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Mindre endring av reguleringsplan for Torp Mellom – Borge 

Saksnr 16/16637 

 

 
Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, deres brev av 14.03.17 samt møte med 
saksbehandler 25.06.19. 
 
Vi beklager at saken fra vår side har trukket ut i tid.  
Årsaken til dette er at det har pågått forhandlinger som har innvirkning på 
eierforholdene innenfor planområdet som blir påvirket av endringsforslaget. Vi anser 
det som positivt at disse ble avsluttet før vi nå gjenopptar arbeidet med en mindre 
endring av reguleringsplanen. 
Byggmester Arild Andersen Eiendom AS har nå eierskap til alle regulerte boligtomter 
som blir direkte berørt av forslaget. 
 
Vi er i brev fra kommunen av 14.03.17 og i møte med saksbehandler 25.06.19 bedt 
om å kommentere/utdype innkomne merknader til endringsforslaget slik at saken kan 
gjenopptas og ferdigbehandles. 
 
Merknader fra naboer:  

Byggmester Arild Andersen Eiendom AS har nå, som nevnt over, eierskap til alle 
regulerte boligtomter som blir direkte berørt av forslaget - i motsetning til hva som var 
tilfellet da endringen først ble varslet.  
Dette har medført at merknaden fra Torp Marinepark frafalles/trekkes, se vedlagte 
bekreftelse på dette. 
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Når det gjelder kommentaren fra Forenede Industrier AS Forina, v/Advokatfirmaet 
Ræder AS, dater 10.03.17, oppfatter vi ikke innholdet i dette som å utgjøre en 
merknad til forslaget. Snarer er det beskrevet at de støtter forslaget.  
Vi registrerer at det i overskriften er brukt ordet «merknad», men av innholdet i 
brevet kan vi ikke se at hensikten er å motsette seg forslaget. 
 
Statens Vegvesen 
Statens Vegvesen har fått endringsforslaget til uttalelse – og har ingen merknader til 
dette. 
 
Fylkesmannen i Østfold 
FM har ingen merknader til at endringen i reguleringsbestemmelsene behandles som 
en mindre endring av reguleringsplanen. Når det gjelder ordlyden i forslag til ny 
bestemmelse uttaler FM: 
Vi vil bemerke at forslaget er noe uklart, når det kun foreslås maksimal mønehøyde. Det er omtalt 

at noe av grunnen til at man ønsker å endre reguleringsplanen er å legge til rette for mer 

moderne arkitektur. Det er uklart om det ønskes å tillate takformer som styres med gesimshøyde, 

som for eksempel pulttak eller flate tak. 

 
Vi er enig i at bestemmelsen kan være noe uklar og vil derfor foreslå en presisering 
av bestemmelsen slik at ny ordlyd blir: 
 
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. 
 
Vi mener at vi med denne presiseringen imøtekommer FM merknader til endring av 
reguleringsbestemmelsen. 
 
Østfold Fylkeskommune 
Vi er fra kommunens side bedt om å bearbeide forslaget med spesielt hensyn på 
uttalelsen fra Østfold Fylkeskommune. 
 
Det er ønskelig at neste etappe av utbyggingen av eneboliger på Torp mellom gis 
noe mer fleksibilitet i den arkitektoniske utformingen. Derav søknad om mindre 
vesentlig endring av § 5 c) i reguleringsbestemmelsene til planen. 
 
ØFK har i sitt tilsvar til kommunen, datert 02.03.17, pekt på at forslag til endring i 
bestemmelsen innebærer to forhold: 

1) Økt høyde på boligene 
2) Endring i bebyggelsens karakter ved å fjerne kravet om «saltak med tekking 

av råd takstein i tegl eller betong». 
 

Intensjonen med vårt endringsforslag er ikke å legge til rette for økt høyde på 
boligene – vi har derfor foreslått å presisere dette i ny bestemmelse. 
Ny bestemmelse foreslås derfor endret til: 
c) For delfeltene B1a, B1b, B1c, B1d og B1f skal bebyggelse oppføres med møne- eller 

gesimshøyde maks. 8,0 m. Høyde måles fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng ved 
boligens høyeste gavlvegg. 
 



Når det gjelder ØFK uttalelse om at forslag til ny reguleringsbestemmelse vil medføre 
endring i bebyggelses karakter har vi følgende merknader: 
 
 
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, B1f.  
Disse delfeltene utgjør i seg selv en helthetlig «klynge» av boligtomter adskilt fra de 
delfelter som allerede er bygget. 
I den sammenheng er det ønskelig å tilpasse fleksibiliteten ift boligtyper i planen i 
noe større grad enn hva som i dag ligger til grunn. Dette har sammenheng med at 
det blant annet har gått forholdsvis mye lenger tid enn man så for seg at utbyggingen 
ville ta da planen ble vedtatt. I løpet av den tiden er kravene og ønskene til hustype 
og utforming dels endret blant huskjøpere, og flere etterspør arkitektur av mer 
moderne karakter. For å imøtekomme dette der det kan være aktuelt, ser vi det som 
hensiktsmessig å søke om en mindre vesentlig endring av en enkeltbestemmelse i 
planen som vil bidra til dette.  
 
På det tidspunktet som reguleringsplan 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 nå med en litt annen arkitektur som vil speile hva som gjelder for 2019 
og framover.  
 
Ny bestemmelse vil åpne for å kunne føre opp boliger med mer moderne arkitektur 
innenfor delfeltene. Vi ser det som fornuftig å være i forkant av utbyggingen med 
dette forslaget for å unngå å at det i enkelte tilfeller søkes om dispensasjon. Vi tror 
en slik praksis kan gjøre det vanskeligere å oppnå en helhetlig god utbygging idet 
man kan måtte inngå kompromisser i prosjekteringen/ saksbehandlingen avhengig 
av den enkelte situasjon. 
 
Vi merker oss at ØFK ikke ønsker å stille krav om at bestemmelser med rød takstein 
og saltak opprettholdes. 
 
Delfeltene som berøres er adskilt av Konvallveien fra de to felteten som allerede er 
bygget. 
Dette gjør at forslaget til ny bestemmelse, etter vårt syn, ikke vil virke negativ inn på 
reguleringsplanen, ettersom det vil fremstå klart adskilte fra de to eneboligfeltene 
som allerede er bygget. Boligtypene vil grupperes naturlig til hvert sitt delfelt, med 
Konvallveien som et naturlig og tydelig skille mellom disse. 
Forslaget vil, etter vår vurdering, ikke påvirke omgivelsesene negativt i forhold til 
gjeldene bestemmelse. 
 
Forslaget berører ingenting i vedtatte plankart, og utfordrer på ingen måte 
hovedtrekkene i planen, men innebærer kun en justering av et forhold som allerede 
eksisterer i den vedtatte planen, og med ovennevnte presisering mener vi at 
reguleringsbestemmelsen ivaretar på en god måte hensikten med endringen.  
 



Vi mener at vi med ovennevnte presisering av reguleringsbestemmelsen har 
imøtekommet og kommentert hovedtrekket i merknaden fra Østfold Fylkeskommune. 
 
Om det skulle være spørsmål eller behov for ytterligere dokumentasjon i saken, ta 
kontakt på telefon 950 35 408. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Eirik Hansen      
Byggmester Arild Andersen AS      
eirik@bmaa.as 
 


