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Revidert søknad om mindre reguleringsendring av Reg uleringsplan for
Åsebråten - Smedbakken

Bakgrunn

Kniplefjellet Eiendom AS ønsker å realisere det den søn dre delen delen av
«Reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken».

Det aktuelle arealet omfatter deler av eiendommene Gn r 201 bnr 1 5, 1 27 og 1 77 i
Reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken, vedtatt 18.0 5.2000,
(PlanID.: 01 06445).

For å få til en mest mulig effektiv arealutnyttelse ønske r Kniplefjellet eiendom å
endre arronderingen av arealformålene innenfor de to eiendommene. Dette ønskes
behandlet som en mindre reguleringsendring.

Gjeldende plan

I gjeldende plan er det aktuelle arealet regulert ti l formålet «boliger». Disse er
inndelt i felt B2, B3 og B4. I tilknytning til bolig ene er det regulert inn en lekeplass
F2.

Tilhørende reguleringsbestemmelser krever at det utar beides en
«tomtedelingsplan» for hver av områdene. BYA er satt ti l 30%. I siste setning av
§ 2.3 framkommer det at: «B3, B4 og skal bebygges med småhusbebyggelse. Maks
3 leiligheter pr. bygg» . Det kan se ut som om «B2» har falt ut av setningen, d a det
er et «og» for mye. Hverken reguleringsbestemmelser el ler plankart (originalkartet
på papir) gir heller ingen nærmere beskrivelse av hva som skal bygges på B2.

Friområdet F2 skal fungere som lekeplass for omkringliggen de boliger, og er
lokalisert i tilknytning til «turvei» og «felles lekea real» i de tilstøtende områdene.

Forslag til endringer

I gjeldende plan er tomtearealet arrondert slik at «B 4» blir en forholdsvis smal men
dyp tomt. Det er vanskelig å utnytte dette arealet på en god og effektiv måte.
Inndelingen i felt B2 og B3 er heller ikke hensiktsmessi g, da
reguleringsbestemmelsene for de to områdene ellers er l ike. Ved å omarrondere
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planformålene slik at B2, B3 og B4 blir slått sammen, vi l en oppnå en mer rasjonell
utbygging.

Planens § 2-3, som omhandler B2, B3 og B4 gir en begr ensning på 3 boenheter pr.
bygg. Det skrånende terrenget legger til rette for en trapping av bygninger. Det er
derfor aktuelt å legge inn bebyggelse i to etasjer, m en med boliger på ett plan. Det
er da ønskelig å kunne legge inn mer enn tre boenhete r i hver bygningskropp.

Planens § 2-3 krever at det utarbeides en «tomtedelingsp lan» før fradeling og tiltak
etter planen godkjennes. Krav om tomtedelingsplan ble i sin tid tatt inn av
privatrettslige årsaker og har ingen planjuridisk fora nkring eller planfaglig hensikt
da fellesbestemmelsenes § 2.1 sørger for at det utarbei des en utomhusplan som
sikrer en god bokvalitet. Det foreslås at bestemmelsen tas ut.

Lekeplassen «F2» trekkes noe nordover, men beholder kop lingen mot turveien og
lekeplassen i de tilstøtende områdene.

Det foreslås å flytte vendehammeren noe sørover. Vendeha mmeren kommer med
dette nærmere enden av vegen der det er aktuelt å snu, og den blir trukket vekk fra
lekeplassen slik at trafikksikkerheten bedres.

Endringen omfatter en omarrondering av formålsgrensen e samt at det gis en større
frihet mht. antallet boenheter i samme bygningskropp. Da funksjonene,
utnyttelsesgraden og arealstørrelsene ikke endres, er d ette å anse som en mindre
endring etter PBL 12-1 4. Endringen er illustrert i f igur 1 og 2 nedenfor.

Figur 1. Før endring (utsnitt av plan)

Ny planlov

Mindre endringer skal etter kart- og planforskriften reg istreres som en egen
plantype i planregisteret. Gjeldende plan er vedtatt etter PBL 1 985 og SOSI-kodet
etter gammel lov. Ved mindre endringer er det i slike tilfeller anledning til å revidere
planen med de eksisterende SOSI-kodene, eller presenter e endringen etter
gjeldende lov.

Vi har av praktiske årsaker valgt å presentere endringen m ed den opprinnelige
SOSI-kodingen. Det blir slik sett et bedre samsvar mellom signatur i kart og

Figur 2. Etter endring (utsnitt av plan)
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planformål i bestemmelsene. Det nye plankartet er leve rt fra Fredrikstad kommune.
Det er ikke gjort andre endringer i plankartet enn skisser t i figur 2. På grunn av
kommunens SOSI-koding av kartet, avviker tegnforklaringen i revidert kart noe fra
det opprinnelige kartet. SOSI-Kontrollfilene innehol der en del geometriske feil.
Disse feilene omfattes av andre områder enn der de mind re endringene er gjort, og
stammer fra kommunens kartverk.

Søknad om mindre reguleringsendring

Med bakgrunn i det overstående søkes det om en mindre re guleringsendring av
Reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken, vedtatt 1 8.0 5.2000:

• F2 trekkes nordover.

• B2, B3 og B4 slås sammen til et felt gitt signaturen « B2».

• Vendehammer ved lekeplass trekkes sørover

• § 2-3. Krav om «tomtedelingsplan» for delfelt B2 og B3 tas ut av planen.

• § 2-3. Bestemmelse som «maks 3 leiligheter pr. bygg» i delfelt B2 og B3 tas
ut av planen.

Med vennlig hilsen

Jon Rongen
Arealplanlegger

Vedlegg:
1 . Revidert plankart (PDF), datert 07.01 .201 5.
2. Revidert plankart (SOSI) med kontrollfiler.
3. Reguleringsbestemmelser datert 30.06.1 999, sist revidert 07.01 .201 5.


