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Utvalg for plansaker 2019-2023 har behandlet saken i møte 03.06.2020 sak 19/20 
Behandling i Utvalg for plansaker 03.06.2020: 
Følgende hadde ordet ved behandling av saken: 
Ståle Solberg (SaFoSa), direktør samfunn Sigmund Vister, Christer Ryen (Ap),  
 
Representanten Ståle Solberg fremmet på vegne av Sammen For Sarpsborg og 
Pensjonistpartiet følgende forslag: 
Det må presenteres en reguleringsplan for hele kvartalet. 
 
Forslaget ble trukket.  
 
Votering 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak  
Forslag til detaljreguleringsplan for kvartal 314 nord, utarbeidet i målestokk 1:500 og datert 
13.05.2020, legges ut til offentlig ettersyn sammen med tilhørende reguleringsbestemmelser, 
datert 13.05.2020. 
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Detaljreguleringsplan for Kvartal 314 nord – utlegging til offentlig 
ettersyn 

Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: Eivor B. Bø 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Forslag til detaljreguleringsplan for kvartal 314 nord, utarbeidet i målestokk 1:500 og datert 
13.05.2020, legges ut til offentlig ettersyn sammen med tilhørende reguleringsbestemmelser, 
datert 13.05.2020. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
1. Plankart, datert 13.05.2020 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 13.05.2020 
3. Planbeskrivelse, datert 01.04.2020 
4. Sammendrag av innkomne merknader med forslagsstillers kommentarer, datert 

02.10.2019 
5.  Renovasjonsteknisk plan, datert 05.05.2020 
6.  Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 12.12.2019 
7. Geoteknisk datarapport, datert 18.02.2020 
8.  Overvannsnotat, datert 18.03.2020 
9. Skisser fra 3D-modell 
 
 
 
 
Sammendrag 
På vegne av Dronningens gate Atrium AS har konsulentfirma BAS Arkitekter AS 
oversendt forslag til detaljreguleringsplan for Kvartal 314 nord til behandling. 
Formålet med planen er å fortette eiendommene med variert konsentrert 
bebyggelse. Prosjektet skal ivareta et grønt hagepreg som er typisk for området. 
 
Planområdet ligger i Sarpsborg sentrum, øst for Sarpsborghallen og nordvest for 
Sandesundsveien skole – mellom Dronningens gate og Skolegata. 
 
Området har i gjeldende kommunedelplan sentrum (sentrumsplanen) formål sentrumsformål 
og ligger innenfor område avsatt til suburban-tett bebyggelse.  
 
Området er uregulert.  
 
De merknader og innspill som er kommet inn i forbindelse med planutarbeidelsen er delvis 
imøtekommet. 
 
Planforslaget er utarbeidet som en detaljreguleringsplan. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at detaljreguleringsplan for kvartal 314 nord legges ut til 
offentlig ettersyn. 
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Utredning 

Bakgrunn for saken 
BAS Arkitekter AS har på vegne av Dronningens gate Atrium AS utarbeidet forslag til 
detaljreguleringsplan for Kvartal 314 nord.   
Hensikten med reguleringssaken er å å fortette eiendommene med variert 
konsentrert bebyggelse. Prosjektet skal ivareta et grønt hagepreg som er typisk for 
området. 
 

Beskrivelse av området 
Planområdet ligger i Sarpsborg sentrum, øst Sarpsborghallen og nordvest for 
Sandesundsveien skole – mellom Dronningens gate og Skolegata. Det er gangavstand til 
Sarpsborg bussterminal og Storbyen kjøpesenter, Sarpsborg torg, gågata/St. Marie gate, 
bibliotek, svømmehall, skoler og Kulåsparken. 
 
Områdets areal er totalt på ca. 2 daa.   
 
Innenfor planområdet er det tre eneboligeiendommer med eneboliger og hage fra 
tidlig/midten av 1900-tallet. 
 

Forholdet til andre planer 
Området har i gjeldende kommunedelplan sentrum (sentrumsplanen) formål sentrumsformål 
og ligger innenfor område avsatt til suburban-tett bebyggelse.  
 
Området er uregulert. 
 
Tilstøtende arealer er regulert gjennom følgende reguleringsplaner: 
Detaljreguleringsplan for barneskole i sentrum, Sandesundveien. PlanID 12039. 
Under arbeid: Detaljreguleringsplan for St. Olav videregående skole. PlanID 12017. 
Grotterødløkka, eldre reguleringsplan. PlanID 12003.  
 

Beskrivelse av planforslaget 
Området foreslås regulert til blokkbebyggelse, i tillegg til uteoppholdsareal, kjørevei og 
fortau.  
 
Planen tilrettelegger for opptil 20-25 boenheter. Det planlegges for to rekker med 
bebyggelse, med uteoppholdsareal mellom bebyggelsen, og med byggegrense mot 
Dronningens gate som åpner for forhager for den vestlige bebyggelsen. Bebyggelsen følger 
siktlinjer i området – ut mot fortau i Skolegata og tilbaketrukket ca. 5 meter fra Dronningens 
gate. Det åpne rommet mellom bygningskroppene ligger som en forlengelse av 
hageområdene mellom eneboligene nordover og sydover.  
 
Bebyggelse mot Dronningens gate kan oppføres i inntil tre etasjer, og skal ha saltak for å 
tilpasse seg villaområdet sydover i Dronningens gate. Regulert uteoppholdsareal skal sikre 
at det kan etableres en gangpassasje syd for bebyggelsen fra Dronningens gate og inn til 
felles bakhage.  
 
Bebyggelse mot Skolegata kan etableres i opptil fire etasjer. Det skal være noe nedtrapping 
mot syd, og øverste etasje skal være inntrukket på alle sider unntatt mot hagen. Denne 
bebyggelsen skal ha fasader som brytes opp i vertikale deler, slik at det fremstår som at 
bygningskroppen er satt sammen av flere deler. Det skal tilrettelegges for passasje fra 
Skolegata og gjennom bygget til planområdets felles uteoppholdsareal.  
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Det legges til rette for parkeringskjeller, med nedkjøring fra Skolegata syd for 
bygningskroppen.  
 
Mellom bygningskroppene etableres et felles grønt område med uteoppholdsareal og 
lekeplass. 
 
For en mer utførlig beskrivelse henvises til planbeskrivelsen. 
 

Planprosess 
Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeidet med annonse i Sarpsborg Arbeiderblad 
05.07.2019, og fagmyndigheter, rettighetshavere og grunneiere ble varslet med brev. 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på Sarpsborg kommunes nettside 
www.sarpsborg.com. 
 
Merknader og innspill som er kommet inn i forbindelse med planutarbeidelsen er delvis 
imøtekommet. De er nærmere kommentert av forslagsstiller i eget vedlegg til 
planbeskrivelsen og følger saken som en del av plandokumentene. Kommunedirektøren har 
ingen merknader til de kommentarer forslagsstiller har til innspillene. 
 
Grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge 
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. Det er saksbehandler for den enkelte reguleringssak 
som har ansvaret for å ivareta medvirkning og tilrettelegging. 
 
Sandesundsveien skole ble varslet ved oppstart, i tillegg til skolens elevråd og FAU. 
 
Det ble i 2016 registrert barnetråkk i sentrum, som også er et eget temakart til 
sentrumsplanen. Barnetråkket viser at Sarpsborghallen og området er markert som: 
badeområde, fine steder barn liker, snarveier og lekeområde. Kvartalene rett nord og nordøst 
for området er markert som: Trafikkpunkt, fine steder barn liker og lekeområde. Manuell 
opptelling av antall skolebarn i barnetråkkregistreringen viser: Skole- og fritidsveg: 
Dronningens gate: 11-30 elever, Skolegata: 31-67 elever, Valkyriegata: 1-10 elever.  
 
Skolegården på nye Sandesundveien barneskole er ment å være et nærmiljøanlegg, et 
samlingssted for barn og unge som bor i nærheten, også på fritiden og på kveldstid.  
 
Kommunedirektøren mener hensynet til barn og unge er tilfredsstillende ivaretatt gjennom 
planforslaget. 
 
Avklaring om konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854). 
Planen faller ikke inn under kriteriene som framgår i forskriftens §§ 6, 8 og 10, og 
konklusjonen er følgelig at verken planen eller tiltaket innenfor planområdet vil kunne få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. Pbl. § 4-2. 
 
Kommunedirektøren har derfor ikke funnet grunnlag for å kreve at planforslaget behandles 
etter forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Forholdet til naturmangfoldloven 
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Planbeskrivelsen inneholder et eget kapittel om forholdet til naturmangfoldloven. Etter 
kommunedirektørens vurdering har kapitlet en tilfredsstillende gjennomgang av 
problemstillinger tilknyttet planforslaget. 
 
Behov for grunnerverv 
Grunnerverv er ikke nødvendig for å gjennomføre planen. 
 
Planforslaget er utarbeidet som en detaljreguleringsplan. 
 
Planforslaget med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse gir en tilfredsstillende 
beskrivelse av tiltaket. 
 
Det tilsendte materiale var komplett 13.05.2020. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at reguleringsplan for kvartal 314 nord legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Ingen kjente direkte konsekvenser for Sarpsborg kommune. 
 
Miljø: 
Gjennomføring av planen medfører ikke nedbygging av dyrka eller dyrkbar mark, og planen 
medfører ingen kjente negative miljømessige konsekvenser. Planen legger opp til krav om 
grøntarealer og noen oppstammede trær. 
 
Folkehelse: 
Grep ved planen som vil virke positivt for folkehelsen, er krav om grønne utearealer. 
Sentrumsplanens parkeringsnorm om maksimumskrav for bilparkeringsplasser og 
minimumskrav for sykkelparkeringsplasser er ment å stimulere til mindre bruk av bil, og mer 
bruk av gange, sykkel og kollektivtransport. Planområdets plassering er sentral og i 
gangavstand til butikker, skoler, barnehager, idretts- og svømmehall, Kulåsparken og 
sentrum.  
 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 4.juni 2020 
Ida Odsæter 
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