremgår av landskapsplanen) 

- gjerder, forstøtningsmurer, eventuelle støyskjermer, voller e.l. (Skal anmeldes og 

godkjennes av kommunen før oppføring. Detaljer fremgår av landskapsplanen.) 

- skilt/reklame 

- overvannshåndtering 

 

d) Ved byggeanmeldelse skal det fremlegges landskapsplan utarbeidet av fagkyndige. 

Landskapsplanen må godkjennes av kommunen før utbygging skjer. Landskapsplanen skal 

vise: 

- parkeringsareal og gangsoner med angivelse av vegetasjon, overflatebehandling og 

evt. bruk av kantmateriale 

- nye terrenghøyder 

- plassering av utendørs belysning, skilt, sykkelstativ, søppelbeholdere og lignende 

utforming av tilliggende parkbelter med angitt vegetasjonsbehandling inkl. sortsliste 

 
6.3 Vann- og avløpsanlegg (BVA) 

a) Innenfor BVA tillates opprettholdelse/videreføring av eksisterende kommunalteknisk VA-

anlegg.  

b) Adkomst til BVA tillates via BV.  

 

 

7. Hensynsynsone 
7.1 Infrastruktursone - Krav vedrørende infrastruktur H140  

a) Arealet vist med skravur skal være tilgjengelig som rigg- og anleggsplass ved eventuelle 

byggetiltak ved Mosseveien.  

 

 

8. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
8.1 Grunnundersøkelser 

a) Det må utføres grunnundersøkelser før rammetillatelse kan gis. 
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8.2 Trafikkområder 

a) Nødvendig adkomst for gående og syklende og fullkanalisert kryss ved V1-V2 skal være 

etablert før ny bebyggelse innenfor K1-3 og BV tas i bruk.  

 

b) Byggeplaner for nye veganlegg som berører riks- eller fylkesveg skal godkjennes av 

Statens vegvesen. Ved større tiltak, som kryss og omlegging av riksveg, skal det inngås 

gjennomføringsavtale mellom utbygger og Statens vegvesen. 

 

8.3 Vegetasjonsskjerm VS1-4 

a) Vegetasjonsskjermene VS1-4 skal opparbeides samtidig med tilliggende bebyggelse og 

veger. VS1 skal etableres selv om riksveg 110 ikke bygges om til firefeltsveg.  

 

b) Naturvernområdet N2 skal være etablert samtidig med bebyggelsen på tilstøtende arealer. 

 

c) For hver enkelt etappe skal tilhørende utomhusanlegg være opparbeidet før bebyggelsen tas 

i bruk eller førstkommende vår dersom bygningen ferdigstilles i vinterhalvåret. 

 

d) Flettverksgjerde med høyde minimum 120cm i grensen mellom næringsområdet (K2) og 

naturvernområdet (N1-2) skal være oppført før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse på 

tomtene som grenser mot reservatet. 

 

e) Vegetasjonsskjerm VS1 tillates etablert innenfor byggeområdene (BV, K1, K2) der VS1 

kommer i konflikt med eksisterende kjørevei/bebyggelse (før utvidelse til 4 felt).  

 

8.4 Utbyggingsavtale 

a) Det forutsettes inngått utbyggingsavtale mellom forslagstiller og Fredrikstad kommune 

v/Teknisk Drift før utbygging skjer og som omhandler standard på kommunaltekniske anlegg, 

vilkår for overtagelse av disse, utbyggingstakt m.m. 

 

8.5 Oppmåling/grensepåvisning 

a) Det forutsettes at usikre eiendomsgrenser mellom gnr/bnr 44/23 og 44/12 måles 

opp/påvises før det gis byggetillatelse for nye byggetiltak på en av eiendommene.  


