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Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 24.05.2017 49/17 

 

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken  
arealplanID 0106 445 - Sentrum 
Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 godkjennes det fremlagte forslag til 
mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken, arealplanID 0106 445, 
plankart datert 30.06.99, sist revidert 24.03.15 med tilhørende reguleringsbestemmelser 
datert 01.07.99, sist revidert 24.03.15. 
 
Fredrikstad, 15.05.2017 

 

Planutvalgets behandling 24.05.2017: 

Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Planutvalgets vedtak 24.05.2017: 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 godkjennes det fremlagte forslag til 
mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken, arealplanID 0106 445, 
plankart datert 30.06.99, sist revidert 24.03.15 med tilhørende reguleringsbestemmelser 
datert 01.07.99, sist revidert 24.03.15. 

 
 
Fredrikstad, 29.05.2017 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Adrian Stjern 

kommunalsjef Bente Meinert 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
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Rådmannens forslag til innstilling 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 godkjennes det fremlagte forslag til 
mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken, arealplanID 0106 445, 
plankart datert 30.06.99, sist revidert 24.03.15 med tilhørende reguleringsbestemmelser 
datert 01.07.99, sist revidert 24.03.15. 
 
Sammendrag 
Plankonsulent SG arkitekter AS fremmer på vegne av forslagsstiller Kniplefjellet Eiendom AS 
forslag til mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken, arealplanID 0106 
445, vedtatt 18.05.00. 
 
I henhold til Fredrikstad kommunes delegeringsreglement kan planutvalget vedta mindre 
endringer i reguleringsplaner.  
 
Forslaget innebærer sammenslåing av byggeområder og enkelte justeringer av formålsgrenser 
innenfor planområdet. Samt fjerning av reguleringsbestemmelser viss hensyn vurderes sikret i 
nyere planlov (PBL2008) og byggeteknisk forskrift (TEK10). 
 
Planadministrasjonen støtter endringene, og kan ikke se at de vil medføre at hovedtrekkene i 
planen blir vesentlig endret. Endringene omfatter ikke innføring av nye eller fjerning av 
arealformål eller hensynssoner. Endringene kan betraktes som mindre. 
 
Før det treffes vedtak om mindre endringer i en vedtatt reguleringsplan, skal saken 
forelegges berørte myndigheter, og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av 
vedtaket skal gis anledning til å uttale seg. Dette er gjort og det foreligger ingen innvendinger 
mot forslaget fra noen av disse.  
 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag til å anbefale at den fremlagte 
planendringen godkjennes. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart datert 30.06.99, sist revidert 24.03.15 (nedskalert til A3)  
3 Reguleringsbestemmelser datert 01.07.99, sist revidert 24.03.15  
4 Søknad om mindre reguleringsendring datert 07.01.15  
5 Kopi av gjeldende plankart (nedskalert til A3)  
6 Kopi av gjeldende reguleringsbestemmelser  
7 Kopi av planbeskrivelse  
8 Skisseforslag alt.1 første etasje (ikke juridisk bindende)  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2014/24424. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Plankonsulent SG arkitekter AS fremmer på vegne av forslagsstiller Kniplefjellet Eiendom 
AS forslag til mindre endringer i reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken, arealplanID 
0106445, plankart datert 30.06.99, sist revidert 24.03.15 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 01.07.99, sist revidert 24.03.15. 
 
I forbindelse med realiseringen av søndre del av reguleringsplan for Åsebråten - 
Smedbakken ønsker Kniplefjellet Eiendom AS å endre arronderingen av arealformålene 
innenfor de to eiendommene for å effektivisere arealutnyttelsen. Forslaget ønskes behandlet 
som en mindre reguleringsendring. 
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Endring av arealformål kan som regel ikke behandles som en mindre endring. I 
lovkommentaren til plan- og bygningsloven §12-14 åpnes det allikevel for dette: «En 
justering av grensene mellom to formål kan likevel i de fleste tilfeller anses som en mindre 
vesentlig endring.» 
 
Beskrivelse av endringene 
Forslaget innebærer: 

• Flytting av friområde F2 
• Sammenslåing av byggeområdene B2, B3 og B4 til B2 
• Flytting av vendehammer ved F2 
• Fjerning av krav om tomtedelingsplan i § 2.3 
• Fjerning av bestemmelse om maks 3 leiligheter pr. bygg i § 2.3 
• Fjerning av bestemmelse om at bygning kan plasseres inntil 1 m fra nabogrense mot 

nord i § 2.3 
 
Byggeområde B1 er ikke med i endringsforslaget da det er erstattet av detaljregulering for 
Åsebråtentunet, arealplan-ID 01061034, vedtatt 23.01.14. 
 
Endringene er nærmere beskrevet og begrunnet i vedlagt søknad om mindre 
reguleringsendring datert 07.01.15. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Endringen berører ingen andre eiere enn forslagsstiller, og ingen naboer. Konsekvensene er 
minimale. 
 
Samråd og medvirkningsprosess: 
Saken med tilhørende dokumenter har vært forelagt berørte myndigheter og berørte 
eiere/festere i henhold til plan- og bygningslovens §12-14 og følgende lovkommentar: 

«Saken skal forelegges berørte myndigheter før det treffes slikt vedtak, og eierne og 
festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket skal gis anledning til å 
uttale seg. Hensikten er at for å avklare om en endring kan regnes som «mindre», 
skal de myndigheter som er berørt og eiere og festere av eiendommer som direkte 
berøres av endringene, ha hatt anledning til å uttale seg. Dersom det foreligger 
innvendinger til endringene fra de berørte myndigheter eller private, vil ikke 
endringene kunne anses som «mindre». Da vil saken måtte behandles som vanlig 
reguleringsendring.» 

 
Mindre reguleringsendring for Åsebråten-Smedbakken ble først forelagt naboer og berørte 
myndigheter den 30.03.15 med frist for innspill 24.04.15. Berørte myndigheter mente 
grunnlaget for en mindre endring var til stede, men forslag til endring ble trukket da den 
møtte noe motstand fra berørte naboer. Naboene var blant annet bekymret for utsikt 
forårsaket av byggehøyde og ferdsel gjennom området. 
 
Reguleringsavdelingen ble i ettertid informert om at det var avholdt møter mellom 
forslagstiller og berørte naboer, og at grunnlaget for en mindre endring av reguleringsplanen 
nå skulle være til stede. For å bekrefte dette og gi nye berørte naboer en mulighet for å utale 
seg ble forslag til mindre endring forelagt på nytt for naboer og berørte myndigheter den 
20.02.17. Med frist for innspill innen den 17.03.17.  
 
Forslag til mindre endring ble forelagt uendret fra første forelegging den 30.03.15, men 
denne gang ble det også vedlagt et skisseforslag som viser eksempelvis utbygging forslaget 
legger opp til. Skisseforslaget er vedlagt saksfremstillingen, men er ikke juridisk bindende. 
Det ble mottatt 4 uttalelser til ny forelegging. 
 



Side 4 av 5 
 

Innkomne uttalelser til forelegging av mindre endring 
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
forslagstillers og rådmannens kommentarer. 
 
Fylkesmannen i Østfold, brev datert 15.03.17 
Vi uttalte oss til tidligere oversendelse i 2015 og konkluderte da med at vi ikke hadde 
merknader til at endringen kunne behandles som mindre. Vi har ikke andre merknader til 
dette nå. Vi ser det som positivt at forslaget sendes på ny høring, særlig med tanke på 
berørte naboer. 
 
Forslagstillers kommentar 
Merknad tas til etterretning. 
 
Rådmannens kommentar 
Merknad tas til orientering. 
 
Østfold fylkeskommune, brev datert 13.03.17 
ØFK har tidligere uttalt seg til endringene i brev datert 14. april 2015, og skrev følgende: 
«Østfold fylkeskommune er enig i Fredrikstad kommunes vurderinger av endringene i 
punktene 1-5 i dette tilfellet er mindre endringer eller justeringer, som i stor grad er 
justeringer innenfor formålene.» 
ØFK forutsetter at parkeringsplassen er plassert slik at den ikke forstyrrer lek og opphold. 
Videre forutsetter vi at området ikke legger opp til et dårligere tilbud for dette området (lek og 
opphold), enn det som er skissert for kommuneplanen for Fredrikstad kommune. 
Østfold fylkeskommune viser til uttalelse datert 14. april 2015, vi har ingen spesielle 
tilføyelser til mindre reguleringsendring for Åsebråten, Smedbakken i Fredrikstad kommune. 
 
Forslagstillers kommentar 
Arealet på lekeplassen endres ikke, og vil fortsatt ligge på rundt 1 daa. Lekeplassen trekkes 
vekk fra vendehammer, noe som er positivt, og kommer ikke konflikt med parkeringsplass. 
Parkering planlegges i parkeringskjeller, men det vil evt. anlegges noen gjesteparkeringer på 
bakkeplan. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen er enig i forslagstillers kommentar. 
 
Statens vegvesen, brev datert 09.03.17 
Det samme forslaget til endringer var på høring våren 2015. Vi viser til vårt brev datert 21. 
april 2015 der vi uttaler at vi ikke har merknader til den foreslåtte endringen av planen. Vi har 
ingen tilføyelser til dette nå. 
 
Forslagstillers kommentar 
Merknad tas til etterretning. 
 
Rådmannens kommentar 
Merknad tas til orientering. 
 
Pål Sandnes, epost datert 09.03.17 
Som beboer i Åsebråtetunet 1 har jeg fått den justerte reguleringsplan til uttalelse. Jeg har 
absolutt ingen kommentar til planendringene. 
I den nye planen er det regulert inn en turvei/gangvei i nedkant av området. Jeg kan ikke se 
av planbeskrivelsen at det kreves at denne opparbeides som et ledd i bygging av boligene i 
området. Det står bare: 
"Det skal også være turveiforbindelse gjennom dette friområdet mellom planlagte ny vei til 
boligområdene og Traraveien, via SP3". Dette bør forsterkes til at turveien skal opparbeides. 
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Det må dessuten sikres adkomst fra Traraveien frem til der turveien ender. I dag står et skilt 
om at gjennomgang er forbudt med hilsen fra Smedens Gård sameie i veien. Jeg forutsetter 
at dette ordnes slik at turveien kan benyttes. Jeg forventer nemlig at turveien vil bli en mye 
benyttet forbindelse fra Åsebråten Park mot butikkene på Wilbergjordet. 
 
Forslagstillers kommentar 
Merknad tas til etterretning. Planendringen omfatter «en mindre endring». Dette innebærer i 
praksis at minst mulig skal endres. Hensynet til turveien er derfor ikke vurdert eller endret i 
planen. I en helt ny plan ville det nok ha blitt lagt inn en rekkefølgebestemmelse for å sikre at 
turvegen fullføres. 
Som tidligere er turvegen knyttet mot lekeplassen. Det vil være naturlig at vegen 
opparbeides samtidig med boligene. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen er enig i forslagstillers kommentar. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Vurderes uendret i forhold til gjeldende reguleringsplan. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Rådmannen mener at endringene ikke vil føre til at hovedtrekkene i planen endres. 
Justeringene innebærer ikke endring i forutsetningene for å kunne gjennomføre planen for 
øvrig, sett i forhold til planen som helhet og de formålene den skal fremme. Rådmannen 
klassifiserer derfor de omsøkte tiltak som en mindre endring av reguleringsplan. 
 
Før det treffes vedtak om mindre endringer i en vedtatt reguleringsplan, skal saken 
forelegges berørte myndigheter, og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av 
vedtaket skal gis anledning til å uttale seg. Dette er gjort og det foreligger ingen 
innvendinger mot forslaget fra noen av disse. 
 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag til å anbefale at den fremlagte 
planendringen godkjennes. 
 


