
 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

PLANID: 0106-1139 

DETALJREGULERING ETTER PBL. § 12-3 FOR RV. 110, RV. 111 og FV. 

110 - RAKKESTADSVINGEN, GNR./BNR. 506/6, 506/5 M. FL. 

Planens dato: 09.09.2016 

Kommunestyrets vedtak:   

 

§ 1  PLANENS BEGRENSNING  

Planens begrensning er vist med reguleringsgrense på plankart merket PlanID 0106-1139 og 
datert 09.09.2016.  

 

§ 2  OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE FORMÅL: 

    

a) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. § 12-5 nr. 2) 

  Kjøreveg, felt o_KV1 – o_KV2  

  Gang- og sykkelveg, felt o_GS1 – o_GS4 

  Annen veggrunn – tekniske anlegg, felt o_AVT1 – o_AVT6 

  Annen veggrunn – grøntareal, felt o_AVG1 – o_AVG6  

 

§ 3  OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE BESTEMMELSESOMRÅDER: 

 

a)  Område for bestemmelser (Pbl. § 12-7) 

  Midlertidig rigg- og anleggsområde, felt #1 – #2 

 

§ 4  FELLESBESTEMMELSER 

 
 

a) Rekkefølgebestemmelse 

 Plan for ytre miljø (YM-plan) skal forelegges Fredrikstad kommune før byggestart. 
 

b) Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid treffes på automatisk fredede kulturminner, eksempelvis i 
form av helleristninger, brent leier, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein eller 
andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og 
Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 
(Kulturminneloven) § 8. 

 



 
 

c) Forurensing 

Ved graving i grunnen skal det ses etter forurensing. Ved mistanke om tidligere forurensinger 
skal forurensningsmyndighetene varsles, og det skal gjennomføres grunnundersøkelser. Ved 
funn av forurenset grunn, skal tiltaksplan for forurenset grunn utarbeides og godkjennes av 
kommunen. Gravearbeider i forurenset grunn skal skje iht. godkjent tiltaksplan. 

Tiltak for å beskytte bekkene i nærheten mot forurensing i anleggsperioden skal innarbeides i 
miljøplan for anleggsarbeidet. 

 

d) Justeringer 

I forbindelse med detaljprosjektering/byggeplan for veganleggene tillates mindre justeringer 
av arealer regulert til samferdsel og arealer regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg og 
grøntareal.  

 

e)  Anleggsperiode 

I anleggsperioden for etablering av ny gang- og sykkelveg tillates arealer regulert til o_GS, 
o_AVT og o_AVG benyttet til rigg- og anleggsområde samt lagring av masser. 

 

 

§ 5 OMRÅDE FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK                                        
INFRASTRUKTUR (Pbl. § 12-5 nr. 2) 

 
Kjøreveg 

a)  Felt o_KV reguleres til offentlig kjøreveg. 

b)  Eksisterende veganlegg tillates benyttet til anleggsvirksomhet ved utbedring av de offentlige 
vegene. 

 
Gang- og sykkelveg 

 
c)  Felt o_GS reguleres til offentlig gang- og sykkelveg. 

 

 
Annen veggrunn – tekniske anlegg 

d) Arealene reguleres til offentlig annen veggrunn – tekniske anlegg. 

e)  Feltene som er avsatt til annen veggrunn, omfatter nødvendig trafikkareal utenom 
kjørearealer som kan benyttes til skjæring, fylling, grøfter, tekniske installasjoner og 
konstruksjoner for å sikre trafikksikre løsninger for veganleggene. 

 

Annen veggrunn – grøntareal 

f) Arealene reguleres til offentlig annen veggrunn – grøntareal. 

g) Feltene avsatt til annen veggrunn – grøntareal, omfatter skjæringer og fyllinger rundt 
veganleggene. Arealene skal opparbeides grønne og skal fungere som grøntanlegg rundt de 
offentlige veiene. 

 
 



 
 

§ 6 BESTEMMELSESOMRÅDER (Pbl. 12-7)  

Område for bestemmelser 
 
a) Midlertidig rigg- og anleggsområde gjelder områder som kan benyttes til trafikkareal for 

anleggstrafikk ved opparbeidelsen av gang- / sykkelveg og ny kulvert. Det tillates å lagre 
materialer til veganlegget innenfor bestemmelsesområdene. Etter avsluttet anlegg 
opphører midlertidig reguleringsformål, og området skal ryddes, istandsettes og 
tilbakeføres til opprinnelig formål.  

 
b) Eksisterende tre som skal bevares skal avgrenses fysisk i anleggsfasen. Det må ikke 

gjøres inngrep nærmere enn 5 m. Eventuell beskjæring av treet skal utføres av godkjent 
trepleier.  

 


