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Klassering: L12 
Saksbehandler: Torill Nilsen 

 
 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 25.06.2020 72/20 

 

Forslag til forenklet planendring for Langgård Søndre  
nasjonal arealplan-ID 30041037 - Onsøy                                                            
Forslagstiller: Kniplefjellet eiendom AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven §§12-12 og 12-14 godkjennes det fremlagte 

forslaget til forenklet endring av reguleringsplan for Langgård Søndre, nasjonal     
arealplan-ID: 30041037. 

 
Fredrikstad, 15.06.2020 
 

Planutvalgets behandling 25.06.2020: 

Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets vedtak 25.06.2020: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven §§12-12 og 12-14 godkjennes det fremlagte 
forslaget til forenklet endring av reguleringsplan for Langgård Søndre, nasjonal     
arealplan-ID: 30041037. 

 
 
Fredrikstad, 29.06.2020 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Torill Nilsen 

direktør for kultur, miljø og byutvikling Bente Meinert 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder: 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. I medhold av plan- og bygningsloven §§12-12 og 12-14 godkjennes det fremlagte 

forslaget til forenklet endring av reguleringsplan for Langgård Søndre, nasjonal     
arealplan-ID: 30041037. 
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Sammendrag 
Kniplefjellet Eiendom AS fremmer forslag til forenklet planendring av reguleringsplan for 
Langgård Søndre, nasjonal arealplan-ID 30041037 (tidligere 0106 1037) godkjent 
21.04.2016. 
 
Forslaget innebærer at et område vest i planområdet, som er avsatt til konsentrert  
småhusbebyggelse endres til lekeplass, «Lek1», og at lekeområdet blir omgjort til 
naturområde «N1». Et annet byggeområde «BK1», øst i planområdet, utvides ved at 
lekeområdet «LEK2» reduseres tilsvarende.  I tillegg er det foreslått å endre 
reguleringsbestemmelsene § 2.1 med tanke på høydebegrensning på fyllinger. Etter innspill 
fra fylkesmannen er det også tatt inn endring i § 3.2 som omhandler 
rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av lekeplassene, og i § 4.5.3 er det tatt inn en 
presisering om forurensningstiltak. 
 
Det foreligger innvendinger mot forslaget fra to av naboene. Disse er sammenfattet, 
kommentert og drøftet i saksfremlegget. Uttalelsene er også gjengitt og svart ut av 
forslagstiller i eget vedlegg. 
 
Endringene omfatter ikke innføring av nye eller fjerning av gjeldende arealformål, og påvirker 
ikke hovedtrekkene i gjeldende plan. De vil heller ikke, etter kommunedirektørens vurdering, 
ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. En forenklet planprosess 
anses derfor å være hensiktsmessig. 
 
I henhold til Fredrikstad kommunens delegeringsreglement kan planutvalget fatte vedtak ved 
en forenklet planendring i reguleringsplaner. Kommunedirektøren anbefaler at forslaget til 
forenklet planendring godkjennes. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart datert  31.10.2019  
3 Reguleringsbestemmelser datert 25.01.2015, sist revidert 27.03.2020  
4 Planinitiativ - søknad om forenklet planendring datert 25.11.2019  
5 Forslagstillers sammendrag av merknader datert 27.05.2020  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
For øvrige saksdokumenter se sak nr. 2019/13031 
 
Saksopplysninger 
Den opprinnelige reguleringsplanen ble utarbeidet av Rambøll AS for forslagstiller Sverre 
Langgård og godkjent 21.04.2016. 
 
Da Kniplefjellet Eiendom AS overtok planområdet for utbygging ble det oppdaget at  
gjeldende plan ikke i tilstrekkelig grad åpner for en terrengtilpasset løsning. 
 
Beskrivelse av endringene 
Det søkes om å endre et område som er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse «BK1» i 
gjeldende reguleringsplan til lekeplass «LEK1», og endre gjeldende «LEK1» til naturområde. 
I tillegg foreslås det å redusere del av lekeplass «LEK2» og utvide boligområde «BK3» i 
gjeldende reguleringsplan/ «BK1» i endringsforslaget tilsvarende. 
 
Endrede bestemmelser er beskrevet i tabellen under: 

Original tekst i reguleringsbestemmelse: Ny tekst i reguleringsbestemmelse: 

§ 2.1 Det tillates ikke støttemurer eller 
fyllinger over 1 meter innenfor 
byggeområdene. 

§ 2.1 Bygninger innenfor planområdet skal 
tilpasset terrenget – ikke omvendt. 
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§ 3.2 Lek1 skal opparbeides som 
lekeområde før nye boliger innenfor BK2 og 
BF10 gis brukstillatelse. LEK2-3 skal 
opparbeides som lekeområde før nye 
boliger innenfor BF3-9 og BK2 gis 
brukstillatelse. 

§ 3.2 LEK1 skal opparbeides som 
lekeområde før nye boliger innenfor BK2 og 
BF3 og BF10 gis brukstillatelse. LEK2 skal 
opparbeides som lekeområde før nye 
boliger innenfor BF5-9 gis brukstillatelse. 
LEK3 skal opparbeides som lekeområde før 
nye boliger innenfor BK1 gis brukstillatelse. 

§ 4.5.3 Eksisterende vegetasjon innenfor 
områdene LEK1 skal bevares i størst mulig 
grad. 

§ 4.5.3 Eksisterende vegetasjon innenfor 
områdene LEK1-2 skal bevares i størst 
mulig grad. Det må ikke gjøres tiltak 
innenfor LEK1 som bidrar til forurensing 
eller omfattende avrenning til vassdraget. 

 
Bakgrunn og konsekvenser av planforslaget 
Det opprinnelige reguleringsplanen ble utarbeidet av Rambøll AS for forslagstiller Sverre 
Langgård og godkjent 21.04.2016, arealplan-ID 30041037. 
 
Da Kniplefjellet Eiendom AS overtok planområdet for utbygging ble det oppdaget at  
gjeldende plan ikke i tilstrekkelig grad åpner for en terrengtilpasset løsning. Bratt terreng 
kombinert med dårlige grunnforhold og strenge bestemmelser innebærer at deler av planen 
ikke er realiserbar. 
 
Felt «BK1», konsentrert boligbebyggelse, viser seg å være vanskelig å bebygge fordi 
høyden mellom veien og tomta er for stor. Det vil i praksis ikke være mulig å knytte tomtene 
mot veien på grunn av høydeforskjellen. Dette feltet er derfor foreslått endret til lekeplass 
«LEK1» og det som var avsatt til «LEK1» til naturområde «N1». I tillegg justeres grensen til 
«BF1», slik at eksisterende bebyggelse havner innenfor byggeområdet. 
 
Videre foreslås det å redusere lekeplass «LEK2» og utvide byggeområde «BK1» («BK3 i 
gjeldende regulering). Det gjenværende arealet av «LEK2» ligger tilgjengelig til veien og 
inneholder både et flatt parti egnet for lek og et brattere parti som leder opp mot skogen. 
 
Det vil etter den forslåtte endringen bli 114 m2 mer lekeareal og 1005 m2 mindre byggeareal. 
Arealutnyttelsen og bygningstypologien er den samme.  
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Saken ble behandlet i kommunens interne høringsgruppe 09.12.2019. 
Saken med tilhørende dokumenter er forelagt berørte myndigheter og berørte eiere/naboer i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-14. 
  
Det var enkelte naboer som ikke ble varslet ved den ordinære høringen, men som har fått 
uttalt seg i ettertid til endringen. 
 
Innkomne uttalelser 
Det ble mottatt 5 uttalelser i sammenheng med at endringsforslaget: 

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, brev datert 24.02.2020 
2. Viken fylkeskommune, brev datert 24.02.2020 
3. Statens Vegvesen, brev datert 11.02.2020 
4. Elisabeth og Øystein Ruud, brev datert 05.03.2020 
5. Morten Bjerkholt, brev datert 14.05.2020 

 
Sammendrag av uttalelsene, svart ut av forslagstiller, ligger vedlagt saken. 
 
Viken fylkeskommune har ingen innvendinger til planforslaget og vurderer de foreslåtte 
endringer som justeringer idet som allerede ligger inne i planen, og at endringene ikke vil få 
noen øvrige negative virkninger. 
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Fylkesmannen i Oslo og Viken gir i sin uttalelse faglig råd om rekkefølgebestemmelse av 
opparbeiding av lekeplassene, at det ikke bør tillates opparbeidelse som kan gi forurensning 
av Langgårdsbekken og at kommunen bør vurdere om § 2.1 i bestemmelsen er tydelig nok. 
   
Elisabeth og Øystein Ruud mener at en reduksjon av lekeplassen fra 1300 m2 til 500 m2 vil 
påvirke deres bolig/tomt. Etter befaring med forslagsstiller, plankonsulent samt andre 
naboer, har de kommet til enighet med forslagstiller om blant annet om å bevare trær og 
vegetasjon som naturlig lekeplass og kan godta endringen. 
 
Morten Bjerkholt bemerker blant annet at fremtidige bygg kan bli høyere hvis bestemmelsen 
om støttemurer og fyllinger tas bort. At det også blir høyere arealutnyttelse i «BK1» og at 
dette øverste feltet blir veldig synlig sett fra eksisterende bebyggelse i Slevik. At 
lekeområdet blir vesentlig mindre anser han som verdireduserende for deres bolig 
 
Økonomiske konsekvenser 
Vurderes uendret i forhold til gjeldende reguleringsplan. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Vurderes uendret i forhold til gjeldende reguleringsplan. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Endring og bytte av formål 
Endringen vil føre til at det blir et større lekeområde i den vestre delen av planområdet, ned 
mot Langgårsbekken. Lekeområdet mot øst blir vesentlig mindre, redusert fra 1300 m2 til 
500 m2, samtidig med at et byggeområde blir tilsvarende større. I og med at lekeområdet i 
øst og de nærmeste tomtene grenser til et stort friområde kan ikke kommunedirektøren se at 
dette kan ha en vesentlig betydning for de øvrige tomtene. Det har kommet protester fra to 
av naboene, Elisabeth og Øivind Ruud som er nærmeste naboer til lekeområdet og Morten 
Bjerkholt som bor tvers over veien for Ruud. Ved høringen ble beklageligvis ikke disse 
naboene varslet, men har senere fått muligheten til å komme med uttalelser til endringen. 
 
Endring av fellesbestemmelse § 2.1  
Med tanke på terrengforholdene innenfor planområdet anses endringen i bestemmelsen å 
kunne forenkle byggeprosessen på et senere tidspunkt. Dette er også vurdert av 
byggesaksbehandler for området. Denne bestemmelsen sammen med § 4.1.2 og § 4.2.4 vil 
sikre at store fyllinger og høye murer kan unngås. 
 
Endring av bestemmelse § 3.2 
Dette vil gi en klarere rekkefølgebestemmelse som knytter lekeplassene opp mot at de ulike 
byggetrinnene skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfor 
planområdet. 
 
Endring av bestemmelse § 4.5.3 
Dette vil hindre forurensning av Langgårdsbekken. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren 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. Forslaget kan 
etter kommunedirektørens vurdering derfor behandles gjennom en forenklet behandling av 
reguleringsplan. En forenklet endring av vedtatt plan vil kunne føre til bedre utnyttelse av 
planområdet. 
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Før det treffes vedtak om forenklet endring i en vedtatt reguleringsplan, skal saken 
forelegges berørte myndigheter, og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av 
vedtaket, og disse skal gis anledning til å utale seg. Dette er gjort og det foreligger to 
innvendinger. Disse er vurdert, men anses ikke å være til hinder for vedtak av 
planendringen. 
 
Etter en samlet vurdering finner kommunedirektøren grunnlag til å anbefale at den fremlagte 
planendringen godkjennes. 
 


