
 

 

Stenseth Grimsrud arkitekter AS  

Tilsluttet Arkitektbedriftene 

Foretaksregisteret  

NO 834407922 MVA 

www.sgarkitekter.no 

 Strandstredet 1  

Postboks 91, 1751 Halden  

Telefon : 69 17 63 40  

 

 

Trosvikstranda 9 

1608 Fredrikstad 

Telefon: 69 30 39 40  

 

 

 

 
Fredrikstad kommune 
v/planavdelingen 

 
Deres ref Vår ref. Dato 
  25.11.2019 
 
Planinitiativ - Søknad om forenklet planendring for detaljreguleringsplan for Langgård 
Søndre. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd søkes det om en forenklet 
planendring for gjeldende reguleringsplan: Langgård Søndre, planID.: 01061037, vedtatt 
21.04.2016 i Fredrikstad kommune. Endringen fremmes som et planinitiativ i medhold av 
FOR-2017-12-08-1950. 

Endringen vil berøre følgende eiendommer: 57/34, 36, og 72, samt 64/39. Endringen vil 
berøre: Plankart og reguleringsbestemmelser. Det søkes på vegne av Kniplefjellet eiendom 
AS. 

Planområdet 

 

Figur 1. Planinitiativet omfatter endring av "Detaljregulering for Langgård Søndre", som ligger i som en 

utvidelse av tettstedet Slevik vest for Fredrikstad sentrum. 

http://www.sgarkitekter.no/


Bakgrunn: Detaljregulering for Langgård søndre ble vedtatt 21.04.2016. I forbindelse med 
gjennomføringen for planen har det oppstått behov for endringer. Dette planinitiativet 
omfatter derfor forslag til en forenklet endring av gjeldende detaljregulering.  

Bakgrunn for endringen er at gjeldende plan ikke i tilstrekkelig grad ikke åpner for en 
terrengtilpasset løsning. Bratt terreng kombinert med dårlige grunnforhold og strenge 
bestemmelser innebærer at deler av planen ikke realiserbar. Det vil i praksis ikke være mulig 
å knytte tomtene mot veien på grunn av høydeforskjellen. Det søkes derfor om en forenklet 
planendring for å kunne ferdigstille realiseringen av planen.  

Årsaken til problemene som har oppstått skyldes sannsynligvis kartgrunnlaget som er blitt 
brukt. I «originalkartet» som har fulgt saken er terrenget slakere enn i det digitale kartet 
som nå er tilgjengelig på kommunens nettside. Høydeforskjellen målt gjennom hele 
planområdet, fra BK1 til og med BF9, avviker f. eks. 11 meter mellom de to kartene. Kartet 
angir heller ikke høyden, men viser feilaktig til at ekvidistansen er 1 m. Vurderinger av 
veiframføring og terrengtilpassing er derfor gjort på feil premisser. Flere av arealene i kartet 
er også angitt feil, noe som nå er rettet. 

 

 
Endringer i plankartet: 

Formålet med endringen er å få til en mer realistisk utnyttelse av planområdet. Det søkes 
om å endre konsentrert småhusbebyggelse «BK1» til lekeplass og «LEK1» til naturområde. 
I tillegg justeres grensen til «BF1», slik at eksisterende bebyggelse havner innenfor 
byggeområdet.  

 

Figur 2. Kartutsnittet til venstre er vedtatt 
plan fra planprodusenten. Kartet til høyre 
viser den samme planen med et ferskt 
høydegrunnlag. Begge kart er hentet fra 

kommunens kartløsning.  

Lek 2 virker svakt skrånende i originalkartet 
fordi halvparten av kotene mangler, mens 

den er forholdsvis bratt i det nyere kartet. 
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Arealet til «BK1» vil være vanskelig å bebygge fordi høydeforskjellen mellom veien og tomta 
er for stor. Samtidig er det hverken av estetiske eller geotekniske årsaker være tilrådelig å 
fylle opp tomta. Med noe bearbeiding vil området være godt egnet for ballek, samtidig som 
naturområdet fortsatt vil være egnet for frilek i naturen.  

Videre ønskes det å redusere lekeplass «LEK2» og utvide byggeområdet «BK1». Det 
gjenværende av «LEK2» ligger tilgjengelig fra veien, og vil inneholde både et noe flatt parti 
egnet for lek og et brattere parti som leder opp mot skogen.  

 

 
 
Endring av reguleringsbestemmelser: 

Gjeldende reguleringsbestemmelser er i likhet med plankartet utarbeidet med bakgrunn i 
feil kartgrunnlag. Det er bla. gitt bestemmelser om terrengtilpassing som er strengere enn 
de generelle bestemmelsene i plan- og bygningsloven.  

Figur 3. Gjeldende plan til venstre. Endret planforslag til høyre. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Kartutsnittet til 
venstre viser gjeldende plan, 
mens kartet til høyre viser 
revidert planforslag. 

BK1 

BK1 
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Som følge av endringene i plankartet, må også reguleringsbestemmelsene endres. I tillegg 
er det rettet enkelte skrivefeil. 

• Forslag til endring § 2.1: «Det tillates ikke støttemurer eller fyllinger over 1 meter 
innenfor byggeområdene» foreslås endret til: «Bygninger innenfor planområdet 
skal tilpasses terrenget – ikke omvendt».  

• § 4.2.6, som omhandler byggeområdet «BK1», slettes. 

• Nummerering endres i §§ 3.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 og 4.2.5.  

Virkninger av endringen 

Endringene i plankartet vil i praksis medføre at om lag 1 daa byggeområde omgjøres til 
naturområde eller lek. Lekeplassen «LEK2» reduseres til 500 m2, men dette vil neppe få 
store konsekvenser, da lekeområdet er lagt i tilknytning til skogen. Den opprinnelige 
lekeplassen var lagt i et bratt terreng, og det var lite realistisk å opparbeide hele arealet som 
lekeplass. Endringen medfører også at boligen innenfor felt «BF1» vil få en lekeplass i stedet 
for bolig på naboeiendommen. 

Endringen i bestemmelsene medfører at det vil bli mer realistisk å bygge ut etter planen, 
men samtidig kreves det at tilpassingen må gjøres på en nennsom måte. Alle skjæringer og 
fyllinger vil inngå i byggesøknad og må behandles på vanlig måte. Ved å omgjøre ut felt 
«BK1» fra konsentrert småhusbebyggelse til lek, unngås omfattende terrenginngrep, samt 
utfylling i et område med dårlig byggegrunn. Sikkerheten er dermed også bedret. 

Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) 

Endringen behandles i samsvar gjeldende arealdel og omfattes ikke av vedlegg I. Det utløses 
derfor ikke krav om KU med planprogram etter forskriftens § 6. Tiltaket inngår ikke i vedlegg 
II, og det utløses derfor ikke krav om KU 

 

 
Vedlegg: 

1. Forslag til endring av plankart i PDF og SOSI-format datert 31.10.2019. 
2. Forslag til endring av planbestemmelser, med og uten spor endring, datert 

31.10.2019. 

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller eventuelle spørsmål (tlf. 91311275). 

 

Med vennlig hilsen  

 

Jon Rongen, Arealplanlegger 


