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Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for  
 

Slevikkroken hytteområde, 

Fredrikstad kommune 
(nasjonal plan-ID: 01061076) 

 

 

Datert 12.12.2014 

Sist revidert: 03.05.2016 

 

Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommune: 18.11.2016  

 

 

§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: 

- Fritidsbebyggelse (FF1-3), kode 1121 

- Renovasjonsanlegg (R), kode 1550 

 

2.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

- Kjøreveg (V1-3), kode 2011 

- Annen veggrunn grøntareal (AV1-4), kode 2019 

- Parkeringsplass (P), kode 2082 

 

3. Grønnstruktur: 

- Turveg (T1-3), kode 3031 

- Vegetasjonsskjerm (VS1-3), kode 3060 

 

 

 

§ 2.  HENSYNSSONE (PBL § 12-6)  
 

1. Sikringssone – frisikt (140), kode 140 

 

 

 

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

 
a) V2/V3 skal være ferdig opparbeidet før nye fritidsbebyggelse gis brukstillatelse (se også § 

6.1 f)..  
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b) Før nye fritidsboliger gis brukstillatelse skal P være opparbeidet med minimum 9 plasser, 

og alle nye fritidsboliger skal være sikret minst en parkeringsplass. Tre tomter i FF3 tillates 

etablert med parkering på egen grunn uten opparbeidelse av hele V3 og P.  

 

d) Før nye fritidsboliger gis brukstillatelse skal det foreligge en egen renovasjonsplan/avtale 

som er godkjent av kommunen.  

 

 

 

§ 4. FELLESBESTEMMELSER (jf. PBL § 12-7, nr. 1, 2, 4 og 6) 
 

a) Dersom det under anleggsarbeidet 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. 

 

b) I forbindelse med søknad om byggetillatelse av ny fritidsbebyggelse skal det redegjøres for 

bebyggelsens plassering, bebyggelses farge og materialbruk, overvannshåndtering, 

tomteinndeling, tidligere- og prosjekterte koter, renovasjonshåndtering og parkering. Dette må 

godkjennes av kommunen.  

 

c) Behandling av takvann skal skje på egen tomt.  

 

d) Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. Ved ulike byggetiltak 

tillates det ikke fjernet mer av eksisterende vegetasjon enn byggetiltaket krever.  

 

e) Allmennheten skal ha rett til fri ferdsel til fots innenfor hele planområdet, men unntak av 

private opparbeidede tomter innenfor FF1-3.  

 

 

 

§ 5. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

 
§ 5.1 Fritidsbebyggelse (FF1-3) (jf. PBL § 12-7 nr. 1, 5 og 7) 
a) Ny bebyggelse skal tilpasses det naturlige terreng og utformes på en slik måte at den 

eksponeres minst mulig mht. høyde, takform, materialvalg og fargesetting. Det tillates ikke 

bruk av reflekterende takmaterialer (glasert taksten). Det tillates kun bruk av dempede, 

naturtilpassede farger, også på belistning, vinduer og andre bygningsdetaljer. Irreversible 

terrenginngrep som f.eks. sprenging, splitting og skjæring av fjell tillates ikke utenfor 

bebyggelsens fotavtrykk. Ved arrondering av tomtene skal bebyggelsen plasseres og utformes 

slik at det unngås markerte fyllinger og skjæringer. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget, ikke 

omvendt. 

 

b) Maksimalt tillatte antall fritidsboliger:  

 

FF1 6 

FF2 2 

FF3 5 

Totalt 13 
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c) For eiendommer i FF3 som grenser til V2-3 tillates avsatt areal for én biloppstillingsplass á 

18 m
2
. Dette er aktuelt for 3 tomter.  

  

d) Maksimalt tillatte møne- og gesimshøyde er henholdsvis 5 og 3,5 meter målt over 

gjennomsnittlig naturlig terreng.  

 

e) Maksimalt tillatte BRA for hver fritidsboligtomt er 90 m². For å unngå spredt bebyggelse, 

tillates én bygning per tomt. Garasje tillates ikke.  

 

 

§ 5.2 Renovasjonsanlegg (R) (jf. PBL § 12-7 nr. 14) 

a) Arealet R skal benyttes til felles renovasjonsanlegg. Arealet skal til en hver tid være 

tilgjengelig for renovasjonsbil. Dette skal være til felles bruk for fremtidige og eksisterende 

fritidsboliger i nærområdet.  

 

b) Renovasjonsanlegg skal ikke komme i konflikt med frisikt.  

 

 

 

§ 6. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 

§ 6.1 Kjøreveger (V1-3) (jf. PBL § 12-7 nr. 1, 2 og 14) 
a) I V1-3 tillates etablert opplegg for vann- og avløp og elektrisk kraft. 

 

b) V1-2 er offentlig kjørevei.  

 

c) V3 tillates benyttet som atkomstveg og turveg. V3 skal være felles for alle fremtidige og 

tilliggende fritidsboliger.  

 

d) V3 skal etableres med grus, subbus el.l. Asfalt tillates ikke.  

 

e) Reguleringsplanen stiller ikke krav om opparbeidelse av den delen av V3 som går syd for 

P.  

 

f) Ved opparbeidelse av nye veger skal det legges vekt på god terrengtilpasning.   

 

 

§ 6.2 Annen veggrunn grøntareal (AV1-4) (jf. PBL § 12-7 nr. 1, 2, 4 og 7) 

a) Arealene AV1-4 er grøfter/sidearealer og inngår delvis i frisiktsoner.  

 

 

§ 6.3 Parkering (P) (jf. PBL § 12-7 nr. 7) 
a) P skal tjene fritidsboliger i felt FF1-3 samt fritidsboliger i nærområdet som behøver 

parkeringsplass. 

 

b) P skal etableres med grus, subbus el.l. Asfalt tillates ikke.  
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§ 7. GRØNNSTRUKTUR  
 

§ 7.1 Turveg (T1-3) (jf. PBL § 12-7 nr. 1 og 4) 
a)Turvei T1-3 skal holdes åpne for allmenn fri ferdsel. T1-3 tillates opparbeidet som enkle, 

terrengtilpassede turveger for ferdsel til fots samt atkomst til fritidsboliger. Der turveiene må 

nyanlegges, tillates de opparbeidet med inntil 1,5 meters bredde innenfor regulert areal. Ved 

opparbeidelsen skal det legges særlig vekt på terrengtilpasning, slik at anlegget gjør minst 

mulig skade på terreng og vegetasjon. Det tillates mindre oppfyllinger med subbus/grus e.l., 

mens avsjakting bør unngås så langt det er mulig for å unngå skade på trærs rotsystem. 

 

Motorisert ferdsel tillates ikke.  

 

b) Tekniske installasjoner som VA-anlegg og kabelfremføring skal fortrinnsvis legges i T1-3 

for å sikre minst mulig terrenginngrep. Der det er mer hensiktsmessig og skånsomt for 

terrenget tillates tekniske installasjoner lagt utenfor T1-3.  

 

 

§ 7.2 Vegetasjonsskjerm (VS1-4) (jf. PBL § 12-7 nr. 1, 2 og 4) 
a)VS1-3 skal fungere som vegetasjonsskjerm/buffer mot kjøreveg V3. Vegetasjonsskjermen 

skal ha naturlig stedegen vegetasjon.  

 

b) Gangadkomst til eiendommer langs V3 tillates etablert innenfor VS1-3. 

 

 

 

§ 8.  HENSYNSSONER   
 

§ 8.1  Sikringssone – frisikt (pbl § 12-7 nr. 2) 

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

høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiers plan. 

 


