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FORSLAG TIL FORENKLET PLANENDRING FOR B113 BRØNNERØD

a)

Formålet med planendring

B113 Brønnerød ble regulert til boliger i 2017, plan ID 30041011. Det er planlagt en
blandet bebyggelse med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse.
Feltene BF1-11 er avsatt til eneboliger (Frittliggende småhusbebyggelse), og Brønnerødlia
Eiendom AS ønsker å utvikle enkelte av eneboligtomtene på felt BF4. Vi har i den
anledning identifisert utfordringer når det gjelder plassering av frittliggende garasjer.
Det er avsatt en byggegrense med 5 meter avstand fra regulert kjøreveg/fortau, og dette
gjelder også frittliggende garasjer. Veinormen i Fredrikstad kommune legger opp til en
avstand på 2 meter når garasjen ligger parallelt med veien.
Konsekvensen av å plassere garasjer 5 meter fra regulert kjøreveg/fortau er at det blir
svært høye grunnmurer på garasjer på tomter med fallende terreng fra veien. Tomter med
stigende terreng, vil få unødvendige store terrenginngrep med sprenging for å plassere
garasjer. Regulert plassering av frittliggende garasjer medfører et unødvendig stort
terrenginngrep eller høye grunnmurer på garasjene. Plasseringen medfører i tillegg et
unødvendig stort areal med harde flater. Se vedlagte illustrasjoner A915 Snitt - 5 meter,
A916 Perspektiv - 5 meter.
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Området har mange forskjellige type tomter med varierte høyder, adkomster og retninger.
Der det er mulig i henhold til disse parametere vil det være hensiktsmessig å tilpasse
garasjenes plassering på enten 5 meter eller inntil 1 meter fra regulert kjøreveg/fortau.
Hensikten med planendringen er dermed å tilrettelegge for at frittstående garasjer kan
plasseres inntil en meter fra regulert samferdselsformål, der det viser seg å være
hensiktsmessig. Dersom garasjen plasseres inntil 1 meter fra vei/fortau vil det også være
krav til en noe lavere profil, samt grønne tak.
Forslagsstiller ønsker kun å utvikle et fåtall av eneboligtomtene, og resterende tomter vil
bli solgt til private. Det er hensiktsmessig at det foretas en forenklet planendring for alle
tomtene slik man unngår flere separate søknader om dispensasjon eller forenklede
planendringer.
b)

Planområdet og om planarbeidet vil få virkning utenfor planområdet

Den forenklete planendringen påvirker ikke området utenfor planområdet.
c)

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

Det foreslås en endring i reguleringsbestemmelsene som åpner for at frittliggende garasjer
som ligger parallelt med veien skal kunne plasseres inntil 1 meter fra regulert
kjøreveg/fortau.
Tekst i foreliggende bestemmelse:
§ 5. BEBYGGELSE OG ANLEGG
5.1.3 Garasje/carport og utebod skal være tilpasset bolighuset med hensyn til,
materialvalg, form og farge. Maksimal tillatt gesimshøyde på garasje er 2,7 m og maks
tillatt mønehøyde er 5 m målt fra overkant gulv ved garasjeport. Maks. BYA for
garasje/carport er 50 m2 per tomt. Garasje som er under 50 m2 BYA kan plasseres inntil
1m fra nabogrense. Garasje skal være inntegnet på situasjonsplanen for byggesøknaden
for boligen selv om den ikke omsøkes samtidig.
Forslag til ny bestemmelse:
§ 5. BEBYGGELSE OG ANLEGG
5.1.3 Garasje/carport og utebod skal være tilpasset bolighuset med hensyn til,
materialvalg, form og farge. Maksimal tillatt gesimshøyde på garasje er 2,7 m og maks
tillatt mønehøyde er 5 m målt fra overkant gulv ved garasjeport. Maks. BYA for
garasje/carport er 50 m2 per tomt. Garasje som er under 50 m2 BYA kan plasseres inntil
1m fra nabogrense.
Frittliggende garasje kan tillates oppført inntil 1 meter fra regulert kjøreveg/fortau dersom
den plasseres parallelt med veibanen og har flatt grønt tak (sedum eller lignende).
Maksimal tillat gesimshøyde vil da være 3,0 meter fra overkant gulv ved garasjeport.
Garasje skal være inntegnet på situasjonsplanen for byggesøknaden for boligen selv om
den ikke omsøkes samtidig.
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d)

Utbyggingsvolum og byggehøyder

Ved plassering nærmere enn 5 meter fra vei/fortau skal garasjene oppføres med flatt,
grønt tak (som for eksempel sedum). Garasjenes maksimale gesimshøyder settes til 3,0
meter fra garasjegulv ved garasjeport.
e)

Funksjonell og miljømessig kvalitet

Flate tak på garasjene som dekkes med lav vegetasjon (som for eksempel sedumvekster)
vil medvirke til å førdrøye overvann på tomtene. På grunn av de varierte terrenget i
området vil takene kunne oppleves ovenfra som grønne elementer som blir del av
landskapet.
f)

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser,

Foreslått plassering av garasjer tilrettelegger for at det gjøres mindre terrenginngrep og at
det naturlige terrengdraget i større grad kan bevares.
Garasjene på eneboligtomter på Brønnerødtoppen, der topografien og veienes
svingninger varierer mye, vil mest naturlig ha en orientering som er tilpasset hver tomt og
forholdet til veien. Den store variasjonen i boligområdet leder til at frittstående garasjer
som plasseres inntil 1 meter fra vei/fortau derfor bør orienteres parallelt med veien, eller
følge boligens orientering da de er plassert 5 meter fra vei/fortau. Garasjene skal også
være tilpassete sine respektive bolighus med hensyn til materialvalg, form og farge.
Garasjer som oppføres inntil 1 meter fra vei/fortau vil få grønne flate tak, hvilket vil kunne
oppleves som grønne elementer i landskapet sett fra oven.
Dersom garasje plasseres integrert i boligene vil det bli utfordrende å bygge tilgjengelige
boliger, og forslagsstiller har et ønske om at dette skal være mulig. Siden alle funksjonene
kreves i inngangsplan for å oppnå tilgjengelighet, kreves tilstrekkelige arealer hvilket vil
gjøre det vanskelig å også ha plass til integrert garasje på flere av tomtene i området.
Intensjonen bak bestemmelsen er at det skal være en åpen gatestruktur med god sikt
langs internveisystemet, og det finnes et ønske om å sikre bevaring av terrengoverflater
og terrengformer som vurderes som viktige elementer i et fremtidig bomiljø.
Det har vært utført en analyse i digital modell for alle eneboligtomtene og veistrukturen, og
denne viser at veiene har stor bredde, og at en plassering av garasjer inn til en meter fra
regulert vei/fortau ivaretar intensjonene i planen. Endringen medfør ikke noen konflikt med
siktsoner for ordinær trafikk og ordinær drift, eller vedlikehold, av regulert vei, fortau og
VA-anlegg da garasjen plasseres inntil 1 meter fra vei. Se vedlagt plantegning «A917
Frisiktsoner mot vei» som viser analyse av frisiktsoner fra tomtene. Det er forutsatt at
prosjektering av hver enkelt tomt hensyntar forskrifter og veinormer. Endringen må ikke
komme i konflikt med siktsoner for ordinær trafikk eller ordinær drift, eller vedlikehold, av
regulert vei, fortau og VA-anlegg. I tilfelle en plassering av garasje 1 meter fra vei/fortau er
i konflikt med ovenstående, må man forholde seg til avstanden om 5 meter fra vei/fortau
for den enkelte tomten.
Konsultasjon med VA-ingeniør viser at planendringen er fullt mulig å gjennomføre uten at
det går utover den overordnede overvannsløsningen eller etablering og vedlikehold av den
tekniske infrastrukturen som skal etableres i veiene på boligfeltet. Se vedlegg Notat ang.
VA.

Industrigata 36, 0357 Oslo | Storgata 23, 1607 Fredrikstad | +47 91 88 64 37 | line@linesolgaard.com | www.linesolgaard.com

g)
Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og
retningslinjer, og pågående planarbeid
Endringen er ikke i strid med kommuneplanen eller andre planer for området.
h)

Vesentlige interesser som berøres av planendringen

Det vurderes til at ingen vesentlige interesser berøres av planendringen.
i)
Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge
risiko og sårbarhet
Forholdet forblir uendret.
j)
Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal forelegges
forslag til forenklet planendring
Berørte myndigheter og eiere og festere som berøres av endringen er Statens Vegvesen.
k)
Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter,
grunneiere, festere, naboer og andre berørte
Før det treffes vedtak, skal forslaget til forenklet planendring forelegges berørte
myndigheter, eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre
berørte. Disse skal gis anledning til å uttale seg jf. pbl § 1-9.
l)
Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger,
og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.
Forslaget utløser ikke krav om KU.
Vedlegg: Forslag til planendring, illustrasjoner og notat angående VA.

Med vennlig hilsen
På vegne av Brønnerødlia Eiendom AS
LINE SOLGAARD
Sivilarkitekt, daglig leder
+47 91 88 64 37
line@linesolgaard.com
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