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Forslag til reguleringsbestemmelser til detaljregulering for
Vikeråsen syd - Fredrikstad kommune

(Nasjonal plan-ID: 3004 1196)

Dato for siste rev. av bestemmelsene: 16.06.2021
Dato for kommunestyrets godkjenning:

§ 1. GENERELT
§ 1.1 Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på
plankartet.

§ 1.2 Reguleringsformål:
Pbl § 12-5:
1. Bebyggelse og anlegg

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (B1-4)
- Fritidsbebyggelse – frittliggende (FF)
- Energianlegg (E)
- Renovasjonsanlegg (R)
- Lekeplass (L1-3)

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
- Kjøreveg (V1-3)

3. Grønnstruktur
- Blå/grønnstruktur (BG1-4)
- Turveg (T1-2)

§ 2. FELLESBESTEMMELSER (Pbl § 12-7 nr. 1, 4, 6)
§ 2.1 Bygge- og anleggsfasen
Det skal foreligge en plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge-
og anleggsfasen. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider,
trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold.

§ 2.2 Kulturminner
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, jfr. Lov om kulturminner
av 9. juni 1978 nr. 50, § 8.

§ 2.3 Universell utforming
a) Minst 50 prosent av alle boenheter skal være tilgjengelige, ved at alle hovedfunksjoner skal
ligge på inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom og bad.

§ 2.4 Støy og luftkvalitet
a) Støy skal ikke overskride verdiene i tabell 3 i støyretningslinjen T-1442/2016.

b) Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/16) skal legges til grunn ved planlegging av bygg- og anleggsvirksomheten. Dersom
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støygrensene ved spesielle tilfeller ikke kan overholdes, gjelder regelen om varsling, jf. kap
4.4 i retningslinjen.

c) Luftforurensning skal ikke overskride verdier gitt i tabell 1 i Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).

§ 2.5 Veiledende illustrasjon
a) Illustrasjonsplan datert 18.05.2021 skal være veiledende for utformingen av planområdet.
Dette gjelder i første rekke for angitte høyder på veger.

§ 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl § 12-5 nr. 1 og 12-7 nr. 1 og 2)
§ 3.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (B1-4)
a) Arealbruk
Byggeområde B1-4 tillates benyttet til eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet og
tomannsboliger med tilhørende anlegg. Tomannsboliger tillates kun på tomt 3-10.

b) Utnyttelsesgrad
Maksimalt tillatt BYA er 25 %. Dersom garasje ikke byggemeldes sammen med annen
bebyggelse, skal 2 biloppstillingsplasser á 18 m2 pr. boenhet likevel medregnes i BYA og
vises på situasjonsplanen.

c) Høyder.
Saltak:
For bebyggelse med saltak er maks. gesimshøyde 6,0 m og maks. mønehøyde 8,0 m målt over
gjennomsnittlig ferdig planert terreng rundt bygget. For bebyggelse med underetasje er maks.
gesimshøyde 7,0 meter og maks. mønehøyde 9,0 meter målt over gjennomsnittlig planert
terreng. Dersom bygget har takopplett eller ark, måles gesimshøyden til topp takopplett/ark
dersom opplett eller ark er større enn 1/3 av hovedtakets lengde. Er opplett/ark mindre enn 1/3
av hovedtakets lengde måles gesimshøyden til skjæringspunkt mellom hovedtak og yttervegg.

Flatt tak:
For bebyggelse med flatt tak er maks. gesims- og mønehøyde 7,0 meter over gjennomsnittlig
planert terreng. For bebyggelse med underetasje er maks. gesims- og mønehøyde 8 meter over
gjennomsnittlig planert terreng.

Pulttak:
For bebyggelse med pulttak er maks. høyde på laveste gesims 6,5 meter og høyeste gesims 8
meter. For bebyggelse med underetasje er høydene henholdsvis 8 meter og 9,0 meter.

d) Bilparkering.
Det skal opparbeides minimum 1 og maksimum 2 parkeringsplasser pr. boenhet. Det skal
tilrettelegges for lading av el-bil.

e) Sykkelparkering.
Det skal opparbeides minimum 2 plasser pr. boenhet.

f) Garasje, carport og utebod.
Garasje/carport/utebod kan bare oppføres i én etasje og skal være tilpasset bolighuset med
hensyn til takvinkel, materialvalg, form og farge. Maks. mønehøyde for
garasje/carport/utebod er 5,0 m målt ved bygningens høyeste gavlvegg. Maks. BYA for
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garasje/carport/utebod er 50 m2 per enhet. Det tillates 1 frittstående bygning under 50 m2 pr.
tomt i tillegg til garasje. Dette gjelder uavhengig av om garasjen er frittliggende eller
innebygd i/sammenbygd med boligen.

Garasje/carport/utebod kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense. Ved plassering av garasje
eller carport skal det alltid være plass på egen tomt til 1 biloppstillingsplass med lengde 5,0
meter foran garasjeport eller innkjøring til carport. Ved dobbelgarasje eller garasje/carport
skal det tilsvarende være plass til 2 biloppstillingsplasser foran innkjøringen.
Garasje/carport/utebod tillates plassert utenfor viste byggegrenser inntil 1 meter fra
tomtegrense mot vegene V1-3 dersom garasjen/carporten legges parallelt med vegen.
Garasje/carport vinkelrett på veg skal ligge minst 5 meter fra tomtegrense mot veg.
Garasje/carport skal være inntegnet på situasjonsplanen for byggesøknaden for boligen selv
om den ikke skal bygges samtidig.

g) Fyllinger, skjæringer og forstøtningsmurer.
Bebyggelsen skal tilpasses tomta, ikke omvendt. Det er bebyggelsen som skal ta opp
høydeforskjeller i terrenget i form av for eksempel underetasje eller mellometasjer. Det skal
være underetasje på bebyggelsen på tomt 1-7 og 13. Ved arrondering av tomtene skal
bebyggelsen plasseres og utformes slik at det unngås markerte fyllinger, forstøtningsmurer og
skjæringer. Det er ikke tillatt med høye (over 2,0 m) fyllinger med tilhørende bratte (mer enn
35o) kanter. Frittstående støttemurer tillates ikke med høyde over 2 m. Støttemurer i
tilknytning til bolig tillates med høyde inntil 3 m. Støttemurer tillates utenfor viste
byggegrenser.

h) Estetikk
Bebyggelsen skal ha flatt tak, pulttak eller saltak. Bebyggelse med saltak skal ha takvinkel
mellom 27 og 40 grader. Møneretningen skal følge husets lengderetning.
Taktekkingsmateriale skal være av stein eller andre materialer som gir en mørk, matt
fargevirkning.

Sammen med byggesøknad skal det fremlegges en estetisk redegjørelse.

i) Utomhusplan
Sammen med byggesøknad skal det fremlegges en utomhusplan for tomten. Utomhusplanen
leveres i målestokk 1:200 og skal minimum vise følgende:
· Bebyggelsens plassering i plan og høyde
· Uteoppholdsarealer, herunder

o Bevaring av eksisterende vegetasjon, ny vegetasjon, plantevalg og plassering
o Eventuelle lekearealer
o Koter som viser eksisterende og prosjektert terreng
o Terrengforstøtninger, trapper og gjerder

· Biloppstillingsplasser
· Plassering av avkjørsel
· Plassering av renovasjon
· Håndtering av overvann
· For tomter i bratt terreng (1:3) skal det dokumenteres at hustypen er egnet til terrenget.
· Det skal vurderes evt. behov for sikringsgjerder mot stup o.l. Gjerder tillates utenfor

regulerte byggegrenser, i eiendomsgrenser og på steder hvor det er behov for
sikringsgjerder mot stup og andre farer.
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§ 3.2 Fritidsbebyggelse – frittliggende (FF)
a) Utnyttelsesgrad
Samlet bruksareal (BRA) skal ikke overstige 90 m2.

b) Høyder.
Maks. gesimshøyde er 4,0 meter og maks. mønehøyde 5,5 meter målt fra gjennomsnittlig
eksisterende terreng. For bygninger med andre takløsninger, som pulttak og flate tak, skal
maksimal gesims-/mønehøyde ikke overstige 4,5 meter målt fra gjennomsnittlig eksisterende
terreng.

c) Det skal legges avgjørende vekt på utforming og terrengtilpasning. Økt eksponering mot
sjø, ferdselsveger og åpne landskap skal unngås.

d) Bebyggelsen skal fargesettes i stedstilpasset naturfarge.

e) Opparbeidet uteplass, terrasse eller veranda skal tilknyttes fritidsboligens bygningskropp,
og kan tillates oppført/utvidet med samlet areal inntil 40 m2, hvorav 10 m2 av disse kan
overbygges. Overbygd uteplass/terrasse/veranda medregnes ikke i samlet BRA.

f) Svømmebasseng/badestamp/utepeis o.l. kan tillates som del av terrasse etc. innenfor
rammene i pkt. e).

g) Takterrasser og frittliggende opparbeidet uteplass (som for eksempel plattinger/terrasser)
tillates ikke.

h) Innhengning, gjerder, forstøtningsmurer, terrengendring eller lignende tillates ikke. Unntak
fra forbud mot gjerder kan gjøres der gjerder er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn.

i) Irreversible terrenginngrep som for eksempel sprenging, splitting og skjøring av fjell tillates
ikke. Naturlig terreng, samt stedegen, skjermende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad.

§ 3.3 Lekeplass (L1-3)
a) Lekeplassene L1-3 skal være felles for alle beboere i planområdet.

b) Opparbeidelse av lekeplasser skal skje i samsvar med forskrift om sikkerhet ved
lekeplassutstyr fra Produkt- og elektrisitetstilsynet, eller senere lovverk for dette.

c) Innenfor hvert lekeområde skal det som minimum opparbeides en huske, sandkasse og
sittebenk. Det tillates ikke oppført bygninger i lekeområdene. Unntak kan gjøres for mindre
lekehus som naturlig hører hjemme i et lekeområde.

d) Før opparbeidelse av lekeplass igangsettes, må plan for dette være godkjent av kommunen.

§ 4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
(Pbl § 12-5 nr. 2 og 12-7 nr. 1)
§ 4.1 Kjøreveg (V1-3)
a) Ved prosjektering og opparbeidelse av kjørevegene skal det legges vekt på god
terrengtilpasning for å begrense skjæringer og fyllinger.
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b) Det tillates stigning inntil 10 %.

c) Det skal være gatebelysning langs V1-3.

d) Vegene skal være åpne for allmenn ferdsel til fots.

§ 5. GRØNNSTRUKTUR (Pbl § 12-5 nr. 3 og 12-7 nr. 1 og 2)
§ 5.1 Blå/grønnstruktur (BG1-4)
a) BG1-4 skal fungere som buffersoner og vegetasjonsskjermer omkring det nye
boligområdet. Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares. Det kan tillates
plukkhogst i områdene i samråd med kommunens natur- og miljøforvaltning.
Arealene tillates ikke benyttet til lagringsplass eller riggplass i anleggsfasen.
Henlegging av hageavfall er ikke tillatt.

b) Innenfor BG1 tillates opparbeidelse av enkle stier/turveger som skal være
åpne for allmenn ferdsel til fots.

c) Innenfor BG2 tillates skjæring/fylling for å få en best mulig terrengtilpasning
langs kjøreveg V1 og turveg T2.

d) Det tillates ikke graving eller andre tiltak som kan skade viste tre som skal
bevares innenfor BG1. Forbudet omfatter også kjøring og lagring, og gjelder
innenfor rotsonen (= diameter på trekronen) til treet.

§ 5.2 Turveg (T1-2)
a) T1-2 er tenkt som enkle, naturtilpassede turveger. Turvegene skal ha bredde
minimum 0,8 meter. Turvegene tillates ikke asfaltert.

§ 6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (Pbl § 12-7 nr. 10)
§ 6.1 Uteoppholdsarealer
a) Lekeplass L1 skal være opparbeidet før noen ny bolig på tomt 1-4 eller 8-9 gis
brukstillatelse.

b) Lekeplass L2 skal være opparbeidet før noen ny bolig på tomt 10-15 gis brukstillatelse.

c) Lekeplass L3 skal være opparbeidet før noen ny bolig på tomt 5-7 gis brukstillatelse.

d) Turveg T1 skal være opparbeidet før noen ny bolig på tomt 1-2 gis brukstillatelse.

e) Turveg T2 skal være opparbeidet med forbindelse helt ned til eksisterende adkomstveg i
sør før noen bolig på tomt 5-7 gis brukstillatelse.

f) Nærmiljøpark ved Oksviken barnehage skal sikres opparbeidet før det gis brukstillatelse til
noen bolig innenfor planområdet.

g) Utomhusplan for felles uteoppholdsarealer, lekearealer og andre grøntområder skal
foreligge sammen med søknad om opparbeidelse av infrastruktur.
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§ 6.2 Bygge- og anleggsfasen
a) Nødvendige beskyttelsestiltak iht. plan for bygge- og anleggsfasen (jf. § 2.1) skal være
etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes.

§ 7. EIERFORM (Pbl 12-7, nr. 14)
a) Kjøreveg V1 er felles for alle eiendommene innenfor planområdet. V2 er felles for tomt 1-
3. V3 er felles for tomt 12-15 og FF. Lekeplass L1-3 er felles for hele planområdet. Turveg
T1-2 er felles for hele planområdet. Renovasjon R er felles for tomt 12-15 og FF.

b) Energianlegg E er offentlig.

c) Øvrige arealer innenfor planområdet er private.


