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Plankart, detaljregulering for Vollene Vestre 

Forslag til detaljreguleringsplan for Vollene vestre - planID 0123_2012_0002 ble vedtatt av 
Kommunestyret 13.11.2012, jf. saks nr K-073/12. Det er fremmet klage på vedtak om detaljregulering 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

for Vollene vestre, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 samt forvaltningsloven § 27, 3. og 4. ledd. 
Forberedende klagebehandling skal sluttbehandles av kommunestyret. 

Dersom klage ikke tas til følge, oversendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Vedlagte dokumenter: 
1. Klage på vedtak, mottatt 23.11.2012 
2. Saksframlegg og vedtak i saks nr. K-073/12, vedtaksdato 13.11.2012 
3. Detaljregulering for Vollene vestre 

a. Plankart 
b. Planbestemmelser 

4. Reguleringsplan for gnr 33 bnr 1 m.fl. – Vollene, vedtatt 24.09.2002 
a. Plankart 
b. Planbestemmelser 

 
Saksopplysninger 

Advokatfirmaet Ytterbøl & co AS ved advokat  Petter Koren fremmet 21.11.2012 klage på vedtak på 
vegne av Inger Marie Grimsgaard, som er hjemmelshaver til gnr 33 bnr 81- Kvartsveien 13 på Vollene 
boligfelt.  

I klage vises det til at høringsuttalelse til planforslag, datert 03.09.2012, ikke er vurdert i 2. gangs 
behandling av detaljregulering. Kommunen har ikke registrert mottak av slik høringsuttalelse, og 
uttalelsen er av den grunn ikke blitt del av saksbehandling fram mot endelig vedtak. 
Administrasjonen ble gjort oppmerksom på at denne avsendte uttalelse fra Ytterbøl & Co samme dag 
som kommunestyrets sluttbehandling, dvs. 13.11.2012. Administrasjonen valgte da å ikke stoppe 
saksgangen, men gjorde oppmerksom på klageadgangen. 

Vedtak av plan er kunngjort, og det er ikke framkommet andre klager. 

Da kommunen selv er planfremmer, er det ikke innhentet uttalelser til klage fra andre utover det 
som iframkommer av dette saksframlegg. I klagebehandling ble kommunen oppmerksom på at 
upresis versjon av plankart har fulgt 2. gangs saksbehandling. Med klagebehandling følger riktig 
plankart, som viser ny atkomstvei ført fram til regulert vei i reguleringsplan for gnr. 33 bnr. 1 m.fl. – 
Vollene.  

Administrasjonen vil sterkt beklage at klagebehandling har tatt utrimelig tid, dette er i første rekke 
knyttet til langtids sykefravær og vakanser i virksomhet for teknisk forvaltning. 

Klagens innhold 

Fremmet klage er i hovedsak knyttet til tre forhold: 

1. Kommunestyrets vedtak lider av saksbehandlingsfeil, særlig knyttet til konsekvenser av 
endret atkomst til Vollene vestre gjennom Vollene boligfelt. 

2. Barnas interesser er ikke hensyntatt i tilstrekkelig grad i den kommunale planleggingen av ny 
adkomstvei til Vollene vestre.  

3. Kommunens saksbehandling er basert på galt faktum med hensyn til bredder på kjørebanen 
gjennom boligfeltet. 

Se for øvrig vedlegg 1. 
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Vurdering 

Kommunen har i sin saksbehandling vurdert konsekvensene for Vollene boligfelt av endret 
kjøremønster av gjennomgangstrafikk til Vollene vestre. Det framgår blant annet av saksframlegg i 
saks nr. K-073/13, der kommunen har vurdert innkomne merknader fra mellom andre Østfold 
fylkeskommune. Fylkeskommunen påpeker behovet for å vurdere hvorvidt atkomstvei gjennom 
eksisterende boligfelt er en hensiktsmessig og trygg løsning. Kommunen svarer til dette punkt: 

«Den foreslåtte adkomstveien anses som den tryggeste og mest hensiktsmessige løsning for 
å ta tilstrekkelig hensyn til trafikksikkerhet og minst mulig belastning på boligfeltet. Den 
foreslåtte adkomstveien vil da i meget stor grad avlaste den eksisterende adkomst som går 
gjennom store deler av boligfeltet. Det er derfor en bedre løsning enn dagens og alternative 
løsninger.» 

Kommunen har her vektlagt at ny atkomstvei vil gi en bedret situasjon for boligfeltet som helhet. Ny 
atkomstvei til Vollene vestre gjennom boligfeltet vil være vel 80 meter kortere enn dagens situasjon, 
og færre boligeiendommer vil bli berørt med nytt kjøremønster (se illustrasjon under). 

 

Dagens kjøremønster (t.v.) innebærer at flere boligeiendommer er berørt av gjennomgangs-
trafikk(markert med grønt) enn ved etablering av ny atkomstvei til Vollene vestre (t.h.). For 
boligeiendommer sør for rundkjøring i Volleneveien vil situasjonen være uendret. 

 

Kommunen har i sine vurderinger også lagt til grunn at ny regulering ikke medfører vesentlig øking i 
trafikkmengde, jf. blant annet kommunens vurdering av høringsuttalelse fra Statens vegvesen 
angående eventuell trafikkøkning: 

«Dagens virksomhet opprettholdes, og det legges ikke opp til vesentlig utvidelse av 
virksomheten. Det kan derfor ikke påregnes vesentlig økning av trafikken som følge av 
planen. Ved store arrangementer, som også gjennomføres i dag, vil det bli omtrent samme 
trafikkmengde som i dag.» 

Barn og unges interesser 

I fremmet klage er barn og unges interesser knyttet til hvorvidt ny atkomstvei kommer i konflikt med 
barns lekeområde. Dette forhold anses som vurdert i gjeldende reguleringsplan for Vollene boligfelt, 
reguleringsplan for gnr 33 bnr 1 m.fl- Vollene, vedtatt 24.09.2002, der kjørevei er regulert inn  
mellom gnr 33 bnr. 81 og fellesområde med lekeplass/balløkke (se illustrasjon under, samt vedlegg 4 
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a).  

Regulert kjørevei mellom Kvartsveien og Gamle skolevei/turvei er ikke avsluttet med vendehammer, 
slik planens bestemmelser § 9 krever for stikkveier, og dette forhold kan vise at gjeldende 
reguleringsplan for Vollene boligfelt tar høyde for videreføring av denne kjøreveien. 

 

Utsnitt, reguleringsplan for Vollene boligfelt.Kjørevei nordøst for lekeplass i vest er i vedtatt 
detaljregulering for Vollene vestre tenkt videreført som ny atkomstvei til Vollene vestre. 

 

Kjørevei forbi lekeplass/balløkke er ikke opparbeidet per i dag, men tenkt gjennomført samtidig med 
opparbeidelse av ny atkomstvei til Vollene vestre. I den forbindelse vil det være naturlig å vurdere 
ytterligere tiltak knyttet til å redusere mulig konflikt mellom lekeplass og kjørevei. 

Veibredder 

Kommunen er kjent med at veianlegg på Vollene boligfelt ikke er opparbeidet i samsvar med plan, og 
det er av denne grunn ikke utstedt ferdigattest for anlegget.  

I sin vurdering av fremmet klage har kommunen vektlagt hvorvidt manglende samsvar mellom 
regulert og faktisk veibredde endrer forutsetningene for vedtak av reguleringsplan med endret 
kjøremønster i eksisterende Vollene boligfelt. 

Manglende samsvar mellom regulert og faktisk vegbredde er gjennomgående i hele planområdet, 
også for dagens atkomstvei til Vollene vestre. En kortere atkomstvei gjennom Vollene boligfelt, slik 
vedtatt detaljregulering av Vollene vestre legger opp til, vil dermed redusere omfanget av eventuelle 
negative konsekvenser som faktisk veibredde måtte medføre. 

 

Konklusjon 

Kommunen kan ikke se at det i klage er framkommet nye forhold og opplysninger som tilsier en 
annen konklusjon i behandlingen av forslag til detaljregulering for Vollene vestre. Vedtaket i saks nr. 
K-073/12 opprettholdes, og saken oversendes Fylkesmannen i Østfold for endelig avgjørelse. 
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Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
1. Kommunestyret har vurdert klage på vedtaket fattet i saks nr.  K-073/12 Advokatfirmaet Ytterbøl 

& co AS ved advokat  Petter Koren på vegne av Inger Marie Grimsgaard, datert 21.11.2012. 
 
2. Kommunestyret finner ikke at det har fremkommet nye forhold i klagen som tilsier en annen 

konklusjon i saken. Vedtak fattet i saks nr. K-073/12 opprettholdes. 
 

 
 
 
Kommunestyre - 39/2014 
 

KS - behandling: 
 
 
 

KS - vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagte dokumenter: 

1. Klage på vedtak, mottatt 23.11.2012 
2. Saksframlegg og vedtak i saks nr. K-073/12, vedtaksdato 13.11.2012 
3. Detaljregulering for Vollene vestre 

a. Plankart 
b. Planbestemmelser 

4. Reguleringsplan for gnr 33 bnr 1 m.fl. – Vollene, vedtatt 24.09.2002 
a. Plankart 
b. Planbestemmelser 
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Saksframlegg  
 

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: 

Komite for miljø, plan og teknikk 25.10.2012 056/12 BSN 

Kommunestyret 13.11.2012 073/12 GRJ 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Avgj av:   Saksansvarlig: Arkiv:  Arkivsak ID.: 

K Geir Runar Johannessen L12 06/1331 

 

DETALJREGULERING FOR VOLLENE VESTRE - GNR. 33 BNR. 2 OG DELER AV 

GNR. 33 BNR. 3 OG GNR. 31 BNR. 2 . ANDRE GANGSBEHANDLING ETTER 

OFFENTLIG ETTERSYN 

 

POLITISK SAKSORDFØRER: 

 

Vedlagte dokumenter: 

1. Forslag til planbestemmelser, datert 12.10.2012 

2. Forslag til plankart, datert 12.10.2012 

3. Forslag til planbeskrivelse, datert 23.05.2012 

4. Innkomne uttalelser til det offentlige ettersynet/høringen: 

a. Østfold fylkeskommune, datert 29.08.2012 

b. Statens vegvesen, datert 17.07.2012 

c. Fylkesmannen i Østfold, datert 30.08.2012 

d. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, datert 31.08.2012 

e. Terje Ruud, datert 28.08.2012 

f. Fortum Distribution, datert 04.10.2012 

 

Saken gjelder: 

Forslag til detaljregulering for Vollene Vestre, gnr. 33 bnr. 2, og deler av gnr. 31 bnr 2 og gnr. 

33 bnr. 3, med plankart og bestemmelser tas med dette opp til 2.gangs behandling etter plan- 

og bygningsloven §12-12 med hensikt å legge saken fram for kommunestyret for endelig 

vedtak. 

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for å utvikle Vollene Vestre som miljø- og 

kulturgård. Det innebærer å dekke de behov som brukerne av gården i dag har og ytterligere 

legge til rette for alternativ undervisning, bruk for barneverntjenesten, naturbarnehage, 

gårdsutsalg, utleie for kursvirksomhet og annet. For å skape bedre trafikale forhold, 

tilrettelegger planen med bestemmelser for opparbeiding av en ny og bedre adkomstvei og for 

parkeringsplasser.  

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

1) Komité for miljø, plan og teknikk slutter seg til forslag til detaljregulering for Vollene 

Vestre, gnr. 33 bnr. 2, og deler av gnr. 31 bnr. 2 og gnr. 33 bnr. 3, med tilhørende 

planbestemmelser og oversender dette til kommunestyret for endelig vedtak med 

følgende innstilling: 

 



2) Forslag til detaljregulering for Vollene Vestre, gnr. 33 bnr. 2, og deler av gnr. 31 bnr. 

2 og gnr. 33 bnr. 3, med tilhørende planbestemmelser vedtas, jfr. Plan- og 

bygningsloven §12-12. 

 

 

 

KMPT-056/12 Komite for miljø, plan og teknikk 25.10.2012 

 

Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff 

 

Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av komite for miljø, plan og 

teknikk 

 

 

1) Forslag til detaljregulering for Vollene Vestre, gnr. 33 bnr. 2, og deler av gnr. 31 bnr. 

2 og gnr. 33 bnr. 3, med tilhørende planbestemmelser vedtas, jfr. Plan- og 

bygningsloven §12-12. 

 

 

 

 

K-073/12 Kommunestyret 13.11.2012 

 

Følgende hadde ordet til saken: Anne Sofie Hoff 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av Komite for miljø, plan og teknikk. 

 

VEDTAK I SAK K-073/12: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Vollene Vestre, gnr. 33 bnr. 2, og deler av gnr. 31 bnr. 2 og 

gnr. 33 bnr. 3, med tilhørende planbestemmelser vedtas, jfr. Plan- og bygningsloven §12-

12. 

 

 

Saksopplysninger: 

Planfremmer er Spydeberg kommune. Arealet som foreslås regulert er 79,85 daa. Av dette 

ligger 75,89 daa på eiendom gnr. 33 bnr. 2 som eies av Spydeberg kommune.  

 

Planprosessen  

Første gangs varsel ble gjort i brev til berørte myndigheter og parter 08.01.2007 og i nytt 

varsel 13.04.2011. Det ble samtidig kunngjort i Smaalenenes Avis og på nettsiden til 

Spydeberg kommune.  

 

Komité for plan, miljø og teknikk i Spydeberg behandlet saken 1.gang i møte 21.06.2012 i 

sak 38/12. I tråd med vedtaket i KMPT ble planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn og høring 

i perioden 27.06.-01.09.2012. Frist for uttalelse i perioden for høring og offentlig ettersyn var 

dermed 01.09.2012. Det kom fem uttalelser i perioden og en uttalelse en måned etter. 

 

Da planforslaget kun har mindre endringer i forhold ved 1.gangs behandling, er det ikke gjort 

endringer i planbeskrivelsen. Det redegjøres for endringer i dette saksframlegg. 

 

Kort beskrivelse av planforslaget 



Arealbruken slik den er i dag innenfor planområdet opprettholdes i hovedtrekk. Hensikten 

med planforslaget er i tråd med kommuneplanen; videreutvikle og sikre Vollene Vestre som 

kultur- og miljøgård. Det innebærer at arealene i hovedtrekk blir beholdt som i dag; skog, 

dyrka mark og gårdstunet med omgivelser. Planforslaget inneholder følgende 

reguleringsformål: 

- Bebyggelse og anlegg:  

o Offentlig tjenesteyting 

o Lekeplass 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

o Kjørevei 

o Annen veigrunn 

o Parkering 

- Grønnstruktur 

o Friområde 

o Turvei 

- Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) 

o Landbruks-, natur- og friluftsformål 

- Hensynssoner 

o Bevaring av kulturmiljø 

 

Av endringer som er gjort i plankartet etter det offentlige ettersynet/høringen er: 

 

- parkeringsplass, P1, er utvidet med 30 meter og kan dermed gi plass til ca. ytterligere 

8 biloppstillingsplasser. 

 

- parkeringsplass, P2, er utvidet med 2 meter langs eksisterende låvebygning, hvilket gir 

en økt romslighet og fleksibilitet for parkering og snuplass. 

  

- Det totale parkeringsarealet er dermed utvidet med 199 m²  
 

 

 

 

Arealbruksoversikten viser i m²:   
Friområde 44321,29  

LNF 20874,12  

Off.tjenesteyting 8835,28  

Lekeplass 2259,09  

Annen veigrunn 520,47  

Parkering 1414,96  

Kjøreveg 1252,36  

Turveg 371,07  

Totalt  79848,65  

 

Endringer i planbestemmelsene framgår av kommentarene til uttalelsene, se under.  

 

 

Innkomne uttalelser til det offentlige ettersynet/høringen 

 

Det kom inn seks uttalelser. Disse er gjengitt med kommentar fra planmyndigheten.  

 

Avsender Oppsummering av uttalelse Kommentar 



1. Østfold 

fylkeskommu

ne, datert 

29.08..2012 

 

1. Deler av planområdet, herunder 

det bebygde området, er vist som 

offentlig formål i forslag til 

kommunedelplan for sentrum. 

Formål i reguleringsplanen 

forutsettes å være i samsvar med 

kommunedelplanen for sentrum. 

Regulering av det bebygde 

området til LNF-formål begrenser 

bruken av området, og det må 

vurderes om begrensningene er i 

samsvar med intensjonene for hva 

området og bygningene skal 

benyttes til.  

 

2. Av planbeskrivelsen, s. 6, 

framgår at atkomst til området 

med bil går gjennom eksisterende 

boligfelt. Med den omfattende 

bruken det legges opp til i 

planområdet, bør det vurderes om 

det da er en hensiktsmessig og 

trygg løsning. 

  

3. Kulturminneinteressene er 

ivaretatt i planen.  

 

1. Reguleringsformål for det bebygde 

området er endret til Offentlig 

tjenesteyting. 

  

2. Den foreslåtte adkomstveien anses 

som den tryggeste og mest 

hensiktsmessige løsning for å ta 

tilstrekkelig hensyn til trafikksikkerhet 

og minst mulig belastning på boligfeltet. 

Den foreslåtte adkomstveien vil da i 

meget stor grad avlaste den eksisterende 

adkomst som går gjennom store deler av 

boligfeltet. Det er derfor en bedre 

løsning enn dagens og alternative 

løsninger. 

 

3. Tas til etterretning.  

 

2. Statens 

vegvesen, 

datert 

17.07.2012 

 

1. Viser til uttalelse i forbindelse 

med varsel om oppstart av 

planarbeidet. I dette varselet spilte 

de inn:  

Statens vegvesen forutsetter 

tilknytning via det 

lokale/kommunale vegsystemet 

fram til det nye hovedkrysset på 

rv. 122 like ved/under ny E18. Det 

bør i planbeskrivelsen nevnes hvor 

mye trafikkøkning som kan 

påregnes som følge av 

tilretteleggingen.  

 

2. Universell utforming må 

vektlegges, herunder en vurdering 

av tilbud for gående og syklende.  

 

3. Rekkefølgebestemmelse om 

frisiktsoner i krysset mellom 

adkomstvei og rv.122.  

  

 

1. Dagens virksomhet opprettholdes, og 

det legges ikke opp til vesentlig 

utvidelse av virksomheten. Det kan 

derfor ikke påregnes vesentlig økning av 

trafikken som følge av planen. Ved store 

arrangementer, som også gjennomføres i 

dag, vil det bli omtrent samme 

trafikkmengde som i dag. Tilknytningen 

vil skje via adkomstveien til boligfeltet 

fra riksvei 122.  

 

2. Det fremgår av planbestemmelsene at 

det skal legges vekt på universell 

utforming. Det blir tatt hensyn til 

gående og syklende ved at eksisterende 

turvei blir beholdt, og de trafikale 

forholdene blir vesentlig bedre med ny 

adkomstvei. Den eksisterende 

adkomstveien kan da i større grad bli 

brukt av gående og syklende. 

  

3. Adkomstveien blir koblet på 

Volleneveien i rundkjøringen i Vollene 

boligfelt. Frisiktsoner i krysset er 

ivaretatt i reguleringsplan for Vollene 



33/1 med flere, vedtatt 24.09.2002. 

 

3. 

Fylkesmanne

n i Østfold, 

datert 

30.08.2012 

1. De minner om at alle 

reguleringsplaner skal vedtas i 

Kostra ved vedtakstidspunktet.  

 

2. Innspillet til varselet om 

motorferdsel er hensyntatt ved at 

det er tatt ut av planen.  

 

3. Andre inngrep er tilpasset 

landskap og natur, og det er 

spesielt positivt at vanndammer/-

speil vernes gjennom planen.  

 

4. Generelt skal parkeringsplasser 

opparbeides på en enkel måte slik 

at dyrka og dyrkbar mark kan 

gjenopprettes dersom behovet for 

parkering i framtiden ikke er det 

samme.  

 

1., 2. og 3. Tas til etterretning.  

 

4. Bestemmelsene legger opp til enkel 

opparbeiding og standard på adkomstvei 

og parkeringsplasser. Deler av arealene 

for parkering er i dag ikke dyrka mark. 

Hensynene til tilbakeføring til dyrka 

mark, er innarbeidet i 

planbestemmelsene som følge av 

uttalelsen.  

4. Råd for 

mennesker 

med nedsatt 

funksjonsevn

e, datert 

31.08.2012 

 

1. Rådet peker på universell 

utforming med bedre 

tilgjengelighet for alle med 

spesielt fokus på personer med 

nedsatt funksjonsevne, herunder 

knyttet til syn, hørsel, bevegelse, 

forståelse og følsomhet for 

miljøpåvirkning. Rådet forventer 

at denne tilgjengeligheten tas 

hensyn til i prosjektet.  

 

1. Bestemmelser om universell 

utforming er vektlagt i bestemmelsene, 

men det er vanskelig å ta hensyn til 

universell utforming fullt ut på en 

gårdseiendom med enkel opparbeiding/ 

tilrettelegging for allmennheten. På et 

areal der det skal drives offentlig 

tjenesteyting for allmennheten er det 

likevel svært viktig å vektlegge behov 

hos personer med nedsatt 

funksjonsevne.  

 

5. Terje 

Ruud, eier av 

eiendom gnr. 

33 bnr 3, 

datert 

28.08.2012 

 

1. Parkeringsbehov er ikke dekket 

i tilstrekkelig grad i planforslaget. 

Mener det er opptil 100 biler i 

området ved store tilstelningen på 

Vollene Vestre. Deltakerne tar da 

til bruk jorder og veier som 

tilhører eiendom gnr. 33 bnr. 3 

uten tillatelse/avtale. Dette er til 

sjenanse for Terje Ruud.  

 

2. Parkering P1 virker for liten og 

feilplassert. Parkeringsplassen bør 

flyttes sørvest for P2. Dette for å 

unngå parkering inn mot 

hensynssonen og våningshuset til 

Terje Ruud.  

Planbestemmelsene må også sette 

krav til opparbeidelse av flere 

1. Den foreslåtte adkomstveien og de 

foreslåtte parkeringsplassene vil gi ny 

trafikkavvikling og nye 

parkeringsmønstre som vil skape 

vesentlig mindre belastning for eiendom 

gnr. 33 bnr. 3. Den eksisterende 

adkomstveien for Vollene-gårdene 

beholdes for privat bruk for Vollene 

Østre og for mulighet for nødvendig 

vare-/person-/syketransport og 

utrykning til og fra Vollene Vestre. 

Besøkende og kunder skal i hovedsak 

benytte de foreslåtte nye 

parkeringsarealene og ny adkomstvei. 

Planen tar derfor bedre hensyn til nabo 

enn i dagens situasjon. Det vil ved store 

arrangementer være mer naturlig å 

bruke jorder som tilhører gnr. 33 bnr. 2.  



parkeringsplasser, jfr. 100 biler 

ved store arrangementer.  

 

3. Planbestemmelsene må også 

inneholde noe om veiene.  Ruud 

ønsker at nåværende gårdsvei ST2 

på hans eiendom kun skal tjene 

som adkomstvei til gnr. 33 bnr. 3 

når ST1 er opparbeidet. All trafikk 

til gnr. 33 bnr. 2 skal gå på ST1 

som også vil være til minst 

sjenanse for Vollene boligfelt. All 

kjøreadkomst på turstien vest for 

Vollene boligfelt fram til 

lavvoområdet i F1 skal starte fra 

ST1 sør for gnr. 33 bnr. 81.  

 

4. Turstien vest for Vollene 

boligfelt mellom ST1 og ST2 må 

sperres for kjøring og skal bare 

brukes som gang- og sykkelvei. 

Det er i dag avtale mellom Terje 

Ruud og kommunen at turstien 

(Gamle skolevei) på hans eiendom 

ikke skal brukes til motorisert 

ferdsel.  

 

 

2. Krav til opparbeiding av 

parkeringsarealer setter krav til mange 

flere biloppstillingsplasser en tidligere. 

Det dekker et vesentlig behov. Om det 

skulle bli 100 kjøretøy eller flere, kan 

arealer som er dekket av gress/dyrka 

mark på eiendom gnr. 33 bnr. 2 brukes. 

Begge parkeringsplassene i 

planforslaget er utvidet som følge av 

uttalelsen. Den foreslåtte 

parkeringsplassen, P1, skal også tjene 

som snuplass for busser ved store og 

små arrangementer, og den anses riktig 

plassert. Ved å ikke føre den enda lenger 

mot vest, er det tatt hensyn til dyrka 

mark på eiendom gnr. 31 bnr. 2.  I 

bestemmelsene er det i tillegg 

innarbeidet at det skal opparbeides et 

vegetasjonsbelte i P1 mot 

naboeiendommen gnr. 33 bnr. 3.  Se for 

øvrig vurdering gitt i neste kapittel.  

 

3. Turveien, F2, er på eiendom gnr. 33 

bnr. 2, og turveien er til for gående og 

syklende, ikke for motorkjøretøy. Dette 

er presisert i bestemmelsene. Den nye 

adkomstveien, ST1, til Vollene Vestre 

gir en bedre trafikkavvikling for 

motorferdsel generelt i området, 

inkludert naboer på eiendom gnr. 33 

bnr. 3.  

 

4. Turveien, F2, er med i planområdet, 

og det er som følge av uttalelsen, 

innarbeidet i planbestemmelsene at 

ferdsel med motorkjøretøy ikke er tillatt 

på denne. Turveien mellom ST1 og ST2, 

på eiendom gnr. 33 bnr. 3, er ”Gamle 

skolevei” som ikke er en del av 

planområdet. Det er likevel innarbeidet 

at kun nødvendig person- og 

varetransport er tillatt på adkomstveien 

ST2. Det forutsettes derfor at eventuell 

videre konflikt mellom motorkjørende 

og gående og syklende på ”Gamle 

skolevei” må løses på annen måte enn i 

denne plansaken.  

 

6. Fortum 

Distribution, 

datert 

1. Har ingen merknader. 1. Tas til etterretning. 



04.10.2012 

 

 

 

Videre behandling 

Om positivt vedtak skjer ved 2.gangs behandling, blir saken videresendt til kommunestyret 

for endelig vedtak. Dersom kommunestyret vedtar planen og tilhørende bestemmelser, blir 

vedtaket kunngjort i en avis som er alminnelig lest på stedet og på kommunens nettside. 

Berørte parter blir i brev gjort kjent med vedtaket og klagefrist.    

 

Vurderinger:  

Innkomne merknader har blitt vurdert. Regionale myndigheter som har uttalt seg, uttaler at 

plan og bestemmelser utover deres merknader, kan egengodkjennes av kommunen. Flere 

innspill fra de som har uttalt seg i høringsperioden, er blitt innarbeidet i plan og 

bestemmelser. Dette gjelder også eier av gnr. 33 bnr. 3. Plan og bestemmelser som legges 

fram til denne politiske behandling legger opp til å ta vare på områdets kvaliteter og gi en 

bedre og framtidsrettet parkerings- og trafikkavvikling både for de som bruker Vollene Vestre 

og naboer i området.  

 

Vollene Vestre innehar i dag en dispensasjon fra forbud mot motorisert ferdsel i utmark. Det 

gjelder enkeltbrukere av Vollene Vestre. Det er av nabo uttrykt ønske om at motorferdsel med 

ATV til og fra Vollene Vestre som til dels i dag skjer på hans eiendom på ”Gamle skolevei”, 

til lavvoområdet i F1 skal starte fra ST1 sør for gnr. 33 bnr. 81. Det er gunstig for alle myke 

trafikanter, barn og unge og beboere i boligfeltet om trafikk med ATV kan skje til og fra 

gardstunet på Vollene Vestre på ST1 og deretter videre på Gamle skolevei fra sør for gnr. 33 

bnr. 81. Dette kan gjøres ved for eksempel å lage en tilkobling fra gardstunet rundt låvens 

nordre ende ut på parkeringsplassen, P1, og videre på ST1. Denne løsningen er det rom for i 

den fremlagte planen og bestemmelser.  

 

Planlagt formål er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel for 2007-2020 og 

Kommunedelplan for sentrum arealdelen 2012-2024, og plan og bestemmelser er i tråd med 

intensjonene i kommunens overordnete planer.  

 

 

Konklusjon: 

Forslag til detaljregulering for Vollene Vestre, gnr. 33 bnr. 2, og deler av gnr. 31 bnr. 2 og 

gnr. 33 bnr. 3, med tilhørende planbestemmelser er i tråd med overordnede planer i 

kommunen. Planforslaget ivaretar de ulike hensynene i saken og lokalsamfunnet på en bra 

måte. Saken legges fram for Komiteen for miljø, plan og teknikk og kommunestyret for 

oversending til kommunestyret for endelig vedtak.    

 

Spydeberg kommune, 17. oktober 2012  

 

 

 

Geir Johannessen 

rådmann 

 





SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 
 

planID 20120002 

 

PLANBESTEMMELSER 

 

DETALJREGULERING FOR VOLLENE VESTRE,  

GNR. 33, BNR. 2, OG DEL AV GNR. 33 BNR. 3 OG GNR. 31, BNR. 2  

 

Dato for vedtak i kommunestyret: 13. november 2012 

Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 12. oktober 2012 

Dato for siste revisjon av plankartet: 25. oktober 2012 

 

 

§ 1 AVGRENSNING 

Det regulerte området er vist med plangrense på reguleringskartet.  

 

 

§ 2 AREALBRUKSFORMÅL 

Arealet er regulert til: 

Bebyggelse og anlegg  - offentlig tjenesteyting 

- uteoppholdsareal – lekeplass - U1 

Grønnstruktur   - friområde    - F1 

    - turveg    - F2 

Samferdselsanlegg   - kjørevei    - ST1 og ST2 

Samferdselsanlegg   - parkering    - P1 og P2 

Samferdselsanlegg  - annen veggrunn    - AV1 

Landbruk-, natur- 

og friluftsformål         - LNF 

Hensynssone    - sone med særlige hensyn  

– bevaring av kulturmiljø   - HS1 

 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

I utforming av inne- og utearealer skal det legges vekt på at gårdstunet og dets omgivelser 

skal være en miljø- og kulturgård med preg av lokal kulturhistorie og lokal gårdsarkitektur. 

Det skal tilrettelegges for ulike brukergrupper av skog og natur.  

 

Ved beplantning av trær og busker i områder avgrenset som hensynssone, grønnstruktur, 

samferdselsanlegg og bebyggelse og anlegg, skal det anvendes plantemateriale/-arter som har 

lokalhistorisk forankring i Spydeberg.  

 

I opparbeidelse av ute- og innearealer skal det tilstrebes tilrettelegging for alle brukergrupper 

etter prinsippene om universell utforming.  

 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 

form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., 



skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 

9.juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8. 

 

 

§ 4 HENSYNSSONE – sone med angitt særlige hensyn 

 

4.1 Bevaring av kulturmiljø, HS1 

Mønehøyde på nye bygninger skal ikke overstige mønehøyde på eksisterende bygningsmasse.  

 

Kommunen skal ved behandlingen av byggesøknad se til at bygningene har lokalhistorisk 

tilknytning i arkitektur/byggeform.  

 

Eksisterende turvei i området skal opprettholdes.  

 

Eksisterende vegetasjonsbelte mellom gårdstunene Vollene Vestre og Vollene Østre skal 

bevares. Eksisterende vannspeil skal bevares. Plukkhogst er tillatt.  

 

Tilplanting med trær med lokalhistorisk forankring er tillatt. 

 

 

§ 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG  

 

5.1 Uteoppholdsarealer – lekeplass – U1 

Det tillates enkel opparbeiding for lek.  

 

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR  

 

6.1 Grønnstruktur – friområde - F1 

I friområdet, F1, tillates opparbeiding av turvei. Standard og utforming av turveger og -stier 

må ta hensyn til de jordbunnsmessige forholdene i området, spesielt ned mot Lundsbekken. 

Det skal hovedsakelig benyttes dekkemateriale som bark eller flis.  

 

Det tillates enkel opparbeiding som gapahuk, grillplass og lignende. Til anleggene skal det 

fortrinnsvis benyttes trematerialer som byggemateriale.  

 

Det skal tas hensyn til biologisk mangfold og jordbunnsforhold/erosjonsfare ved tiltak 

innenfor området. Skogbruksmessig drift kan for øvrig utøves.  

 

6.2 Grønnstruktur – friområde – turvei - F2 

Eksisterende turveg for gående og syklende skal opprettholdes.  

 

 

§7 SAMFERDSELSANLEGG  – kjørevei, ST1 og ST2, annen veggrunn, AV1, og 

parkering, P1 og P2 

 

I ST1 tillates opparbeidet kjøreveg med regulert veibredde 5,0 meter inkludert 

kjørebanebredde 4 meter. Det tillates ikke dekke av asfalt.  

 



Eksisterende private adkomstveg, ST2, kan opparbeides til 3 meter kjørebanebredde. Det 

tillates ikke dekke av asfalt.  Kun nødvendig person- og varetransport er tillatt på veien.  

 

Det tillates opparbeidet parkeringsplasser, P1 og P2. Parkeringsplassene, P1 og P2, skal 

opparbeides til enkel standard med grusdekke el.lign. 

 

Det skal ved opparbeiding av parkeringsplasser og adkomstvei tas hensyn til at arealene som 

kan tilbakeføres til dyrka mark om parkeringsbehovet opphører.  

 

I P1 skal det tas hensyn til snuplass for buss. Det skal opparbeides et vegetasjonsbelte/-skjerm 

i nordøst mot naboeiendom.  

 

Nærmest barnehagen/gamle bryggerhuset skal biloppstillingsplassene først og fremst være for 

henting og bringing av barnhagebarn. Det skal videre i P2 opparbeides minst 4 

biloppstillingsplasser for HC-brukere og sykkelparkering. Det skal sikres/etableres 

gangforbindelse til barnehage.  

 

Tilplanting av trær med lokalhistorisk forankring er tillatt i AV1, P1 og P2.  

 

 

§8 LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL   

 

Det tillates landsbruksdrift.   

 

Mindre grad av tilrettelegging for friluftsformål er tillatt.  
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