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Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 06.11.2019 95/19 

 
Mindre endring av reguleringsplan for Torp Mellom, Borge - planID 0106 467 
Forslagsstiller: Byggmester Arild Andersen 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 mindre endring av reguleringsplan for Torp Mellom, arealplanID 0106 467, 
reguleringsbestemmelser datert 10.05.01, sist revidert 23.09.19. 

 
Fredrikstad, 24.10.2019 
 

Planutvalgets behandling 06.11.2019: 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets vedtak 06.11.2019: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 godkjennes det fremlagte 

forslaget til mindre endring av reguleringsplan for Torp Mellom, arealplanID 0106 467, 
reguleringsbestemmelser datert 10.05.01, sist revidert 23.09.19. 

 
 
Fredrikstad, 08.11.2019 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Maria Emilie Berg Henriksen 

kommunaldirektør Bente Meinert 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 godkjennes det fremlagte 

forslaget til mindre endring av reguleringsplan for Torp Mellom, arealplanID 0106 467, 
reguleringsbestemmelser datert 10.05.01, sist revidert 23.09.19. 
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Sammendrag 
Byggmester Arild Andersen AS fremmer forslag til mindre endring i reguleringsplan for Torp 
Mellom, nasjonal arealplanID 0106 467, vedtatt 30.05.2001. Endringen vil påvirke område 
B1a, B1b, B1c, B1d og B1f av planen. 
 
Endringene anses ikke å gå utover hovedrammene i gjeldende plan, og kan behandles som 
mindre endring. 
 
Det foreligger ingen innvendinger mot forslaget. I henhold til Fredrikstad kommunens 
delegeringsreglement kan planutvalget vedta mindre endringer i reguleringsplaner. 
Rådmannen anbefaler at forslaget til mindre reguleringsendring godkjennes. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Reguleringsbestemmelser datert 10.05.01, sist revidert 23.09.2019  
3 Søknad om mindre endring datert 30.07.19  
4 Gjeldende plankart datert 23.06.00, sist revidert 10.05.01  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter i sak 2016/16637. 
 
Saksopplysninger 
Det er fremmet forslag om mindre endring av reguleringsplan for Torp Mellom, Borge. 
Gjeldende reguleringsplan er godkjent av Fredrikstad kommune 30.05.2001. En tidligere 
endring av planen er vedtatt 09.10.2008.  
 
Beskrivelse av endringene 
Forslaget innebærer endring av reguleringsbestemmelse § 5 c) for å gi større fleksibilitet i 
takutforming for område B1a, B1b, B1c, B1d og B1f. Område B1 har formål frittliggende 
småhusbebyggelse. Delfelt B1g og B1h er ferdig utbygget. 
 
Bestemmelsen heter i dag: 
§5 c) Bygningene skal ha saltak med tekking av rød takstein i tegl eller betong. 
 
Foreslås utvidet med følgende: 
For delfeltene B1a, B1b, B1c, B1d og B1f kan tillates andre takformer og tekking. 
 
Forslaget innebærer ikke endringer i gjeldende plankart. 
 
Historikk 
Bestemmelsen heter i dag: 
§5 c) Bygningene skal ha saltak med tekking av rød takstein i tegl eller betong. 
 
I opprinnelig søknad, som er sendt berørte myndigheter og grunneiere til uttalelse, ble 
bestemmelsen foreslått endret til: 
For delfeltene B1a, B1b, B1c, B1d og B1f skal bebyggelse oppføres med møne eller 
gesimshøyde maks. 8,0 m. Mønehøyde måles fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng ved 
boligens høyeste gavlvegg. 
 
Innretningen er senere endret for å tydeliggjøre intensjonen med endringen.  
 
Bakgrunn og konsekvenser av planforslaget 
Delfelt B1g og B1h er ferdig utbygget. Det planlegges nå oppstart av arbeider knyttet til 
videre utvikling og bygging av delfeltene B1a, B1b, B1c, B1d og B1f. Disse delfeltene utgjør i 
seg selv en helthetlig «klynge» av boligtomter adskilt fra de delfelter som allerede er bygget. 
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I den sammenheng ønsker Arild Andersen AS å tilpasse fleksibiliteten i forhold til boligtyper i 
noe større grad enn hva som ligger til grunn i gjeldende regulering. Dette har blant annet 
sammenheng med at det har gått lenger tid til å gjennomføre utbyggingen enn hva man så 
for seg da planen ble vedtatt. I løpet av tiden har kravene og ønskene til hustype og 
utforming fra huskjøpere endret seg, og flere etterspør arkitektur av mer moderne karakter. 
For å imøtekomme dette søkes det om en mindre endring av en enkeltbestemmelse i 
planen. 
 
På det tidspunktet som reguleringsplanen for Torp Mellom ble utarbeidet var hensikten 
å kunne legge til rette for etablering av eneboliger i et område som var preget av 
eldre ene- og tomannsboliger. Denne intensjonen har til nå vært fulgt opp og vil 
fortsatt gjelde. Det skal fortsatt oppføres frittliggende småhusbebyggelse på 
området, men med en litt annen arkitektur. 
 
Delfeltene som berøres er adskilt fra de to eneboligfeltene som allerede er bygget. I følge 
forslagsstiller gjør dette at forslaget til ny bestemmelse ikke vil virke negativt inn på 
reguleringsplanen. Boligtypene vil grupperes naturlig til hvert sitt delfelt, med Konvallveien 
som et naturlig og tydelig skille mellom disse.  
 
Forslagsstiller mener en mindre endring hverken vil utfordre hovedtrekkene i planen eller 
påvirke omgivelsesene negativt.   
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Saken med tilhørende dokumenter er forelagt berørte myndigheter og berørte eiere/festere i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-14. 
 
Innkomne uttalelser  
Fylkesmannen i Østfold, brev datert 06.03.2017 
Ut fra de interesser FMØ skal ivareta har de ingen merknader til at endringen kan behandles 
som mindre. Det bemerkes imidlertid at forslaget er noe uklart, når det kun foreslås 
maksimal mønehøyde. Noe av grunnen til at man ønsker å endre reguleringsplanen er å 
legge til rette for mer moderne arkitektur som omhandler takformer som styres med 
gesimshøyde, og ikke mønehøyde som foreslås i den nye bestemmelsen. 
Det bør også kvalitetssikres om det er ønskelig at høyden skal måles fra ferdig planert 
terreng. Dette gir utbyggere frihet til å bearbeide terrenget og kan resultere i uheldige 
terrengoppfyllinger og lite forutsigbare forhold for naboer. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Forslagsstiller er enig i at bestemmelsen som omtaler kun mønehøyde kan være noe uklar, 
og foreslår en presisering av bestemmelsen. 
 
Rådmannens kommentar 
Innretningen på bestemmelsen er senere endret og omhandler ikke lenger bygningshøyde. 
 
Statens Vegvesen, brev datert 28.02.2017 
Statens vegvesen har ingen merknader til den foreslåtte endringen. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Ingen. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen. 
 
Advokatfirma Ræder DA på vegne av Forenede Industrier AS Forina, tilbakemelding datert 
10.03.2017 
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Naboen støtter forslaget om mindre endring, som etter deres mening skaper større 
fleksibilitet og rom for nye og spennende arkitektoniske løsninger. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Registrerer at endringsforslaget blir støttet. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen. 
 
Nabo Torp Marinepark AS merknad av 10.03.2017, samt bekreftelse på frafall av merknader 
mottatt 08.04.2019 
Torp Marinepark eier areal innenfor delfeltene B1a, B1b og B1c. Det tilsvarer 5 hele tomter 
og deler av 3 tomter. For en av tomtene eier byggmester Arild Andersen AS en snipp og 
Torp Marinepark eier tre snipper av Byggmester Arild Andersens tomter. 
Gjeldende reguleringsplan hensyntar ikke eiendomsstrukturen. Vanligvis forsøker man å 
legge foreslåtte tomtegrenser i dagens eiendomsgrenser med mindre planen er et 
samarbeidsprosjekt der man har til hensikt å makebytte, selge eller på andre måter rydde 
opp.  
 
De ber om at administrasjonen i den videre behandlingen av forslaget beskriver 
skjevdelingen og problematiserer eventuell gjennomføring av reguleringsplan på grunn av 
eiendomsstrukturen, samt innstiller på å endre reguleringen slik at den er i tråd med 
Fredrikstads behov og utfordringer. 
 
Torp Marinepark AS har senere bekreftet at de ikke har innvendinger til dette arbeidet og er 
positive til forslaget, da eierforholdene nå er avklart. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Forhandlingene som hadde innvirkning på eierforholdene innenfor planområdet er avsluttet 
med at Byggmester Arild Andersen Eiendom AS har fått eierskap til alle regulerte 
boligtomter som blir direkte berørt av forslaget. Arbeidet med en mindre endring av 
reguleringsplanen kan dermed gjenopptas.  
 
Rådmannens kommentar 
Forholdene anses som avklart. Det er innsendt bekreftelse samt utdypende kommentarer til 
innkomne merknader.  
 
Østfold fylkeskommune, brev datert 06.09.2019 
Har ingen kommentarer, og mener planen kan egengodkjennes. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Ingen.  
 
Rådmannens kommentar 
Ingen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Vurderes uendret i forhold til gjeldende reguleringsplan. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
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Vurdering 
Rådmannen 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 
derfor behandles som en mindre endring av reguleringsplan. 
 
Før det treffes vedtak om mindre endringer i en vedtatt reguleringsplan, skal saken 
forelegges berørte myndigheter, og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av 
vedtaket skal gis anledning til å uttale seg. Dette er gjort og det foreligger ingen 
innvendinger mot forslaget fra noen av disse. 
 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag til å anbefale at den fremlagte 
planendringen godkjennes. 


