
 
 

PLANINITIATIV 
           20.07.2020 

Forslagsstiller 
Navn/firma: Skolegata Askim AS 
Kontaktperson: Per Christian Anfinnsen 
Adresse: Postboks 1091, 1803 Askim 
E-post: perchr@pecaeiendom.no 
Telefon: 976 89 788 

 

Konsulent 
Navn/firma: SH Prosjekt AS 
Kontaktperson: Janne de Jong 
Adresse: Postboks 65, 1851 Mysen 
E-post: janne@shprosjekt.no 
Telefon: +47 40454349 

 

Planområdet 
Eiendommer (gnr/bnr) Gbnr. 80/28 og 99/21 
Planområdets størrelse 3,5 daa 
Nåværende bruk Bebygd (boligbebyggelse) 

 

Planavgrensning 
 

 
 



Utfyllende opplysninger 
Formålet med planen Hensikten er å regulere det pågjeldende arealet til boligformål i 

henhold til områdereguleringsplan for området. Det planlegges 
et boligområde med tentativt 21-27 boenheter i konsentrert 
småhusbebyggelse/blokkbebyggelse for dette planområdet. Det 
planlegges garasjeanlegg i kjeller.  
 
Planområdet vil inngå som en del av et større boligområde. 
Potensialet for området som helhet vil bli vist med en 
mulighetsstudie/volumstudie. 

Planlagte arealformål Planlagte arealformål vil mest sannsynlig omfatte, men er ikke 
begrenset til, følgende arealformål (SOSI i parentes): Konsentrert 
småhusbebyggelse (1112), Blokkbebyggelse (1113), 
Renovasjonsanlegg (1550), Uteoppholdsareal (1600), Lekeplass 
(1610), Gatetun (2014) Gang-/sykkelvei (2015),  
Garasjeanlegg (2083). 
 
Området vil bli regulert i to vertikalnivåer, under grunnen og på 
grunnen. 

Nøkkelinformasjon - Areal avsatt til bolig i gjeldende områderegulering: 2.850 m2 
- Maksimalt tillatt BRA = 3.420 m2 (%BRA=120%) 
- Maksimalt 3 etasjer boliger  
- MFUA (Minste Felles Uteareal) = min. 20% av BRA bolig 
- SFUA (Samlet Felles Uteareal) = min. 80% av MFUA 
 
I foreliggende volumstudie (Snøhetta, 2020) er det skissert 
BRA=2.800 m2 av maksimalt tillatt 3.420 m2, fordelt på 21-27 
boenheter i blokkbebyggelse i tre etasjer. 
Leilighetsstørrelser 80-150 m2 BRA. 
 

 
Utsnitt fra volumstudie gjennomført av Snøhetta (2020).  
 
Volumstudien finnes som vedlegg til planinitiativet. 
 

Forventede problemstillinger 
(byggehøyder/utnyttelsesgrad, 
arealformål ikke i henhold til 
overordnet plan, miljø, trafikk, 
støy o.l.) 

Planinitiativet er i henhold til gjeldende områderegulering, 
Områderegulering   for området vest for Dr. Randers gate, nord 
for Skolegata og øst for Askimbyen skole (Rådhuskvartalet), med 
unntak av bestemmelser knyttet til hensynssone H810_1 om 



helhetlig detaljregulering, der planinitiativet legger opp til en 
alternativ plangrense enn hensynssonen definerer. 
 
Støy for bygg nær Skolegata må utredes i planprosessen. 
 

Vesentlige interesser som 
berøres av planarbeidet 

 

 

Plansituasjon 
Sentrale statlige 
planretningslinjer: 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014) 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen (1995) / Veileder om barn og unges interesser i 
planlegging (2018) 
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning (2018) 

Fylkesplan Fylkesplan for Østfold «Østfold mot 2050» (kun frem til ny 
regional plan for Viken foreligger) 

Kommuneplan Kommuneplan for Askim 2018-2030, Plan-ID 201701 (kun frem til 
ny kommuneplan for Indre Østfold kommune foreligger). 
 
Området er avsatt til sentrumsformål i vedtatt kommuneplan. 
 

 
Utsnitt – Kommuneplan for Askim 2018-2030 

 
Gjeldende reguleringsplaner 

 
Området er regulert i Områderegulering for området vest for Dr. 
Randers gate, nord for Skolegata og øst for Askimbyen skole 
(Rådhuskvartalet), vedtatt 10.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(Plankart, gjeldende områdereguleringsplan) 
 
Området som ønskes regulert nå (Gbnr 80/28 og 99/21, del av 
B2), ligger sørvest i områdereguleringsplanen. Området er avsatt 
til boligbebyggelse, gatetun og gang-/sykkelvei. 
 

 
 
Fra digitalt kart ser det ut til at en liten del av 99/21 ikke er 
omfattet av områdereguleringsplanen, men av Detaljregulering 
for 1919-bygget, del av gnr. 99, bnr. 28, vedtatt 13.6.2018. Dette 
gjelder i underkant av 5 m2 i tomtens sørvestre hjørne. Ny plan 



kan legges kant-i-kant med denne reguleringsplanen, eller 
regulere over gjeldende plan. Dette avhenger av den endelige 
løsning for planområdet. 
 

Tilstøtende reguleringsplaner Følgende reguleringsplaner er tilstøtende planområdet: 
 
1. Detaljregulering for 1919-bygget, del av gnr. 99, bnr. 28, 
vedtatt 13.6.2018 (PBL 2008).  
 

 
(Reguleringsplan for 1919-bygget markert) 
 
2. Området omkring Askimbyen skole og Heimen, vedtatt 
26.4.2001 (PBL 1985) 
 

 
(Reguleringsplan Området omkring Askimbyen skole og Heimen 
markert) 
 
3. Sør for Skolegata ligger Reguleringsplan for Brugata, Askim 
stasjon og sentrum, vedtatt 8.10.2019 (PBL 2008) 



 

 
(Utsnitt Reguleringsplan for Brugata, Askim stasjon og sentrum) 
 
Øvrige tilstøtende arealer er omfattet av Områderegulering for 
området vest for Dr. Randers gate, nord for Skolegata og øst for 
Askimbyen skole (Rådhuskvartalet). 
 

 
(Områdereguleringsplanens areal marktert)  
 

  

 
 



 
Utredningsbehov 
 

Omfattes planen av forskrift 
om konsekvensutredninger? 

Arealet er avsatt til sentrumsformål i vedtatt kommuneplan for 
Askim kommune (2018-2030) og omfattes av 
områdereguleringsplan for området.  
 
Det vurderes at tiltaket det planlegges for ikke vil utløse krav om 
konsekvensutredning etter følgende paragrafer i forskriften:  

 § 6, planer som alltid utløser krav om KU og der det 
kreves planprogram eller melding: Planlagt tiltak faller 
ikke inn under omfanget som nevnt i § 6 a-c. 

 § 7, planer som alltid utløser krav om KU, men som ikke 
krever melding: Planlagt tiltak faller ikke inn under 
omfanget som nevnt i § 6 a-c. 

 § 8, planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de 
kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn: 
Planlagt tiltak faller ikke inn under omfanget som nevnt i 
§ 10, annet, tredje og fjerde ledd. 

 
Skal det utarbeides 
planprogram 

Nei 

ROS-analyse  Ivaretakelse av samfunnssikkerhet, blant annet gjennom å 
forebygge risiko og sårbarhet, skal sikres i ROS analyse. ROS-
analysen utarbeides i henhold til veileder fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Medvirkning 
Prosesser for samarbeid og 
medvirkning  

Planprosessen gjennomføres i henhold til krav til planprosess for 
private reguleringsforslag, nedfelt i Plan- og bygningslovens 
plandel (Kap. 12) og Forskrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven (2018). 
 
Fagmyndigheter, offentlige organer, grunneiere, festere, naboer 
og andre berørte varsles om igangsetting av planarbeid og har 
mulighet for medvirkning i høringsperioder. 
Medvirkningsmøte/åpent møte kan arrangeres ved behov. 
 

 
 

Tidsplan 
Innsending av planinitiativ  Juli 2020 
Oppstartsmøte avholdes August 2020 
Varsling av oppstart August/september 2020 
Innsending av planforslag Vår 2021 
Første behandling i planutvalg Vår 2021 
Høring og offentlig ettersyn Vår/sommer 2021 



Andre behandling i planutvalg 
og egengodkjenning i 
Kommunestyret 

Sommer/høst 2021 

 
Tidsplanen er tentativ. 
 

Kilder 
 
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling, L27.06.2008 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 
- Forskrift om konsekvensutredninger, F21.06.2017 nr 854 
- Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, 
F08.12.2017 nr 1950 
- Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging (2019) 
- Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050  
- Planarkiv Gisline Webplan for Askim kommune: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3014 
- Kilden, www.kilden.nibio.no 
- Kommunekart, www.kommunekart.com 


