
PLANINITIATIV 
for reguleringssak: 

St-Marie gate 127-133 
  

 
Dette dokumentet skal synliggjøre viktige hensyn som skal ivaretas gjennom 
planlegging etter plan- og bygningsloven. Planinitiativet er forslagsstillers vurdering 
og skal gi kortfattet informasjon om prosjektet som grunnlag for tidlig avklaring og 
medvirkning av kommunens ulike fagmiljøer. 
 
 
Gårds- og bruksnummer/adresse: 11/425, 1/1899, 1/289, 1/182, 1/1030 og 1/1971. 
I tillegg foreslås det å regulere del av 1/1875 
Konsulent: Link arkitektur 
Forslagsstiller: Solbyen Utvikling AS 
 

Kart – hvor 
Kartgrunnlag hentet fra kommunens kartløsning. 
 

Oversiktskart 

 
Figur 1 Planområdets beliggenhet, målestokk ca 1:10000. Kilde: Sarpsborg kommunekart 

https://kommunekart.com/klient/Sarpsborg/kart
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Detaljkart som viser planavgrensningen:  

 
Skråfoto av planområdet: 

 
Figur 3 Kilde: Skråfoto av planområdet. Kilde: Sarpsborg kommune 

Figur 2 Kilde: Kart hentet fra infoland 
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Gjeldende plangrunnlag (jf. § 1 g1) 
 

Kommuneplanens arealdel: 

 

Kommuneplanens arealdel 2015 - 
2026  
Området er i kommuneplanen avsatt til 
sentrumsformål. Minst 50 % av all 
boligbygging frem mot 2050 skal skje 
innenfor radius på 2 km fra Torget. 
Målsettingen gir tydelige føringer på 
utviklingen av et kompakt sentrum med 
økt tilrettelegging for fortetting. 

 

Eventuell kommunedelplan: 

 

Kommunedelplan Sentrum 2019 – 
2031, vedtatt 20.6.2019 (kart: temakart 
Høyder og bygningsstruktur.) 
Områdetype: Urban-høy A med 
fleksibel kvartalsstruktur (kvartal 37). 
 

 

  

                                            
1 Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl. 
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Reguleringsplan og ev. bebyggelsesplan: 

(Kartutsnitt) 

 
 

(Skriv inn tekst) 
Foreslått planområde er uregulert 

 
 

Planlagt arealbruk (jf. § 1 c) 
 
For å underlette den kommunale behandlingen, er det viktig å få en tidlig oversikt 
hvilke arealtyper som ønskes regulert. Sett kryss i nedenstående tabell. Suppler 
skjemaet dersom arealtyper mangler og fjern gjerne de overflødige! 
 

Arealtype Sett 
kryss 

Boligareal X 

Veiareal  

Parkeringsareal  

Forretningsbebyggelse  

Friområder, lekeplasser, ol  

Dyrka mark  

Annet landbruksareal  

  

  

 
 

Beskrivelse – hva og hvem 
FOR-2017-12-08-19502  § 1: Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene 
for det videre planarbeidet, og redegjøre for: 
 

                                            
2 Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl. 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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a) formålet med planen Formålet med planen er å legge til rette for boliger 
med tilhørende anlegg. 

b) planområdet og om 
planarbeidet vil få virkninger 
utenfor planområdet 

Planområdet inneholder boliger fra 1-2 etasjer med 
loftetasje og parkering i bakgårdene. Det er ikke 
ventet at planlagt tiltak vil få virkninger utenfor 
planområdet 

c) planlagt bebyggelse, anlegg 
og andre tiltak 

Link arkitektur prosjekterer boliger med tilhørende 
utomhusarealer og parkeringskjeller. Foreløpige 
skisser viser boliger i samsvar med områdetype A 
med høyder fra 15 meter opp til 18,5 meter og 
parkeringskjeller med p-plasser beregnet for 0,8 
per boligenhet 

d) utbyggingsvolum og 
byggehøyder 

Volum og høyde er ikke endelig avklart, men det 
foreslås 100 % BRA (ca 2100 m2) og varierende 
høyder fra 10 meter til 18,5 (30 %) meter. 
Parkeringskjeller medfører en lav sokkel på 0,5 
meter ved høyeste punkt mellom St.Marie gate 
#127 og #129. 

e) funksjonell og miljømessig 
kvalitet 

Ikke avklart 

f) tiltakets virkning på, og 
tilpasning til, landskap og 
omgivelser 

Landskapssilhuett samt hensynet til virkningen av 
bebyggelsen mot St.Olavs gravlund må vurderes. 
Kommuneplanen åpner for bebyggelse trukket inn 
på tomten, høyere bebyggelse på enkeltstående 
punkthus samt forhager langs fortauet, såkalt 
fleksibel kvartals-struktur. Vi foreslår et kvartal som 
tilrettelegger for lys, luft og sikt Det legges vekt på 
å tilpasse prosjektet til eksisterende 
bebyggelsesstruktur, med fokus på skala/høyder 
og materialvalg, utviklet med et urbant og tidsriktig 
formspråk. Boligutbyggingen er planlagt å trappe 
seg ned mot St.Marie gate og ta opp kvalitetene i 
eksisterende bolighøyder. Den nye bebyggelsen vil 
ramme inn Roald Amundsens gate og videreføre 
urbane karakterer mot sentrum. Det foreslås 
boligbebyggelse med høyde opp mot 18,5 meter. 
Ved hjørnet St.Marie gate/Roald Amundsens gate 
er det planlagt innpasset en plassdannelse og 
næring i 1.etasje på gateplannivå.  

g) forholdet til kommuneplan, 
eventuelle gjeldende 
reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående 
planarbeid 

Planlagt tiltak er i tråd med gjeldende 
kommuneplan og kommunedelplan for sentrum. 
Området er uregulert og tiltaket er avhengig av at 
det utformes en ny reguleringsplan 

h) vesentlige interesser som 
berøres av planinitiativet 

Nabo gbnr 1/1030 (hjørnebygget) blir berørt og 
eieren ønsker ikke salg av boligen sin. I tillegg må 
støy i anleggsfasen mot gravlunden håndteres. 
Ellers ingen opplagte vesentlige på nåværende 
tidspunkt 
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i) hvordan samfunnssikkerhet 
skal ivaretas, blant annet 
gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 

Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse og en 
vurdering av områdestabiliteten. Der vil også 
prosjekteres trafikksikre løsninger for 
utrykningskjøretøy 

j) hvilke berørte offentlige 
organer og andre interesserte 
som skal varsles om 
planoppstart 

Regionale myndigheter, relevante 
interesseorganisasjoner og berørte naboer i 
samsvar med liste oversendt av Sarpsborg 
kommune. 

k) prosesser for samarbeid og 
medvirkning fra berørte 
fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre 
berørte 

Det er planlagt å gjennomføre informasjonsmøte 
ved varsel om oppstart (og ved offentlig høring). I 
tillegg vil det utføres særmøter med naboer og 
grunneiere ved behov. Prosjektet vil bli godt 
eksponert i media gjennom avisoppslag i tillegg til 
annonsering av offentlig høring og kunngjøring av 
planen 

l) vurdering av om planen er 
omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil 
kunne bli ivaretatt.  
 
Fullstendig vurdering i eget 
vedlegg til planinitiativet. 

Planen er avsatt til nåværende og framtidig 
boligutvikling, områdetype A og det er gjennomført 
konsekvensutredning på overordnet nivå. Planen 
omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredning. 

 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2017-06-21-854
https://lovdata.no/SF/forskrift/2017-06-21-854

