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REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljreguleringsplan for Sorgenfri, felt F/K/O (Plan-ID 01061117)
Fredrikstad kommune

Reguleringsbestemmelser datert : 20.01.2017
Dato for siste revisjon : xx
Dato for bystyrets godkjenning : xx

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som på plankartet er vist med 
reguleringsgrense.

1.0 Generelt

1.1 Arealformål

Område reguleres til:

 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5. nr. 1)
 Kontor/forretning/tjenesteyting (1813)
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5. nr. 2)
 Gang-/sykkelveg (2015)
 Annen veggrunn – Grøntareal (2019)
 Grønnstruktur (§ 12-5. nr. 3)
 Vegetasjonsskjerm (3060)
 Hensynssoner (§ 12-5)
 Sikringssone – Frisikt (H140_)

2.0 Rekkefølgebestemmelser

2.1 Samferdselsanlegg
Før det gis brukstillatelse for bebyggelse skal feltet "Veg 3" med tilhørende gang- og 
sykkelveg i reguleringsplan for Sorgenfri (2005) fram til planområdet, inkludert kryss med 
feltet "Veg 1" være opparbeidet, og det skal være gitt tillatelse til bruk. Jfr. pbl § 12-7, nr. 10.

2.2 Utomhusareal og vegetasjonsskjerm
Før det gis brukstillatelse for bebyggelse skal utomhusareal innenfor gjeldende felt og 
vegetasjonsskjerm GV1 være ferdig opparbeidet. Dersom midlertidig brukstillatelse gis i 
vinterhalvåret, skal utomhusarealet være ferdig opparbeidet i løpet av påfølgende mai 
måned. Jfr. pbl § 12-7, nr. 10.

2.3 Frisiktsoner
Frisiktsonene skal etableres samtidig med veianlegget. Jfr. pbl § 12-7, nr. 10.

2.4 Godkjenning av byggeplaner
Før arbeid med vei, vann- og avløpstiltak tillates igangsatt skal tiltakene være godkjent av 
berørt kommunal forvaltningsmyndighet. Anlegg som skal overtas av Fredrikstad kommune 
skal utføres etter kommunal norm. Jfr. pbl § 12-7, nr. 10.

3.0 Fellesbestemmelser



2

3.1 Automatisk fredete kulturminner
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, jf. Lov om kulturminner 
av 9. Juni 1978 nr. 50, § 8. Jfr. pbl § 12-7, nr. 6.

3.2 Universell utforming
Innenfor planområdet skal det tilstrebes god tilgjengelighet som virker inkluderende, slik at 
alle kan benytte bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Arealer for forretningsinnganger 
og andre publikumsinnganger, samt viktige gangforbindelser til disse, skal tilrettelegges for 
gående og skilles fra kjøre- og parkeringsareal. Atkomst til innganger skal tilrettelegges for 
bevegelses- og orienteringshemmede. Visuell informasjon/skilting skal planlegges på en klar 
og tydelig måte, som letter ferdselen for orienteringshemmede. Ved planlegging av ny 
vegetasjon skal vekster med allergifremkallende pollen unngås. Jfr. §§ pbl 12-7, nr. 4 og 29-
3.

3.3 Støy
Ved bygge- og anleggsarbeid legges grenseverdier i kapittel 4.2 i T-1442/2012, eller senere 
utgaver, til grunn. Om nødvendig skal det gjennomføres avbøtende tiltak. Ved etablering av 
kontorvirksomhet skal det ved søknad om tillatelse redegjøres for hvordan innendørs 
støyforhold er ivaretatt i prosjektering. Dersom bygningsmyndighet finner det nødvendig, kan 
det kreves utarbeidelse av støyberegninger. Jfr. § pbl 12-7, nr. 3.

3.4 Luftkvalitet
Ved bygge- og anleggsarbeid legges grenseverdier i kapittel 8 i T-1520, eller senere utgaver, 
til grunn. Om nødvendig skal det gjennomføres avbøtende tiltak, i form av hjulvask, 
rengjøring av vei, tildekking av masser, o.l. Jfr. pbl § 12-7, nr. 3.

3.5 Tilknytning til fjernvarmeanlegg
Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Innenfor planområdet skal alle 
nye bygg, anlegg og hovedombygginger legges til rette for tilknytning til fjernvarme.

3.6 Dokumentasjonskrav
3.6.1 Skiltplan
Senest ved søknad om igangsettingstillatelse for tiltak skal det utarbeides skiltplan, hvor det 
redegjøres for skilting av bebyggelse og anlegg. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1.

3.6.2 Overvannshåndtering
Senest ved søknad om rammetillatelse for tiltak skal det utarbeides plan for håndtering av 
overvann. Det skal legges til rette for et lokalt kretsløp for å sikre tilsig til Sorgenfridammen. 
Overflatevann fra tak og asfalterte flater skal føres ut i grunnen, om nødvendig i egnede 
grøfter for rensing. Jfr. pbl § 12-7, nr. 2.

3.6.3 Renovasjonsplan
Senest ved søknad om rammetillatelse for tiltak skal det utarbeides en plan for 
renovasjonshåndtering av planområdet. Renovasjonsplanen skal godkjennes av Teknisk 
avdeling i kommunen. 

3.6.4 Rigg-/anleggsplan
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Senest ved søknad om igangsettingstillatelse for tiltak skal det utarbeides rigg-/anleggsplan, 
hvor det redegjøres for plassering av riggområde, omfang av anleggstrafikk og vurdering av 
behov for midlertidige trafikkreguleringstiltak. Plan skal godkjennes av kommunal 
vegmyndighet. Jfr. pbl § 12-7, nr. 2.
 

4.0 Bebyggelse og anlegg

4.1 Fellesbestemmelser
4.1.1 Utomhusplan
Senest ved søknad om igangsettingstillatelse for tiltak skal det foreligge detaljert plan for den 
ubebygde delen av byggeområdet. Utomhusplanen skal redegjøre for eksisterende og 
framtidig terreng, behandling eller beplantning av fyllinger og skjæringer, eventuelle 
forstøtningsmurer med kotehøydeangivelser, eventuelt andre arealavgrensende tiltak og 
støyskjermingstiltak, vegetasjon som skal bevares eller fjernes, ny beplantning, inkludert 
vegetasjonsskjerm GV1, materialbruk på flater, overvannshåndtering og utomhusbelysning. 
Ved utarbeidelse av utomhusplanen skal det legges vekt på gode løsninger for gående og 
syklende som minimerer potensielle konflikter med kjøretøy.

Senest ved søknad om igangsettingstillatelse skal det redegjøres spesielt for hvordan tiltaket 
er tilrettelagt for gående og syklende, herunder tilknyttet overordnet gang- og sykkelvegnett. 
Jfr. pbl § 12-7, nr. 1 og 7.

4.1.2 Parkering
Det tillates etablert parkering for privatbiler innenfor planområdet etter følgende minimums-
/maksimumsnorm:

Forretning : 3 parkeringsplasser per 100 m² bruksareal
Kontor/tjenesteyting : 1,5/3 parkeringsplasser per 100 m² bruksareal

Minimum 5 % av parkeringsplasser skal være tilrettelagt for funksjons-/bevegelseshemmede 
og minimum 20 % skal være tilrettelagt med ladepunkt for el-bil.

Det skal etableres parkering for sykkel innenfor planområdet etter følgende minimumsnorm:

Forretning : 3 parkeringsplasser per 100 m² bruksareal
Kontor/tjenesteyting : 3 parkeringsplasser per 100 m² bruksareal

Sykkelparkering skal opparbeides med stativ for hensetting og minimum 50 % skal etableres 
med takoverbygg og maksimalt 50 meter fra hovedinngangsparti. Jfr. PBL § 12-7, 1 ledd 
nr. 3.

4.1.3 Skilt/reklame
Skilt eller reklameinnretninger kan ikke settes opp uten at bygningsmyndighet har gitt 
tillatelse etter søknad etter pbl § 20-1 i). Tillatelse kreves ikke for mindre skilt, mindre 
reklameinnretninger o.l. som settes opp på byggverk knyttet til egen næring. Som mindre 
skilt regnes skilt under 1.0 m². Sporadisk reklame, plakater, bannere o.l. i forbindelse med 
arrangementer, og som skal henges opp for kortere tidsrom er ikke søknadspliktig.

Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn 
både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Skjemmende farger og utførelse er ikke tillatt og 
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kan kreves endret. Ved plassering av skilt og reklame utvendig på bygning, innhegning e. l. 
skal skiltets utforming, farge og plassering innpasses og underordnes byggverkets fasade. 
Skilt og reklameinnretninger skal tilpasses bygningsmiljøet i området. Reklamer som sjenerer 
boliger kan forbys. Markiser, skilt og andre innretninger ut over fortau eller annen offentlig 
grunn må ikke anbringes slik at ferdselen hindres eller omgivelsene utsettes for fare. 
Reklameflaggstenger og løsfotreklame er ikke tillatt. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1.

4.1.4 Støttemurer og andre mindre konstruksjoner
Utenfor byggegrenser tillates det etablert støttemurer og andre mindre 
konstruksjoner/installasjoner. Dette gjelder ikke for byggegrense mot rv. 111, med unntak av 
støttemurer mot eksisterende gang- og sykkelveg. Jfr. pbl § 12-7, nr. 2.

4.1.5 Transformatorstasjon
Innenfor feltene tillates det etablert transformatorstasjoner for fordeling av strøm som del av 
bebyggelse eller frittstående konstruksjon på utomhusareal.  Jfr. § 12-7, 1 ledd nr. 14. 
Tilhørende strømledninger skal etableres som jordkabler. Jfr. pbl § 12-7, nr. 2.

4.1.6 Utforming og struktur

a) På utomhusareal skal det legges særlig vekt på tilrettelegging for gående og 
syklende, inkludert tilknytning til overordnet gang- og sykkelvegnett. Det skal være 
minimum to tilknytningspunkter til gang- og sykkelveg langs Sorgenfri Allé, minimum 
to tilknytningspunkter til gang- og sykkelveg langs "Veg 3" i reguleringsplan for 
Sorgenfri (2005) og minimum ett tilknytningspunkt til gang- og sykkelveg langs rv. 
111. Minst en av gang- og sykkeladkomstene skal legges direkte mot hovedinngang 
på nytt bygg. Ferdselsårer for gående og syklende skal være tydelige og markerte.

b) Terreng internt på planområdet skal gis en enhetlig og estetisk utforming.
c) Bebyggelsens fasader skal preges av åpenhet og henvendelse mot tilstøtende 

ferdselsårer og Sorgenfri Allé i særdeleshet.
d) Bebyggelsen skal preges av god kvalitet, form, materialbehandling og fargesetting.
e) Bebyggelsen skal ha et modernistisk uttrykk og et rolig, men variert formspråk, som 

speiler bebyggelsens funksjon, samt et ensartet preg som gjenspeiles i planområdet 
som helhet.

f) Takkonstruksjoner skal være flate eller pulttak. Saltak eller valmtak tillates ikke. Svak 
tosidig helning på tak av hensyn til overvannsavrenning tillates dersom gesims ligger 
på høyere kotehøyde enn "møne".

g) Store, sammenhengende fasader, som gir vesentlig nær- eller fjernvirkning, skal 
oppdeles ved hjelp av estetiske virkemidler.

h) Utomhusarealer skal brytes opp ved bruk av vegetasjon, kantstein, etc.
i) Majoriteten av parkeringsareal skal etableres på østre side av ny bebyggelse.

Jfr. § 12-7, 1 ledd nr. 1. 

4.2 Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB1)

4.2.1 Arealbruk
Innenfor feltet tillates det etablert forretnings-, kontor- og/eller tjenesteytingsvirksomhet. 
Innenfor forretningsformålet inngår småindustri og mindre håndverks- og/eller 
produksjonsbedrifter. Det tillates maksimalt etablert 3000 m² bruksareal detaljhandel, men 
ikke plasskrevende varer. Minimum 80 % av bruksarealet i første etasje skal benyttes til 
forretningsvirksomhet eller utadrettet, offentlig virksomhet. Det tillates ikke utelagring. Det 
tillates ikke etablert virksomhet med vesentlig utslipp til luft, jord eller vann, eller virksomhet 
som på annen måte er sjenerende for tilgrensende områder ved lukt, røyk eller støy. Jfr. pbl 
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§ 12-7, nr. 1. I tilknytning til hovedinngang(ene) skal det etableres et fellesområde/gangareal 
der det skal etableres benker, bord og tilsvarende. Områdets funksjon skal være å knytte 
bygg(ene) sammen, også med tilhørende gang- og sykkelveger og tilstøtende områder. 

4.2.2 Høyder
Innenfor feltet tillates det oppført forretnings- og/eller industribebyggelse med maksimal 
gesims-/mønehøyde inntil 12 meter målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå. Gesims-
/mønehøyde skal ikke overstige kote +19,0. Takoppbygg for tekniske anlegg tillates med 
maksimal høyde på 3,0 meter over gesims, men ikke utover maksimalt 20 % av byggets 
grunnflate. Nødvendig høyde for heishus og overdekket trapperom kan tillates over gesims. 
Jfr. PBL § 12-7, nr. 1.

4.2.3 Utnyttelsesgrad og enhetsstørrelse
For feltet er maksimal BYA 50 %. Felt GV1 skal medregnes i grunnlag for beregning av 
tomteutnyttelse. Innenfor feltet tillates ikke bygningsenheter med bruksareal på over 3000 m² 
BRA. Jfr. pbl §12-7, nr. 1. 

5.0 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.1 Gang-/sykkelveg (o_SGS1)
Gang-/sykkelveg o_SGS1 er offentlig. Jfr. pbl §12-7, nr. 10. 

5.3 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG_1-3)
Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG_1-3) er offentlig. Jfr. pbl §12-7, nr. 10. 

5.4 Atkomst
Atkomst fra kjøreveier tillates som vist med avkjørselspil på plankart. Avkjørselspiler er 
retningsgivende. Jfr. pbl § 12-7, nr. 2.

6.0 Grønnstruktur

6.1 Grønnstruktur (G1)
Innenfor grønnstruktur G1 tillates det etablert anlegg og konstruksjoner som bygger 
oppunder formålets funksjon. Jfr. pbl § 12-7, nr. 2.

6.2 Vegetasjonsskjerm (GV1)
Vegetasjonskjerm GV1 skal opparbeides som grøntanlegg etter plan godkjent av 
bygningsmyndighet. Innenfor feltet skal det etableres en type beplantning som på kort og 
lang sikt gir en effektiv skjerming. Avkjørsler fra lokalvegnett og krysningspunkter for gående 
og syklende tillates krysse vegetasjonsskjerm. Jfr. pbl § 12-7, nr. 2.

8.0 Hensynssoner

8.1 Sikringssone – Frisikt
Ved kryss og avkjørsler skal det mellom frisiktlinje og veiformål være fri sikt i en høyde av 0,5 
m. over tilstøtende veiers planum. Jfr. pbl § 12-7, nr. 4.


