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Endringsforslaget ble sendt til uttalelse til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune og 
veivesenet + berørte grunneiere den 28.01.2020 med frist for innspill 26.02.2020. Det har kommet 
merknader fra 4 instanser. Planendringen ble sendt på ny høring hos de nærmeste naboene som følge 
av en feil i adressegrunnlaget, hvor det kom en ytterligere merknad. Det ble også gjennomført 
befaringer med naboene. 

Nedenfor er merknader gjengitt i forkortet utgave. Forslagsstillers kommentarer er merket med kursiv 
skrift.  
 

Fra Ref. Dato 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 2020/4715 
 

24.02.2020 

Vurdering 

Vi ser i utgangspunktet positivt på at område «LEK1» og «N1» utvides. Når «LEK2» samtidig reduseres 
bør det vurderes om rekkefølgekravet til «LEK1» også bør gjelde ved oppføring av boliger innenfor BF3-
9 og BK1. l mottatt forslag til reguleringsbestemmelser, revidert 31.10.2019, er det ikke knyttet 
rekkefølgekrav til lekeareal før det gis brukstillatelse til boliger i BK1. Vi legger til grunn at det ikke er 
intensjonen og regner med at dette rettes opp. 

Vi savner en redegjørelse for planlagt opparbeidelse av «LEK1». l bestemmelsene står det at 
eksisterende vegetasjon i størst mulig grad skal bevares. l søknaden om å endre planen står det at 
området med noe bearbeiding vil være godt egnet for ballek. Vi ser det som viktig at det ikke tillates en 
opparbeidelse av arealet som kan gi forurensning av Langgårdbekken. Vi ber kommunen vurdere 
bestemmelser som ivaretar dette. Nedslamming fra terrengarbeider og avrenning fra eksempelvis 
gummigranulat er eksempler på forhold som må unngås. Det bør vurderes å utvide formålet N1 langs 
bekken på stedet. 

Det foreslås samtidig å endre reguleringsbestemmelse 2.1 fra Det tillates ikke støttemurer eller fyllinger 
over 1 meter innenfor byggeområdene til Bygninger innenfor planområdet skal tilpasses terrenget -ikke 
omvendt. Intensjonen bak bestemmelsen er god, men vi ber kommunen vurdere om foreslått 
bestemmelse er forutsigbar og tydelig nok. Vi vil minne om at reguleringsbestemmelser ikke bør være 
skjønnsbaserte. 

Vi viser for øvrig til vår uttalelse til opprinnelig planforslag 26.05.2015, Fylkesmannens forventningsbrev 
til kommune for 2020 av 29.01.2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal 
arealplanlegging 2019-2020 av 14.11.2019. 

Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 

Forslagsstiller: I § 3.2. legger vi inn en klarerer rekkefølgebestemmelse som knytter lekeplassene opp mot 
at de ulike byggetrinnene skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfor 
planområdet. I § 4.5.3 legges følgende setning inn: «Det må ikke gjøres tiltak innenfor LEK1 som bidrar 
til forurensing eller omfattende avrenning til vassdraget». 

 
 

Fra Ref. Dato 

Viken fylkeskommune 41636/2020- 2020/79333 
 

24.02.2020 
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Endringen vil medføre at ca. 1daa av byggeområdet omgjøres til naturområde eller lek. Det fører til at 
boligen innenfor «BF1» vil få en lekeplass i stedet for en bolig på naboeiendommen. Lekeplassen 
reduseres til 500m2, og «BK1» utvides tilsvarende. Dette vil ikke få store konsekvenser, da lekeområdet 
«LEK2» er lagt i tilknytning til skogen. Den opprinnelige lekeplassen var lagt i et bratt terreng, og det var, 
i følge plankonsulenten SG arkitekter As, lite realistisk å opparbeide hele arealet som lekeplass. 

 

Vurdering og konklusjon 

Jf. Pbl. § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan gjelder i utgangspunktet samme bestemmelser 
for endring som for utarbeiding av ny plan. Andre ledd åpner for at Kommunestyret kan delegere 
myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører 
hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

Vår vurdering er at endring av naturområde/grønnstruktur i dette området ikke vil innvirke på 
mulighetene for uteopphold og rekreasjon i planområdet. Endringen påvirker ikke fylkesveiene i 
området. 

Viken fylkeskommune vurderer foreslåtte endringer som justeringer i det som allerede ligger inne i 
planen, og at endringene ikke vil få noen øvrige negative virkninger. Viken fylkeskommune kan ikke se 
at regionale hensyn berøres av denne endringen, og vår oppfatning er at vilkårene i§ 12-14 er tilstede 
for at endringen kan gjøres etter den enklere behandlingen. Det forutsettes at kravene til leke- og 
uteoppholdsarealer ikke reduseres som følge av reguleringsendringen. 

Vi har derfor ingen innvendinger mot at endringene gjennomføres som forenklet, og ber om kopi av 
godkjent plan. 

 

Forslagsstiller: Forslagsstiller tar merknadene til orientering. 

 
Fra Ref. Dato 

Statens vegvesen 20/24743-2 
 

11.02.2020 

l henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 tredje ledd har vi mottatt forslaget til uttalelse. Vi mener 
endringen ikke går ut over hovedrammene i planen og at øvrige vilkår i § 12-14 er tilstede for å utføre 
endringen etter en enklere behandling. Vi har ingen ytterligere merknader til endringen. 

Forslagsstiller: Forslagsstiller tar merknadene til orientering. 

 

Fra Dato 

Øystein Ruud 05.03.2020 

Vi tillater oss å komme med en bemerkning/forslag på søknaden om den forenklede planendringen. 

Vi ser at det er praktisk å gjøre de omgjøringer som er beskrevet. Man flytter en tomt fra en tomt med 
vanskelig grunnforhold til en tomt som har høyere verdi; på bekostning av friområde. 

Da vi kjøpte tomten hadde vi spesielt 3 grunner til det: 1. utsikt; 2. skogområde øst; 3. internt 
grøntområde (lek) i nord. 

Vårt punkt 3 er beskrevet i Planbeskrivelsen 4.2.5 (Lekeplass 1-3): ....lagt vekt på å finne arealer som 
ener som interne grøntområder for rekreasjon, lek og uteopphold... 

Dårlig grunnforhold og feil kartgrunnlag er egentlig ikke gode argumenter for å omgjøre 
reguleringsplanen. Selv vi som lekmenn syntes det var overraskende at et så bratt terreng ble valgt til 
LEK. 
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Av den grunn syns vi det ikke er urimelig at dere vurderer å øke arealet på f_LEK2 fra 500m2 til 750m2. 
Ut fra hva vi ser vil dere da også unngå den bratteste SØ delen av BK1 til bebyggelse, 

Hilsen 

Elisabeth og Øystein Ruud (tomt 36) 

Forslagsstiller: Konsekvensene for Ruud vil etter vår oppfatning være begrenset. Etter endringen vil det 
fortsatt ligge et lekeområde nord for Ruud’s eiendom, det vil bare være litt mindre. I den reviderte planen 
vil et tiltak etter planen måtte ligge minimum 25 meter fra Ruuds eiendom. Det aktuelle 
utbyggingsområdet i samme høyde, og ligger dessuten nord for eiendommen, samtidig som Ruud har 
satt opp en garasje mellom bolig og det aktuelle området. Vi kan ikke se at en utbygging i området vil 
være til sjenanse. 

Vi er enig i at både grunnforholdene og kartverket burde ha blitt bedre gjennomgått ved regulering av 
området, og ser at det er blitt begått en feil. Det er nettopp også i slike tilfeller plan-, og bygningslovens 
vilkår i § 12-14 kommer til anvendelse.  

 

Befaring planlagt lekeplass N for Langgårdslia 26; 6.5.20 

Tilstede: Trond Amundsen (Kniplefjellet);  Jon Rongen (SG Arkitekter); Elisabeth og Øystein Ruud 
(Langgårdslia 26). 

Da vi kjøpte tomta var det regulert med ca.1300m2 lekeplass der. Kniplefjellet foreslår nå reduksjon til 
500m2, mens vi foreslo 750m2 (dvs 7-8m lenger N enn forslaget til Kniplefjellet). Vi mener fortsatt at 
en reduksjon på lekeplassen med 800m2 vil påvirke vår tomt/bolig 

Enig om følgende: Innkjørsel til nye 4-mannsboliger nord for kryss. Bevare trær og vegetasjon som 
naturlig lekeplass. Grensen for naturlig vegetasjon ble markert og er også forsøkt illustrert på bildene 
under. Lekeplass med enkelt utstyr på 2 nivåer. Bevare naturlig inngang til friområde (gammel sti i bruk). 
Vi skal bli informert (tatt med i prosessen) ang utforming av lekeplassen. 

Prøve å bevare berg i dagen som er det høyeste punktet (ta hensyn til det ved plassering av boliger). 

Bilde 1:Berg i dagen nord for foreslått tomtegrense til boliger 

 

Bilde 2:Merkebånd satt opp på befaring (vanskelig å se på bildet) 
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Bilde 3:Bevare vegetasjon høyre for rød strek. Lekeapp til venstre 

 

Bilde 4:Bevare vegetasjon til høyre for strek.  

 

 

Forslagsstiller: Forslagsstiller stiller seg bak prinsippene Ruud konkluderer med etter vår felles befaring, 
men ønsker å beholde de tidligere skisserte arealstørrelsene.   
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Fra Dato 

Morten Bjerkholt 14.05.2020 

1) 

Vi kjøpte og fikk tinglyst vår tomt nr. 28 /Langgårdslia 19 våren 2018.  Valget av nettopp denne 
tomta  ble gjort ut i fra den Reguleringsplanen som da forelå på det tidspunktet, og der bl.a. nettopp 
det at tomt 28 grenser opptil et større friområde. Hvorfor er ikke informasjon om eventuell 
reguleringsendring, som kan ha innvirkning på berørte naboer,  gitt til  alle? Reguleringen er innsendt 
kommune  25.11 2019.  Vi er ikke blitt varslet, og det var rent tilfeldig at vi, via snakk med naboer, fikk 
høre  om planene.  Hvem har plikt til å informere ut til berørte parter om dette? Hva sier lovverket som 
utbygger/kommunen må forholde seg til? 

Forslagsstiller: Forslagsstiller kjenner ikke årsaken til hvorfor Bjerkholt ikke er informert, da det er 
kommunen som legger denne sakstypen ut til høring. Årsaken kan være av teknisk art. Bjerkholt og et 
par andre naboer ble kontaktet og fikk anledning til å uttale seg på vanlig måte da dette ble oppdaget. 
Muligheten for medvirkning er derfor tilfredsstillende ivaretatt.  

2)  

Ved forslag til endring §2.1 ”Det tillates ikke støttemurer eller fyllinger over 1 meter innenfor 
byggeområdene”, foreslått endret til ”bygninger innenfor planområdet skal tilpasses terrenget – ikke 
omvendt”, forstår vi det slik at dette kan endre premissene både for de av oss som allerede har bygd og 
for dem som kommer senere.   Kan en slik endring medføre at fremtidige bygg blir lagt høyere i 
terrenget, og at allerede påbegynte/ferdige hus kunne vært søkt om å ligge høyere i terrenget? I så fall 
er det ikke like vilkår for alle som har bygd og for de som skal bygge senere, og som innebærer en 
forskjellsbehandling som kan få fremtidige konsekvenser for de som har bygd sett opp mot de som 
kommer til bygging i de neste årene, spesielt med tanke på utsikt/plassering. 

Forslagsstiller: Vilkårene gjelder alle innenfor planområdet. Endringen handler ikke om muligheten til å 
sette opp et høye bygg, men for å i det hele tatt få bygget på enkelte av tomtene. Som det framkommer 
av det utsendte materiellet, har feil i kartgrunnlaget ført til at både veiutforming og vurderinger rundt 
terrengtilpassing ikke har hatt rot i virkeligheten. Det er ved reguleringen blitt gjort en feil som nå rettes 
opp. Det er i juridisk forstand ikke snakk om «forskjellsbehandling», da det dreier seg om en planendring 
som berører alle framtidige tiltak innenfor planområdet. 

3) 

Vedr. eventuell utvidelse/omgjøring av lekeareal  fra 1300 kvadratmeter til 500, vil  800 kvadratmeter 
frigis til et nybygg som ikke defineres som småhus men konsentrert småhus. Med andre ord, større 
arealutnyttelse. BYA for andre tomter er 30%, mens det her snakkes om 35% av BYA.  

Forslagsstiller: Dette stemmer ikke. Byggeområde med konsentrert småhusbebyggelse, BYA 35% 
omgjøres til lekeplass vest i området, mens del av lekeplass omgjøres til konsentrert småhusbebyggelse, 
BYA 35% øst i området (den aktuelle lekeplassen).   Totalt sett vil planen inneholde 114 kvm mer lekeareal 
og 1005 mindre byggeareal etter endringen. Arealutnyttelsen og bygningstypologien som veksles om er 
den samme. 

Fra å være ”grønn lunge” til friområde til ovennevnte nybygg,  anser vi dette som verdireduserende for 
oss.  Vi valgte en tomt i øverste prisklasse på feltet, nettopp fordi tomt 28  grenser opptil et stort 
friområde/lek; (ca. 50 m langt.  Uberørt natur tett inntil var absolutt ett av kriteriene for valget og som 
utvilsomt teller positivt for vår del. Ved å redusere dette området til 500 kvadratmeter, vil det si 
at  friområde/lek nå blir kun på ca 20 m langt. Tomten er vel også feltets høyeste tomt og muligens en 
av de bratteste, hvilket vil kunne medføre mer synlig inngrep i naturen så høyt oppe i terrenget. Det 
snakkes altså her om å utnytte feltets høyeste punkt med forholdsvis bratt terreng og endre 
rammebetingelsene for hvor høyt dette kan ligge.  Blir dette lagt med mye masse under, vil jeg anta at 
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total høyde vil ruve i terrenget, og at et høyt bygg på fraskilt del av lekeområdet vil bli veldig synlig sett 
opp mot boligfeltet fra eksisterende bebyggelse i Slevik. Estetisk vil en stor ”pute” under/rundt et 
nybygg gjøre boligen enda mer fremtredende i terrenget. Et grønt område mellom en husrekke av 
småhus og konsentrerte småhus så høyt i terrenget, vil derimot virke dempende, sett opp mot 
feltutbyggingen i dette området. 

Forslagsstiller: Det nye byggeområdet vil føye seg inn som en fortsettelse av bebyggelsen som ellers ville 
ha blitt realisert gjennom den opprinnelige planen, og vil ikke prege fjernvirkningen fordi «toppen av 
fjellet» jo ligger 10 – 15 høyere. Lekeplassen vil i størst mulig grad opparbeides som en «naturlekeplass», 
slik at grøntpreget og funksjonen som buffer i størst mulig grad bevares. 

Tomtene rundt oss er regulert til småhus. Nå ønskes det å åpne opp for større areal til ”gammelt” BK3 
område, og som nå defineres som nytt BK1,  slik jeg leser av tilsendte informasjon. Da snakkes det vel 
ikke lenger om småhus? For vårt vedkommende kan en slik fortetting/større utnyttelsesgrad høyt i 
terrenget ha en negativ innvirkning for vår bolig.  Konsekvensen kan bli tilsvarende negativ verdimessig, 
for det er vel en grunn til at av tomtene er dyrere jo høyere opp i terrenget du kommer på feltet. 

Forslagsstiller: Bygningstypologien endres ikke. Det er fremdeles snakk om «konsentrert 
småhusbebyggelse». 

4) 

Et argument som også ble nevnt fra kommunen sin side,  er at det vil være enklere å behandle søknader, 
når de slipper å behandle dispensasjonssøknader i tillegg. Er ikke dette en ekstra kontrollsjekk,  sett fra 
kommunens sin side, for å kvalitetssikre at regler og krav er blitt fulgt, for  likevel å kunne gi godkjennelse 
utenom planregulering til nybygging på et slikt felt? Dette er et felt med 34 småhustomter,  og volumet 
tilsier vel at ikke at dette burde være uoverkommelig.  Mange av tomtene er allerede under bygging,  slik 
at dette med disp. vil bli færre og færre etter hvert som utbyggingen på feltet blir ferdig.  

Forslagsstiller: Nei, dersom det er behov for dispensasjon må dette omsøkes og behandles i hvert tilfelle. 
Ved en planendring er det ikke behov for å søke om dispensasjon. 

Dessuten -  hva med de av oss som eventuelt har betalt gebyret for dispensasjonssøknad? Tekstforslaget 
til endring av§2.1  ( max 1 meter støttemur) bør heller vurderes/tas med i ny(e) reguleringsplan(e), og 
da gjeldende for alle utbyggere, når eventuelt nye feltområder skal utvikles -  det være seg senere her i 
Langgårdsområdet eller i andre områder i Fredrikstad. 

Forslagsstiller: Alle reguleringsplaner er unike, og kan ikke endres massivt. 

Vi ønsker en tilbakemelding på våre bekymringer snarest.  Videre ber vi om at våre synspunkter kan 
hensynstas rundt en eventuell  reguleringsendring der alle berørte parter gis tid og anledning til å 
komme med innspill, slik at mulig løsning til beste for alle parter kan omforenes. 

 


