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1 FORMÅL OG HENSYNSSONER 
Bebyggelse og anlegg, pbl § 12-5 nr. 1     SOSI:   
Boligbebyggelse (B1)      1110 
Boligbebyggelse-frittliggende-småhusbebyggelse (BFS1-7)  1111  
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl § 12-5 nr. 2: 
Gatetun (SGT)        2014  

 
Hensynssoner i planområdet, ihht. pbl §§ 12-6 og 11-8: 
Frisiktsone        H140 
Gul støysone ihht. T-1442/2016      H220 
Hensynssone for bevaring av naturmiljø    H560_1-4 

2 FELLESBESTEMMELSER 
2.1 Estetikk (pbl § 12-7 nr. 1) 

Estetisk redegjørelse skal vedlegges søknad om tiltak og godkjennes av bygningsmyndigheten. 
Her skal det framgå hvordan bebyggelsens tilpasning til terreng og omkringliggende bebyggelse 
er ivaretatt ved plassering, form, farge og materialbruk. Endelig plan for material- og fargebruk 
skal godkjennes senest ved søknad om igangsettingstillatelse.  

 
2.2 Utomhusplan, VA, Overvann, Vekstvilkår for eiketrær (pbl § 12-7, nr. 1,4) 

a) Søknad om tiltak for felles gatetun SGT skal vedlegges utomhusplan og –snitt som viser 
opparbeiding av arealet, inkl. felles plan for VA og overvannshåndtering for hele 
planområdet, samt ivaretakelse av gode vekstvilkår og vanntilgang for de fire store 
eiketrærne i planområdet (H560_1-4).  
Endelig utomhusplan for gatetunet og utbyggingsavtale om VA med Fredrikstad kommune 
skal godkjennes senest i forbindelse med igangsettingstillatelse.  

b) Søknad om tiltak for hver boligtomt skal vedlegges utomhusplan og -snitt som viser hvordan 
den ubebygde delen av tomta skal planeres og opparbeides. Forholdet til helhetlig 
utomhusplan inkl. plan for VA-/overvann/vekstvilkår for eiketrær skal framgå. Endelig 
utomhusplan for boligtomta skal godkjennes senest i forbindelse med 
igangsettingstillatelse.  

   
2.3 Renovasjonsteknisk plan (pbl § 12-7 nr. 2) 

På hver boligtomt skal det avsettes nødvendig plass til avfallsdunker for restavfall, papir, 
glass/metall, plast og EE-/farlig avfall. Renovasjonsteknisk plan i planbeskrivelsen kap 6.17 skal 
følges. 

 
2.4 Støy i anleggsperioden (pbl § 12-7 nr. 3) 

Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det redegjøres for eventuelle spesielt støyende 
arbeidsoperasjoner i anleggsperioden, med beskrivelse av tiltak for å ivareta hensynet til 
omgivelsene, i samsvar med T-1442/2016 kap. 4.  
 

2.5 Kulturminner (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, jf. lov om kulturminner av 9. 
Juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.  

 
2.6 Eieform (pbl § 12-7, nr. 14) 

SGT er felles for BFS1-7.  
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3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
3.1 Boligbebyggelse BFS1-7 (pbl § 12-7, nr. 1, 2) 

a) Boligtomt BFS7 berøres av gul støysone, jf. bestemmelse 5.2.  
 

b) Boligtomtene BFS2, BFS3, BSF5 og BFS6 berøres av hensynssone bevaring naturmiljø, 
knyttet til eiketrær regulert til «Eksisterende tre som skal bevares». Hensynssone for 
bevaring av naturmiljø markerer inngrepsfri sone rundt trærne, jf. bestemmelse 5.3. 
 

c) Maks tillatt %-BYA per tomt er 30%.  
 

d) På hver av tomtene BFS1-7 tillates oppføring av en enebolig innenfor byggegrense, 
eventuelt innredet med en sekundærleilighet på inntil 45 m2 BRA.  
 

e) Hver boligtomt skal ha min. 80 m2 leke-/uteoppholdsareal, samt min. 15 m2 leke-
/uteoppholdsareal ved evt. etablering av sekundærleilighet. 
 

f) Boligbebyggelsen skal ha saltak med møneretning parallelt med Oredalsveien, eventuelt 
sammensatte pulttak med tilsvarende fallretning.  
Mindre deler av boligen (f.eks. tilbygg, ark, tverrfløy) kan ha møne-/fallretning vinkelrett på 
boligens hovedvolum.  
Takvinkel skal være minimum 15 grader.  
Maks tillatt gesimshøyde er 6,5 meter og maks tillatt mønehøyde (evt. maks gesims for 
pulttak) er 9 meter. Høydene måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen. 
 

g) Sykkelparkering:  
Det skal avsettes plass til min. 4 sykkelparkeringsplasser per boligtomt. 
 

h) Bilparkering/Garasje/carport:  
Det skal etableres en avkjørsel per boligtomt fra gatetun SGT. Plassering vist med 
avkjørselspil på plankartet tillates justert.  
 
Det skal avsettes plass til min. 2 p-plasser per boligtomt.  
 
Garasje/carport tillates som frittliggende bygning eller sammenbygd/integrert i bolighuset.  
 
Frittliggende garasje/carport skal være < 50 m2 BRA og tillates plassert utenfor 
byggegrense vist på plankartet.  
Dersom garasjeport/innkjøring vender mot gatetun skal avstand være min. 5 meter fra 
formålsgrense mot gatetun. Ved nabosamtykke kan frittliggende garasje/carport sine øvrige 
fasader plasseres i formålsgrense, ellers er minsteavstand til formålsgrense 1 meter. 
 
Frittliggende garasje/carport/uthus skal tilpasses boligen og ha saltak eller pulttak. 
Maks tillatt gesimshøyde er 3,5 meter og maks tillatt mønehøyde (evt. maks gesims for 
pulttak) er 5 meter. Høydene skal måles fra terreng ved innkjøring til garasje. 

 
Dersom garasje/carport ikke skal oppføres samtidig som boligen, skal mulig plassering 
likevel framgå av situasjonsplanen som følger byggesøknaden for boligen.  
 

i) Innenfor BSF1-7 tillates mindre tiltak som bod, drivhus, pergola, lekestativ og lignende på 
leke- og uteoppholdsarealene. Maks tillatt gesims- og mønehøyde er hhv. 3 m og 4,5 m. 
Slike mindre tiltak tillates utenfor byggegrense. Ved nabosamtykke kan de plasseres i 
formålsgrense, ellers er minsteavstand til formålsgrense 1 meter.   
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4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
4.1 SGT (Gatetun) pbl § 12-7, nr. 1, 2) 

a) SGT berøres av hensynssone bevaring naturmiljø, knyttet til eiketrær regulert til 
«Eksisterende tre som skal bevares». Hensynssoner for bevaring av naturmiljø markerer 
inngrepsfri sone rundt eiketrær, jf. bestemmelse 5.3.  

b) Innenfor SGT skal det etableres felles gatetun med atkomstvei og infrastruktur fram til 
boligtomtene. Avkjørsel fra Oredalsveien skal ha radius 8,5 m og min.-bredde 5 m.  

c) Evt. felles trafo, energiforsyningsanlegg o.l. til bebyggelsen skal plasseres innenfor SGT. 
d) Bestemmelsesområde # 1 skal være tilgjengelig som felles oppstillingsplass for 

renovasjonsdunker på hentedagen, og uten fast møblering / installasjoner. Plassering vist 
på plankartet er veiledende og tillates justert, men skal være i tråd med renovasjonsteknisk 
plan, jf. planbeskrivelsen kap. 5.16. 

e) Bestemmelsesområde # 2 skal være tilgjengelig som vendehammer for lastebil, og uten 
fast møblering, beplantning o.l. Plassering vist på plankartet er bindende. Kommunen kan 
godkjenne annen plassering. 

f) På gatetunet skal det opparbeides min. 100 m2 felles leke- og uteoppholdsareal, med 
beplantning, sittemøbler og leke-/aktivitetselementer. Arealet skal være bil- og 
parkeringsfritt, men inntil 50 % av arealet tillates innenfor bestemmelsesområde # 2 
(sambruk med vendehammerareal for lastebil), tilrettelagt for ballspill eller lignende.  
Øvrige deler av gatetunet tillates opparbeidet med grønnstruktur, sykkelparkering og maks 
7 gjesteparkeringsplasser for bil. Garasje/carport tillates ikke.  
Pergola, bod, møblering, lekeapparater, sykkelstativ med overdekning og lignende mindre 
tiltak som naturlig hører hjemme i gatetun/leke-/uteoppholdsareal tillates.  

5 HENSYNSSONER 
5.1 Sikringssone – Frisikt H140 (pbl § 12-7, nr. 4) 

I frisiktsone H140 skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 
gjenstander slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående 
stolper, oppstammede trær o.l. kan tillates.  

 
5.2 Gul støysone H220 (pbl § 12-7, nr. 3) 

a) Tomt BFS7 berøres av gul støysone og boligen skal ha balansert, mekanisk ventilasjon.  
I boligen, og i evt. sekundærleilighet, skal rom for varig opphold kunne luftes med vindu/dør 
uten at innvendig støynivå overstiger det støynivået man ville fått ved lufting mot en stille 
side (dvs. fasade med støynivå ≤ 55 dB Lden). Kjøkken regnes i denne sammenheng ikke 
som rom for varig opphold.  

b) Tomt BFS7 skal ha min. 80 m2 leke- og uteoppholdsareal (samt min. 15 m2 til evt. 
sekundærleilighet) som har støynivå ≤ 55 dB Lden.   

c) Skjermingstiltak langs vei, skjerming ved plassering av bebyggelsen, innglassing, 
støydempet åpningsbart vindu/dør og lignende tiltak tillates for å oppnå kravene. 
Skjermingstiltak skal utformes på en estetisk god måte tilpasset arkitektur og landskap. 

d) Støyfaglig prosjektering som sikrer ivaretakelse av kravene skal ansvarsbelegges ved 
søknad om tiltak.  

  
5.3 Hensynssone for bevaring av naturmiljø H560_1-4 (pbl § 12-7 nr. 6) 

a) Hensynssonene H560_1-4 markerer inngrepsfri sone rundt store eiketrær i planområdet. 
Eikene er en utvalgt naturtype («hul eik») etter naturmangfoldloven og skal bevares og 
sikres gode levevilkår. Innenfor hensynssonene tillates ikke graving, fundamentering, 
anleggsarbeid eller inngrep som kan skade rotsystem eller tre. Dette gjelder både før, under 
og etter utbygging av planområdet.  

b) Trærne og hele den tilhørende hensynssonen skal sikres fysisk med inngjerding i 
forbindelse med anleggsarbeid.  

c) Kjøreatkomst og parkering må anlegges utenfor hensynssonene slik at rotsystem og 
stamme ikke skades. 
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6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12-7 NR. 10) 
a) Gatetun SGT inkl. felles avkjørsel fra Oredalsveien og frisiktsoner skal være ferdig 

opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før bebyggelse i planområdet kan gis 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. 
 

b) Den ubebygde delen av boligtomta skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent 
utomhusplan før boligen kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.   
 

c) Kommunen kan gi utsatt frist til senest førstkommende vår/sommer for ferdigstillelse av 
årstidsavhengige arbeider, ved søknad om midlertidig brukstillatelse i vinterhalvåret.  


