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Detaljreguleringsplan for Slevikhagen 
 
Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre: xx.xx.xxxx 
Datert: 12.01.2017  
Revidert: 13.02.2017  
 
 
 
 

1 PLANENS AVGRENSING 

Det regulerte planområdet er på kartet vist med reguleringsgrense. 

2 REGULERINGSFORMÅL, JFR. PLAN OG BYGNINGSLOVEN §§ 12-5. 

§ 12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse (B1-2) (Rp 1110) 
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK) (Rp 1112) 
Lekeplass (L) (Rp1610) 
Renovasjonsanlegg (R) (Rp1550) 
 

§ 12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg (V1-2) (Rp 2010) 
Kjøreveg (KV) (Rp 2011) 
Annen veggrunn – grøntareal (AVG1-4) (Rp 2019) 

§ 12-6. - Hensynssone 
Frisikt (H140) 
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3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl § 12-7, nr. 10) 

a) Hovedatkomst, teknisk infrastruktur og lekeplass, ihht. utomhusplan skal være 
etablert før det gis brukstillatelse for boliger innen BK. Dette er utbyggers ansvar. 

b) Beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider innen lekeplassen (L) som er 
årstidsavhengig skal være gjennomført senest første vekstsesong etter at 
boligene er tatt i bruk. 

c) Tiltak som berører Fv. 409 skal inngå i byggeplan som skal godkjennes av statens 
vegvesen før bygging.  

4 FELLESBESTEMMELSER 

4.1 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. 

4.2 Overvannshåndtering (pbl § 12-7, nr. 2) 

Takvann og overflatevann skal infiltreres i grunnen, ledes bort i eget avløp eller fordrøyes, 
og må ikke tilføres kommunens ledningsnett uten samtykke fra kommunen. Bortledning 
av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre 
ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.  

4.3 Framføring av infrastruktur (pbl § 12-7, nr. 4) 

Framføring av vann- og avløpsledninger samt ledningsnett for energi og kommunikasjon 
skal i størst mulig grad legges i vegbanen, men kan om nødvendig krysse bebyggelse og 
anleggsområdet. Alle nye kabler skal legges i bakken. 

5 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR.1) 

5.1 Utomhusplan (Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1) 

Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det vedlegges utomhusplan i egnet målestokk 

som skal godkjennes av kommunen. Utomhusplan skal vise:  

a) Avgrensninger for planen med uteoppholdsarealer, framtidige eiendomsgrenser 
og framtidige og omsøkte bygg/tiltak markert. 

b) Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter og nødvendige 
punkthøyder og snitt. 

c) Kjøre- og gangarealer, eventuelle gjesteparkeringer samt parkering for sykkel 
dersom disse ikke legges til carport.  

d) Plassering av oppsamlingsutstyr for avfall i.h.t. renovasjonsteknisk plan for 
Slevikhagen datert 04.10.2016. 

5.2 Parkering (pbl § 12-7. nr. 7) 

a) For bebyggelsen innen BK skal det avsettes minimum: 

1. 2 p-plasser pr. boenhet over 100 m² bruksareal. 
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2. 1,5 p-plasser pr. boenhet med bruksareal under 100 m². 

a) Carport/garasje skal opparbeides med en egnet tilkoplingsmulighet for lading av 
ladbare kjøretøy.  

b) For hver boenhet skal det anlegges minimum 2 sykkelplasser pr. boenhet i 
nærheten av inngangspartiet. Sykkelparkering bør være under tak og ha mulighet 
for å låse fast syklene. 

5.3 Uteoppholdsareal (pbl § 12-7. nr. 4) 

a) For BK skal det opparbeides minst 80 m² tilfredsstillende felles eller privat uteareal 
for opphold og lek pr. boenhet (MUA). Ikke overbygde terrasser og felles 
lekearealer (L) inngår som uteoppholdsareal.  

b) Arealer brattere enn 1:3, arealer med ekvivalent støynivå over LDEN 55 dB, samt 
arealer med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med.  

5.4 Boligbebyggelse (B1-2), pbl § 12-7. nr. 1 

a) Feltene «B1-2» er tomteareal tilhørende eksisterende boliger.  

5.5 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK), pbl § 12-7. nr. 1 

a) Innen felt BK kan det oppføres inntil åtte boenheter med konsentrert 
småhusbebyggelse i form av rekkehus, kjedehus og flermannsboliger med 
carport/garasje og tilhørende anlegg. Maksimal utnyttelsesgrad er påført 
plankartet. Maksimal mønehøyde/gesimshøyde på bolig er henholdsvis 7,5 og 
7 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Carport/garasje skal underordnes 
eller integreres i bolig.  

b) Det tillates opparbeidet gjesteparkering innen feltene. Disse skal framgå av 
utomhusplan. 

c) Nettstasjon tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense, utenfor regulerte 
byggegrenser og inngår ikke i tillatt utnyttelsesgrad. Byggegrense rundt 
nettstasjon er fem meter. Det skal tilrettelegges for fri adkomst til nettstasjonen 
fra veg. 

5.6 Lekeplass (L) pbl § 12-7. nr. 4  

a) Lekeplassen skal møbleres med f. eks. sandkasse, huskestativ og sittebenker, jf. 
pbl § 12-7. nr. 4. 

b) Lekeplassen skal være felles for beboere innen planområdet, jf. pbl § 12-7. nr. 14. 

c) Lekeplassen skal avskjermes fra trafikkareal med f. eks. gjerde eller hekk. 

5.7 Renovasjon (R) pbl § 12-7. nr. 4 

Renovasjonsanlegget (R) skal opparbeides ihht. renovasjonsteknisk plan av 
04.10.2016. Renovasjonsanlegget er felles for beboere innen planområdet, jf. pbl § 
12-7. nr. 14. 

6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR.2) 

6.1 Veg (V1-2) 

a) Vegen V1-2 er felles tilknyttede boliger jf. pbl § 12-7. nr. 14. 

b) Vegbredde og regulert kjørebane er vist på plankartet 
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6.2 Kjøreveg (KV) 

Kjøreveg KV er offentlig jf. pbl § 12-7. nr. 14. 

6.3 Annen veggrunn - grøntareal (AVG1-4) pbl § 12-7. nr. 4 

a) Sidearealene AVG1-4 skal benyttes til snøopplag og nødvendige veganlegg som 
f. eks. skjæringer og fyllinger, belysning og annen infrastruktur.  

b) Arealet AVG1-2 er offentlig, jf. pbl § 12-7. nr. 14. 

c) Arealet AVG3-4 skal være felles for beboere tilknyttet V1-2, jf. pbl § 12-7. nr. 14. 

7 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 

7.1 Frisikt 

Innenfor frisiktsone H140_1-2 tillates ikke sikthindrende gjenstander høyere enn 
0,5 meter over tilstøtende vegers plan, jf. pbl § 12-7. nr. 4.  


