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Saken gjelder: 
Forslag til kommuneplan for Spydeberg fremmes til politisk behandling for å fatte vedtak om at 
planen kan legges ut til offentlig ettersyn og høring, jf. plan- og bygningsloven § 11-14. 
Høringsperioden settes til seks (6) uker, med frist 11. mai 2015. 

Denne saken skal sluttbehandles av Formannskapet, i samsvar med vedtak om delegering av 
myndighet for behandling av kommuneplan med planprogram, jf. saksnr KS-017/14. 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret fastsatte 22.10.2014 i sak 63/2014 planprogram for Kommuneplan 2015-2027. 
Planprogrammet redegjorde for planprosessen, samt fastsatte utredningsprogrammet for 
kommuneplan 2015-2027.  

Planforslaget ble lagt fram for kommunestyrets medlemmer samt medlemmer i KMPT og KOOK 
12. mars 2015.  

Tema og utredninger i planarbeidet 

Utarbeidelsen av planforslaget har fulgt opp tema i planprogrammet. Det er gjort beregninger av 
befolkningsutvikling i samarbeid med COWI. På grunnlag av dette er det utarbeidet boligprogram 
innenfor en årlig befolkningsvekst på 2 %, jf. planforslagets samfunnsdel og arealdel.  

I fastsettelse av planprogrammet ble folkehelse framhevet som viktig del av kommuneplanlegging og 
kommuneplan. Folkehelseplan er under utarbeidelse, og kommuneplanarbeidet har dratt nytte av 
utredninger knyttet til denne, blant annet folkehelseprofil for kommunen. 

Til grunn for arbeidet med kommuneutvikling er kommunen lagt attraktivitetsstudier for Indre 
Østfold utarbeidet av Telemarksforskning på oppdrag av Indre Østfold Utvikling. 
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Naturtyperegistrering for Spydeberg er avsluttet. Rapport vil foreligge til andregangsbehandling av 
plan, og det vil bli utarbeidet eget temakart for biologisk mangfold og naturtyper på grunnlag av ny 
kunnskap.  

Referansegruppe med ekstern representasjon for arbeidet med næringsutvikling har levert en rekke 
innspill til planarbeidet. Ungdommens kommunestyre (UKS) har vært referansegruppe for tema 
oppvekst. 

Medvirkning 

Planprogrammets føringer for medvirkning er fulgt. Åpent møte med verksted på temaene 
næringsutvikling og livskvalitet og nærmiljø ble gjennomført 28. januar 2015, med ca 80 deltakere i 
arbeidsgrupper. Oppsummering av innspill fra verkstedet ble publisert på kommunens hjemmesider, 
som også ble brukt aktivt i annonsering av åpent møte sammen med kommunens facebook-sider. 

Det har i planarbeidet vært lagt særlig vekt på medvirkning fra barn og unge. Kommuneplanen har 
vært tema på tre UKS-møter, og representanter fra UKS var deltagere på folkemøtet. I tillegg har 
samtlige klasser levert innspill via elevrådene på alle skolene. Koordinator for UKS har vært i 
elevrådsmøter og samtalt med elevrådene. Elevrådsrepresentantene har i samarbeid med 
representanter fra UKS hatt workshop i alle klasser og samlet inn innspill som er tatt med til UKS for 
behandling. Innkomne forslag ble gjennomgått, sortert og behandlet i UKS. I tillegg er UKS 
høringsinstans på planforslaget. 

Vurderinger 
Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel skal legge til rette for en helhetlig og framtidsrettet 
samfunnsutvikling i Spydeberg. En hovedutfordring for kommunen er å møte en forholdsvis høy 
befolkningsvekst, både i forhold til arealbruk og tjenesteyting. Kommuneplanen viderefører 
fortetting og transformasjonsstrategi fastlagt i kommunedelplan for sentrum 2014-2024. 
Kommunedelplanens plankart og bestemmelser inngår i kommuneplanens arealdel. Ved vedtak av ny 
kommuneplan vil dermed kommunedelplanens arealdel bli opphevet. Med en årlig befolkningsvekst 
på 2 % vil det ikke være utbyggingsbehov for boligbebyggelse utover allerede vedtatte framtidige 
byggeområder – herunder Tronstad - i planperioden.  

Planforslagets samfunnsdel er forsøkt utformet kortfattet og tilgjengelig, med overordnete mål og 
strategier. Årlig utarbeides det økonomi- og strategiplan, dette er kommuneplanens handlingsdel 
som synliggjør prioriteringer og tildeling av ressurser for det kommende året. I prosessen med 
økonomi- og strategiplanarbeidet vil innspill og forslag til tiltak som er framkommet i 
kommuneplanarbeidet bli vurdert tatt inn. 

I planbeskrivelse til arealdel er det lagt vekt på å beskrive endringer i arealbruk i forhold til 
utbyggingsbehov, bestemmelser og retningslinjer. Retningslinjer for distribuert energiproduksjon er 
inkludert i planforslaget. 
 
Virkningene av planen og hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn framgår av 
planbeskrivelse til arealdelen,  i konsekvensutredninger av framtidige byggeområder og i 
konsekvensutredning av planen i sin helhet. Hvordan innkomne uttalelser til planforslaget har vært 
vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, framgår av eget vedlegg til saken.  
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Konklusjon 
Rådmannen mener forslag til kommuneplan er utarbeidet i samsvar med fastsatt planprogram og 
tilrår at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring. Endelige konsekvensutredninger 
utarbeides før planforslag sendes på høring.  

 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 sendes forslag til kommuneplan for Spydeberg 2015-
2027 - samfunnsdel og arealdel på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 19. mars til 11. 
mai 2015. 

 

Vedlegg: 
1 Kommuneplan 2015-2027_samfunnsdelen 
2 Planbeskrivelse_kommuneplanens arealdel 
3 Kart_Kommuneplan_A2_16mars 
4 Planbestemmelser-Kommuneplanens arealdel 
5 Oppsummering_innspill_KPsamlet 
5a Spydeberg Høyre_datert11092014 
5b Bygghuset AS-GrååsenII_datert18082014 
5c Jan Haaland_datert25082014 
5d PederstadI_mottatt13082014 
5d PederstadII_datert27082014 
5d PederstadI-vedlegg_mottatt13082014 
5e Øystein Brevig_datert28052014 
5f Thorer EgelandI_datert08072014 
5f Thorer EgelandII_datert16092014 
5f Thorer EgelandII-vedlegg_datert16092014 
5g Block Wathne_datert04072014 
5h Schie_datert10122013 
5h Schie-vedleggI 
5h Schie-vedleggII 
5i Hagen1 
5i Hagen2 
5j ArildGJohnsen1 
5j ArildGJohnsen2 
5n Gunnar Harstad-datert18082014 
5o Grååsen velforening_datert25082014 
5o InnspillKplanSpydebergNov2014 
5p Spydeberg bondelag_datert25082014 
5q ThorvaldDingstad_datert06022015 
5r LSU_datert25082014 
5r LSU-vedlegg_datert25082014 
5s ROM Eiendom_datert25082014 
5t Fylkesmannen i Østfold_datert21082014 
5u Østfold fylkeskommune_datert01072014 
5v Statens vegvesen_datert25082014 
5w Direktoratet for mineralforvaltning_datert25082014 
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5x NVE_datert26082014 
5y Jernbaneverket_datert27062014 
5z Østfoldhelsa_datert20082014 
6 Oppsummering_folkemøte28012015rev 
7 Kommuneplan for Spydeberg 2015-2027.Vedtatt planprogram 
      
      
 
 
 



2015 - 2027 

 

 

  

Kommuneplan Spydeberg kommune 

Rådmannens forslag 

Samfunnsdel 



 

 

 

 

 

  



   

 

Kommuneplan for Spydeberg kommune 2015 - 2027 
 

1 

Innledning 

 
Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet som all annen planlegging i Spydeberg tar 
utgangspunkt i, jf. Plan- og bygningsloven  §11-1. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en 
arealdel. I samfunnsdelen forankres mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og 
kommunen som organisasjon. Arealdelen med plankart og bestemmelser er juridisk bindende for 
arealbruken i kommunen. 
 
Kommuneplanen legger  grunnlaget for en helhetlig samfunnsutvikling i en vekstkommune i Stor-
Oslos ytterkant, og kommuneplanen skal være et  styringsverktøy som bidrar til å sikre en god og 
helhetlig samfunnsutviklingen. 
 
Langsiktighet er viktig i planlegging, og overordnede planer strekker seg over 12 år. I de utredninger 
og vurderinger som ligger til grunn for planarbeidet, er tidsperspektivet ofte lengre, gjerne 40-50 år 
fram i tid. For samfunnsdelen er et 40-års perspektiv lagt til grunn for drøfting av langsiktig og 
bærekraftig utvikling. 
 
 

 
Fra «Spillet om Grunnloven»   
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jeg har en streng det klinger i, 

klinger noe sprøtt som jeg kaller min melodi 

Lage bra dager – om visjon og verdier 
 «Miljøkommunen Spydeberg» ble vedtatt som visjon i 1991 og har vært et langsiktig, overordnet 
mål og retningsgivende for utvikling i Spydeberg-samfunnet. Visjonen favner vidt, fra naturvern til 
nærmiljø og livskvalitet, og begrepet har tatt opp i seg alt fra fysisk miljø, bomiljø, arbeidsmiljø, 
kultur, trivsel og tilhørighet. 

Med denne visjonen i bunn preges Spydebergs samfunnsutvikling, investeringer, fellesskapsløsninger 
- og til syvende og sist innbyggernes hverdag og møteplasser – av en god, felles grunntone.  Inn i 
denne grunntonen hører også Spydebergs rike historie som et godt sted for demokratiutvikling og 
næringsutvikling. Grunntonen kan samles i begrepet «lage bra dager» i Spydeberg, og i dette  
begrepet videreføres de verdier som ligger til grunn for «Miljøkommunen Spydeberg».  

I kommuneplanperioden vil Spydeberg fortsatt preges av entusiasme og vekst som kommunen har 

hatt gleden av fram til nå. Mange vil flytte til Spydeberg, som ligger meget gunstig til geografisk og 

har høye kvaliteter å by på. Å lage bra dager for dagens og framtidige innbyggere og tilreisende 

betyr å skape en samfunnsutvikling der vi ser og respekterer hverandre og våre omgivelser. Skal vi 

lage bra dager, må vi ha fokus på gode bo- og oppvekstmiljø med trygghet og trivsel, arbeidsmiljø og 

inkludering, kultur som verdi- og tilhørighetsskaper, 

en langsiktig og god natur- og miljøforvaltning, 

videreutvikling av lokalt næringsliv og innovasjon 

innen miljø- og energiteknologi.  

Det er krevende å vokse, og høy befolkningsvekst 
stiller store krav til god langtidsplanlegging der vi 
forvalter våre ressurser klokt. Det er viktig å 
balansere avsetting av arealreserver til framtidig 
utbygging med transformasjon og fortetting, ikke 
minst av jordvernhensyn.  

Kommuneplanens overordnede mål om å legge til rette for en god utvikling i Spydeberg-samfunnet, 
er uavhengig av framtidige kommunegrenser. Ambisjonen om å lage bra dager gjelder uansett 
kommunestruktur. 

 

Jeg lærte min vise av skogen 

og den klang som en sang uten ord 

Og tonen sang også i plogen og i øksen og meiselen i kor 

Fra Spydebergsangen, tekst Otto Nielsen 
 

Bilde fra  «Spillet om Grunnloven» 
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Spydeberg i dag og i planperioden 

Befolkningsutvikling 
Spydeberg er en kommune med tilflytning og befolkningsvekst. De siste 10 årene har Spydeberg hatt 
en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,7 % og det er ikke noe som tyder på at veksten vil avta. 
Prognoser fra SSB viser en gjennomsnittlig vekst på ca. 120 personer i året frem til 2040, uten at nye 
boligprogram er hensyntatt. Det gir kommunen et innbyggertall på nærmere 8500 i 2040. 
Spydebergsamfunnet vil bestå uansett utfall av den pågående kommunereformen og det forventes 
fortsatt vekst som følge av kommunens beliggenhet og infrastruktur. 
 
Det er utført beregninger av Cowi utfra boligprogram som anslår en årlig vekst på ca 2,5% årlig vekst i 
Spydeberg i planperioden. Boligprogrammet er etter dette justert noe ned tilsvarende beskrivelsen 
gitt i planbeskrivelsen i arealdelen. Veksten utfra boligprogrammet forutsetter en iverksettelsesgrad 
på 100%, og med den usikkerhet som ligger i dette settes anslått vekst til 2% årlig vekst i 
planperioden. Det vil være en høyere vekst så vil veksten avta noe utover i planperioden. 
 
Innvandring 

Spydeberg har, i likhet med resten av Østfold, hatt en innvandringsvekst. Dette er et resultat av både 
arbeidsinnvandring og økt behov for bosetting av flyktninger. Spydeberg har også fått et asylmottak 
som øker andelen fremmedkulturelle i kommunen vår. Langt de fleste innvandrerne kommer fra 
Europa og Asia. Det blir viktig å ha fokus på å inkludere de nye innbyggerne inn i eksisterende tilbud. 
 
Aldrende befolkning 

Spydeberg vil de neste årene få stadig flere eldre innbyggere. I dag har vi ca. 240 over 80 år, og tallet 
forventes å stige til 450 i 2030. Aldersgruppen i behov av barnehageplasser antas å stige med 40-50 
barn i samme periode. Antall skolebarn stipuleres til å øke med ca. 100 i samme periode. 

 

Levekår 
Det er godt å bo i Spydeberg! Dette bekrefter kommunens innbyggerundersøkelsen fra 2014. I 
kommunens folkehelseprofil, publisert av Folkehelseinstituttet, framkommer det også utfordringer i 
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Spydeberg og kommuneplanlegging skal ta hensyn til utfordringene og legge til rette for fortsatt gode 
levekår i Spydeberg.  
 
En viktig del av gode levekår er helse. Når man studerer grupper i samfunnet, finner man 
systematiske forskjeller i helse. Jo høyere utdanning og inntekt en gruppe har, jo høyere andel av 
gruppens «medlemmer» vil ha god helse.  Dette kalles sosiale helseforskjeller eller sosial ulikhet i 

helse. Spydebergs befolkning har gjennomsnittlig et lavere fullført utdanningsnivå enn snittet i 
Norge.  
 
Viktige arenaer for å utjevne sosiale ulikheter er barnehage/ skole, lokalsamfunn og mulighet for 
deltakelse i frivillige organisasjoner. Dette danner bakteppet for temavalg og strategier i 
kommuneplanen. 

Stedsutvikling 
Sentrumsutvikling 
Spydeberg er en strukturmessig rasjonell kommune med ett sentrum. Vel 4000 av kommunens 
innbyggere bor i tettstedet Spydeberg. I kommuneplan for Spydeberg kommune 2007-2020 ble 
sentrumssonen definert, og i henhold til samme plan skal all fremtidig utbygging foregå innenfor 
sentrumssonen. Kommunedelplan for sentrum 2012-2024 legger ytterligere føringer for 
sentrumsutvikling, med hovedvekt på fortetting og transformasjon. Målet er å legge til rette for et 
levende sentrum med aktivt næringsliv, bomiljø med kvalitet og gode møteplasser. 
Føringer i gjeldende kommuneplan og i kommunedelplan for sentrum innebærer at utbygging skjer i 
sentrumssonen og i hovedsak i, eller i umiddelbar nærhet til, tettstedets sentrum, definert som 
sentrumskjernen i kommunedelplan for sentrum. Reguleringsplaner vedtatt eller påbegynt etter 
vedtak av kommunedelplan for sentrum viser denne utviklingen. 
 
Spredt bebyggelse 
I gjeldende kommuneplan er det ikke åpnet for spredt boligbebyggelse i LNF-området, og all slik 
utbygging har skjedd etter dispensasjoner fra plan. I perioden 2007 til og med 2014 ble det behandlet 
30 søknader om dispensasjon for oppretting av ny grunneiendom til boligformål. 24 dispensasjoner 
ble gitt.  

Folkehelse  
Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens 
helse. Denne innsatsen tar sikte på å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer 
som bidrar til bedre helse. Dette  kan være boforhold, arbeidsmuligheter, skolegang, tilsyn og hjelp, 
ytre miljø, sosialt liv og livsstil. Det er fem grunnleggende prinsipper som er styrende for kommunens 
folkehelsearbeid: Utjevning av sosiale helseforskjeller, «helse i alt vi gjør», bærekraftig utvikling, 
forebygging og medvirkning.  
 
Folkehelseperspektivet skal legges til grunn i all planlegging og alle kommunens virksomheter må 
forholde seg til folkehelse innenfor sine tjenesteområder. Kommunen skal kartlegge innbyggernes 
levekår og  iverksette tiltak som bidrar til å redusere levekårsutfordringer og utjevne forskjeller. 
Folkehelseinstituttet utgir årlig en folkehelseprofil og resultatene viser at kommunen scorer dårligere 
gjennomsnittet i Norge på  utdanningsnivå, andel barn av enslige forsørgere,  høyt forbruk av 
legemidler mot psykiske lidelser, mot høyt kolesterol og mot muskel og skjelettplager.  Spydeberg er 
bedre enn  landssnittet når det gjelder god drikkevannsforsyning og  vaksinasjonsdekning. For øvrig 
ligger vi tilnærmet på landssnitt på de andre områdene som måles i folkehelseinstituttets barometer.  
 
Kommunen skal legge til rette for at innbyggerne kan  ta sunne valg. Noe av denne  tilretteleggingen 
bør være å øke den enkeltes mulighet for selv å ta bevisste valg angående  livsstil, ved å sørge 
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for  kunnskap om utfordringer og forbedringsmuligheter innenfor egen helse. Videre vil 
tilrettelegging for god folkehelse framkomme i kommuneplanen  under  «Sentrale tema i 
kommuneplanen» 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
Kommunen er et av fundamentene i det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Med 
bakgrunn i dette skal samfunnssikkerhet være et grunnleggende premiss i all planlegging etter plan- 
og bygningsloven i Spydeberg kommune, så vel som i andre planer som utarbeides. 
Samfunnssikkerhetsbegrepet brukes bredt og dekker sikkerhet mot begrensede, naturskapte 
hendelser, via større krisesituasjoner som representerer omfattende fare for liv, helse, miljø og 
materielle verdier. Det er svært viktig at Spydeberg kommune har evne til å opprettholde viktige 
samfunnsfunksjoner, og ivareta innbyggernes liv, helse og grunnleggende behov, hvis en alvorlig 
hendelse skulle oppstå.  
 
Samfunnssikkerhet innebærer videre å jobbe for å ha et trygt og robust samfunn, bland annet 
igjennom å ha en relevant oversikt over hvilke utfordringer og risiko kommunen står overfor. 
Gjennom omfattende analyser har kommunen dannet seg et godt bilde av hvilke risiko som er størst 
for kommunen, samt hvilke konsekvenser ulike hendelser vil kunne ha for lokalsamfunnet vårt. Disse 
risikoene vil kommunen kontinuerlig jobbe med. Mange hendelser kan i stor grad forebygge med 
godt systematisk arbeid. Men flere av de mest alvorlige hendelsene, vil det ikke være så enkelt å 
forebygge. Det avgjørende vil da være hvordan vi håndterer situasjonen når den oppstår. 
Kommunens kontinuerlige arbeid med beredskap er derfor svært viktig. Kommunen legger også opp 
til regelmessig øving på beredskapsplanen.  

Sentrale tema i kommuneplanen 

Kommuneutvikling - vi bygger Spydeberg  
Stedsutvikling og utbyggingsmønster 
Spydeberg kommune har et tydelig sentrum i tettstedet Spydeberg og har dermed et strukturmessig 
rasjonelt bebyggelsesmønster. Slikt bebyggelsesmønster bidrar til å redusere transportbehov og 
dermed begrense miljø- og klimabelastninger. Et samlet og entydig sentrum legger også til rette for 
velfungerende sentrumsfunksjoner, som sentrumsnære boliger, varehandel, tjenesteyting, 
møteplasser og kollektivtrafikk.  Jord- og skogbruk er viktige næringer i Spydeberg, og bebyggelsen 
utenfor tettstedet Spydeberg er preget av disse næringene. Å opprettholde og fornye spredt 
boligbebyggelse bidrar til å videreutvikle eksisterende bygningsmasse og viktige kulturlandskap. 
Spredt boligbebyggelse innebærer også bredere variasjon i boformer i kommunen. Som stasjonsby 
har Spydeberg potensial som knutepunkt for kollektivtrafikk i området ved Spydeberg stasjon. Med 
god infrastruktur, nærhet til Oslo-regionen og et aktivt og variert næringsliv har Spydeberg gode 
forutsetninger for videreutvikling av eksisterende næringer og etablering av nye. Høy aktivitet i lokal 
og regional bygge- og anleggsvirksomhet innebærer etterspørsel etter areal for deponier av masser. 

 

Mål: 

Kommuneplanen skal bidra til utviklingen av tettstedet småbyen Spydeberg , med særlig fokus på å 
legge til rette for et levende sentrum med møteplasser for innbyggere, næringsliv og tilreisende. Det 
skal legges til rette for begrenset og forutsigbar spredt boligbebyggelse. Sårbare og verdifulle areal, 
som dyrka mark og områder med høye natur-, frilufts- og kulturverdier skal skjermes. Omfanget av 
økning i spredt boligbebyggelse skal ligge under 10 % av boligbyggingen i kommunen. 
Kommuneplanen skal legge til rette for en utvikling som sikrer at flest mulig reiser skjer kollektivt og 
til fots/med sykkel. Mulighetene for bedre overganger mellom buss og tog skal styrkes.  
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Spydeberg skal være en attraktiv og servicevennlig kommune for næringslivet. 
I tettstedet skal hovedfokus være å opprettholde og skape et levedyktig næringsliv i sentrumskjernen 
og i næringsområdene Myrer Skog og Løvestad. Det skal legges til rette for innovasjon og 
etableringer knyttet til bygdenæringer og tradisjonelle næringer i LNF-områdene i hele kommunen. 
Massehåndtering skal skje skånsomt og med langsiktig perspektiv, der hensyn til landskapsverdier, 
miljø og biologisk mangfold skal veie tungt og konsekvenser knyttet til støy- og klimabelastninger 
begrenses i størst mulig grad. 

Strategier: 

 Utbygging skal skje innenfor sentrumssonen, jf. Kommunedelplan for sentrum 2012-2024. 

 Utbygging skal i størst mulig grad legges nært sentrumskjernen, jf. Kommunedelplan for 
sentrum 2012-24, og kollektivknutepunkt. 

 Transformasjon og fortetting gjennomføres før nye utbyggingsområder tas i bruk.  Teknisk 
infrastruktur må dimensjoneres for å følge befolkningsvekst. 

 Hensynet til jordvern skal særlig vektlegges. 

 Kommunedelplan for sentrum innarbeides i kommuneplan 2015-2027 og forvaltes under ett.  

 Det åpnes for spredt boligbebyggelse i kommunens arealdel, plankartet, jf. Plan- og 
bygningsloven §§ 11-11, nr. 2 og 11-11, nr. 5 og 6. Det skal utarbeide planbestemmelser og 
retningslinjer for spredt boligbebyggelse. 

 Spredt bebyggelse skal være reelt spredt, det åpnes ikke for spredt boligbebyggelse i 
sentrumssonen. 

 Spredt bebyggelse skal ligge i nærhet til eksisterende infrastruktur. 

 Sårbare og verdifulle areal, som dyrka mark og områder med høye natur-, frilufts- og 
kulturverdier skal skjermes. 

 Området ved Spydeberg stasjon skal sikres helhetlig planlegging. 

 Kollektivtrafikk søkes samlokalisert i Stasjonsområdet. 

 Parkeringsstrategi for Spydeberg sentrum skal utarbeides, med særlig fokus på 
parkeringsbehov knyttet til kollektivreiser/pendlertrafikk samt tilrettelagt parkering for 
sykkel.  

 Legge til rette for bedre utnytting av etablerte næringsområder gjennom fortetting og 
transformasjon. 

 Legge til rette for utvikling av allerede etablerte næringer samt bidra til at næringsdrivende 
bosatt i kommunen lokaliserer næring i kommunen. 

 Bidra til et bærekraftig tradisjonelt landbruk i Spydeberg. Det legges til rette for etablering av 
bygdenæringer på gårdsbruk. 

 Utarbeide retningslinjer for spredt næringsbebyggelse i LNFR-området. 

 Støtte initiativ til næringsliv basert på natur, friluftsliv, idrett og andre kulturmiljø. 

 Legge til rette for at overskuddsmasser kan gjenvinnes for å minske behovet for deponering. 

 Uheldige konsekvenser av transport og trafikk knyttet til etablering og drift av deponi skal 
begrenses . Særlig er det viktig å skjerme sentrumskjernen samt bo- og hytteområder.  

 Deponier og råstoffuttak tillates ikke i verdifulle natur- og kulturlandskap. 

 Det skal utarbeides planbestemmelser og retningslinjer for etablering av massedeponi. 

Styringsdokumenter : 

T-1497 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050  

Nasjonal Transportplan 2006-2015 

Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 

Kommunedelplan for sentrum 2012-2024 
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Strategisk plan for næringsutvikling 2009-2029 

Plan- og bygningsloven 2008 

Listen er ikke uttømmende 
 

Livskvalitet og nærmiljø – vi lager bra dager 
Oppvekst i Spydeberg 

Spydeberg kommune har et rikt omfang av ulike lag og foreninger som gir et variert tilbud. 
Spydeberg har et aktivt Ungdommens kommunestyre som er involvert og engasjert. 
Oppvekstsvilkårene for barn og unge i Spydeberg er et resultat av de  gode tiltak som finnes og 
kvaliteten på tilbudene. 

Mål: 

Å vokse opp i Spydeberg innebærer en variasjonsrik, trygg og utviklende barne- og ungdomsalder, og 
gir gode leve- og fritidsvilkår for den oppvoksende generasjon. Spydeberg har en oversikt over  
tjenestetilbud, arenaer og ønsker for temaet som skal ivaretas ved hver rullering av handlingsplaner. 
 

Strategier: 

 Barnehageplass til alle som ønsker dette. 

 Helhetlig samarbeid om overganger og innhold i utdanningsløpet. 

 Tilstrekkelig antall og kompetente fagpersoner som er tilstede i barn og unges liv. 

 Barn skal sikres medvirkning i prosesser som angår barn i henhold til FN konvensjon om 
barns rettigheter. 

 Barnas helse og velferd skal ivaretas/styrkes. 

 Motarbeide ulikheter i barns oppvekstsvilkår og forutsetninger. 

 «Deltagende tiltak», det vil si  deltagelse fra barn og unge hvor dette er mulig. 

 Sikre tidlig innsats gjennom systematisk og tverrfaglig arbeid for barn og deres familier. 
 

Styringsdokumenter: 

Opplæringslova (2014) 

Barnevernloven(2014) 

Helse- og omsorgstjenesteloven(2013) 

Sosialtjenesteloven (2014) 

Oppvekstplan (barnehage- og skolebruksplan) 

Stortingsmeldinger (Kvalitet i skole, kvalitet i barnehage) 

Rammeplan for barnehage 

Læreplan for grunnskolen 

Listen er ikke uttømmende 

Fysisk aktivitet og friluftsliv 

Spydeberg har fine turmuligheter og stort lokalt frivillig engasjement. Det tilrettelegges for mange 

aktiviteter, og framover er det viktig å utvikle flere  tilbud som er universelt tilrettelagt og fremmer 

inkludering.  

 
Mål: 

Spydeberg skal ha sentrumsnære møteplasser som innbyr til fysisk aktivitet og flere tilrettelagte 
turområder utenfor sentrum. Det skal gis muligheter for gode og varierte opplevelser som bidrar til å 
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lage bra dager. Dette er oppgaver som må løses gjennom tett samspill mellom kommune, lag og 
frivillighet. 
 

Strategier: 

• Etablere møteplasser i sentrum som innbyr til aktivitet.  
• Gjøre natur- og rekreasjonsområder lett tilgjengelig over større deler av kommunen. 
• Øke andel områder med universell utforming. 
• Legge til rette for hverdagsaktivitet.  
• Synliggjøre informasjon i sentrum som viser til turområder og opplevelser. 
• Bevare og levendegjøre ulike kulturhistoriske bygninger og områder. 
• Synliggjøre kulturarven i kart og bygdebøker. 
• Koordinere frivillige og offentlige aktører i nærmiljøet. 
• Synliggjøre og ta i bruk kommunens flerkulturelle ressurser i arrangementer. 
• Invitere til deltakelse i fritidsaktiviteter med lav terskel. 

 
Styringsdokumenter: 
Kulturlova (2007) 
Rundskriv - V-0967 Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, Spydeberg kommune 
Div. lokale samarbeidsavtaler mellom frivillige og kommunen 
Listen er ikke uttømmende 
 

Framtidsrettet helse- og omsorgstilbud 

Spydeberg har en kommunestørrelse som gir gode muligheter for å fange opp, og finne fleksible 
løsninger, på tjenestebehovene innen pleie og omsorg. Samtidig betyr en forholdsvis liten tjeneste at 
det er utfordrende å løse nye oppgaver med behov for spesialkompetanse. 
 
Mål: 

Ved utforming av tjenester skal det legges vekt på forebygging av dårlig helse og å mobilisere 
brukerens egne ressurser i størst mulig grad.  
Spydebergs tjenester innen helse og omsorg skal ha kapasitet og kvalitet som er rustet til å møte 
dagens og morgendagens behov hos innbyggere i alle aldre. Både organisering av tjenestene og 
bygningsmasse skal være funksjonelle og gi rom for den fleksibiliteten som trengs for å møte  
myndighetskrav og lokale behov. Spydeberg skal løse utfordringene ved å ha kompetente ansatte og 
ta i bruk nye arbeidsmetoder og ny teknologi. 
 
Strategier: 

 Systematisk innhente og benytte grunnlagsmateriale for identifisering av framtidige 
tjenestebehov. 

 Oppfylle Samhandlingsreformens føringer for kommunens tjenester og koordinering. 

 Rekruttere og beholde frivillige i helse og omsorg. 

 Spydeberg må vurdere differensiering av tjenester for å iverksette nye kommunale oppgaver 
som pålegges. 

 Benytte og prioritere bruken av velferdsteknologi på riktig nivå.  

 Sørge for at ansatte har nødvendig kompetanse til å forebygge, behandle og yte tidsriktige 
tjenester. 

 Kartlegge årsaker og iverksette tiltak som bidrar til å redusere innbyggernes 
levekårsutfordringer og utjevne forskjeller.  
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Styringsdokumenter: 
Pasient og brukerrettighetsloven (1999) 
Folkehelseloven (2011) 
Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg 
St. Meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening  
St. Meld. nr. 45 (2002-2003) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene  
St.meld.nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen — Rett behandling – på rett sted – til rett tid 
Demensplan 2015  
Sosialtjenesteloven (2009) 
NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg 
Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune (2013) 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Spydeberg kommune (2008) 
Listen er ikke uttømmende 
 

Klima og miljø - grønt samfunn  

Framtidsrettet forvaltning av natur- og kulturverdier 
Samfunnsutviklingen i Spydeberg skal være framtidsrettet og sikre en utvikling som ikke bare gagner 
vår generasjon, men også fremtidige generasjoner.  Å sikre biologisk mangfold, ta vare på produktiv 
matjord og sikre vann og vassdrag mot forurensing er sentrale mål. Tettstedet Spydeberg er omgitt 
av åpne og levende kulturlandskap, sammenhengende skogarealer, vann og vassdrag.  Disse 
områdene representerer viktige natur- og kulturverdier i seg selv og byr også på mange 
rekreasjonsmuligheter. Lyseren er kommunens drikkevannskilde samtidig som innsjøen er attraktiv 
som rekreasjonsområde og for fritidsbebyggelse. Mildere og våtere klima medfører utfordringer 
særlig knyttet til flom og rasfare i og ved mindre og mellomstore vassdrag samt overvann i 
tettbebyggelse.  
 
Mål: 

Reduserte klimautslipp, lavere energiforbruk og økt bruk av fornybar energi skal være sentrale 
målsetninger for kommunal samfunnsplanlegging. Alle vassdrag, herunder Lyseren, skal være i god 
kjemisk og økologisk tilstand innen 2021. Vann og vassdrag skal sikres mot forurensing. Sikkerhet 
mot naturfare som flom og ras skal ivaretas. Spydeberg kommune skal ha en helhetlig og langsiktig 
forvaltning av naturverdier, herunder naturtyper og biologisk mangfold. Utbygging som innebærer 
ytterligere nedbygging av dyrket eller dyrkbar jord, skal unngås. Bevaring og forvaltning av 
kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal ivaretas i utviklingen av Spydeberg-samfunnet. 
Som en av landets Smart Energy-kommuner ønsker Spydeberg en fremtidsrettet utvikling der 
Spydebergsamfunn tar i bruk nye muligheter innen energi og teknologi. Kommunen vil legge til rette 
for at nye energiløsninger blir kjent og tilgjengelig for både innbyggere, fritidsbeboere, næringslivet - 
samt i kommunens egne bygg og investeringer. 
 
Strategier: 

 Gjennom kommuneplanens arealdel legge til rette for fortetting, transformasjon og økt 
arealeffektivitet. 

 Legge til rette for bruk av miljøvennlig energi og teknologi i all kommunal virksomhet. 

 Videreføre klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold. 

 Redusere utslipp gjennom krav om tilknytning til offentlig ledningsnett for fritidsbebyggelse, 
samt krav til toalettløsninger der tilknytning ikke er mulig. 

 Gjennomføre foreslåtte tiltak i henhold til lokale tiltaksanalyser for vannområde Morsa, 
Glomma Sør for Øyeren og Øyeren, 2016-2021, med fokus på videreføring av tiltak innen 
avløp i spredt bebyggelse, kommunalt avløpsnett og landbruk. 

 Øke sikkerhet mot naturfare gjennom bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 
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Retningslinjer for overvannshåndtering utarbeides i Generalplan for vann og avløp. 

 Sikre forvaltning av naturverdier og jordvern  gjennom kommuneplanens arealdel.  

 Sikre en helhetlig forvaltning av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap gjennom 
kommuneplanens arealdel, kart og bestemmelser. 

 
 
Sentrale styringsdokumenter: 
T-1497 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050  
Nasjonal Transportplan 2006-2015 
Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 
Kommunedelplan for sentrum 2012-2024 
Strategisk plan for næringsutvikling 2009-2029 
Plan- og bygningsloven  
Lov om kulturminnevern 
Listen er ikke uttømmende 

Spydeberg kommune – tjenesteyter og arbeidsgiver 

Kommunen som organisasjon 

Kommuneorganisasjonen står overfor store endringer og utfordringer i årene framover. Det er i ferd 
med å etableres gode rutiner og prosedyrer for arbeidsutførelse og kommunen har både et 
funksjonelt avvikssystem og HMS-system som fanger opp endringsbehov. Det skal jevnlig 
gjennomføres bruker- og medarbeiderundersøkelser. 
 
Enkelte faggrupper forventes å ha sterk underdekning i årene fram mot 2030, særlig innen skole, 
helse og omsorg. Kommunen har utfordringer knyttet til høyt sykefravær som tas på alvor. 
 
Spydeberg kommune har et utstrakt interkommunalt samarbeid, spesielt med kommunene i Indre 
Østfold. Det er inngått over 30 ulike avtaler og samarbeidsløsninger for å gi tjenester som ikke er 
hensiktsmessig eller mulig for en mindre kommune å løse på egen hånd. Dette er i form av 
vertskommuneavtaler, interkommunale selskap (IKS) og aksjeselskap. Styring av målsettinger, 
prioriteringer og ressurser er helt forskjellig fra kommunale virksomheter. Dette gir en kompleks 
styringsutfordring både administrativt og politisk, men er allikevel ofte nødvendig for å kunne gi gode 
tjenester. Stortinget har gitt regjeringen tilslutning om å gjennomføre en kommunereform. Målet er 
større, mer robuste kommuner med større styringsmuligheter over tjenestene. Arbeidet er også i 
gang i Spydeberg kommune. Kommunereformen vil være et av de mest sentrale utviklingsarbeid for 
Spydeberg i de første årene i kommuneplan-perioden. Det forventes rullering og vedtak av ny 
kommuneplan som ett av de første stegene for en eventuell ny og større kommune. 
 
Mål: 

Uavhengig av kommunens innretning etter kommunereformen, skal det fortsatt leveres tjenester 
med god kvalitet og innenfor gitte økonomiske rammer til Spydebergs innbyggere. 
Kommuneorganisasjonen skal likeså være en god arbeidsplass med vekt på kompetanse og god 
tilrettelegging av arbeidsforholdene. Spydeberg kommune skal bidra til å finne langsiktige og gode 
løsninger i det pågående arbeidet med ny kommunestruktur. 
 
Strategier: 

 Opprettholde og videreutvikle gode interne samarbeidsprosesser og fokusere på 
tverrfaglighet. 

 Samarbeide med frivillige der dette er til det beste for tjenesteyting og bruker. 
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 Jobbe kontinuerlig med læring og utvikling av tjenestene gjennom bruk av 
kvalitetssikringssystem. 

 Legge til rette for gode systemer og strukturer som ivaretar medvirkning mellom tjenesteyter 
og -mottaker. 

 Utarbeide ekstern kommunikasjonsstrategi. 

 Sørge for oppdatert og konkurransedyktig personalpolitikk. 

 Satse målrettet på rekruttering, kompetanseutvikling og ledelse. 

 Arbeide for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med fokus på nærvær. 

 Sikre systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet for å redusere relevante risiko og 
redusere belastninger og sykefravær. 

 Utrede kommunens tjenestekvalitet, økonomi, og samfunnsutvikling - for å se hvilke 
geografiske løsninger som egner seg best for fremtiden. 

 Ved fortsatt interkommunalt samarbeid, må det være bestiller- og kontrollerkompetanse i 
egen organisasjon.  

 
Styringsdokumenter: 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 
(1996) 
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).(2005) 
IA-avtalen 2014-2018 
Hovedtariffavtalen 01.05.2014-30.04.2016 (KS) 
Hovedavtalen 01.01.2014 – 31.12.2015 (KS) 
Lønnspolitisk plan Spydeberg 
HMS-mål for Spydeberg kommune 
Delegeringsreglement for Spydeberg kommune 
Interkommunal eierskapsmelding for Indre østfold (2013) 
Veien mot en ny kommune, veileder for utredning og prosess (KMD) 
Listen er ikke uttømmende 
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Spydeberg kommunes planhierarki  
I arbeidet med ny kommuneplanen er det foretatt en presisering og klargjøring av oppbygging og 
struktur i kommunens samlede planverk. Spydebergs planhierarki er bygd opp som vist her:  
 
 

  
 
Kommunal planstrategi skal utarbeides minst hvert fjerde år og senest innen ett år etter 
konstituering av nytt kommunestyre. I planstrategien skal kommunens strategiske valg drøftes og det 
samlede planbehov i valgperioden skal vurderes. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til 
om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres 
uten endringer. Kommunen er pålagt å ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med 
handlingsdel og arealdel. Dett er kommunen overordnede styringsdokument som leverer føringer og 
premisser for all annen kommunal planlegging. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for 
bestemte områder eller temaer. I tillegg kan det være behov for å utarbeide tema- eller fagplaner for 
begrensede områder.  
 
Kommuneplanens handlingsdel 
Årlig utarbeides det økonomi- og strategiplan, dette er kommuneplanens handlingsdel som 
synliggjør prioriteringer og tildeling av ressurser for det kommende året. I prosessen med 
økonomi- og strategiplanarbeidet vil innspill og forslag til tiltak som er framkommet i 
kommuneplanarbeidet bli vurdert tatt inn. 
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Planoversikt i perioden 

 

NAVN PÅ PLAN I 2015 Selvstendig plan 
Inngår i 

kommuneplan 
Planstatus 

Sentrumsplan (2009-2021)  x  

Kommunedelplan for vannforsyning og vannmiljø (2004-
2020) 

x  Temaplan 

Hovedplan for vannforsyning og avløp (2013-2020)   Temaplan 

Beredskapsplan helse- og sosialtjenesten x  Temaplan 

Beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven) x  Temaplan 

Smittevernplan (2009) x  Temaplan 

Skolebruksplanen Spydeberg kommune (2014 – 2025)  x  Temaplan 

Kulturell skolesekk (2011-2014) x  Temaplan 

Boligsosial handlingsplan (2004) x  Temaplan 

Kommunedelplan for oppvekst (1997-2016)  x  

Rusmiddelpolitisk handlingsplan  
(2008-2011) 

x  Temaplan 

Kommunedelplan for pleie og omsorg (1997-2016)   
x (og i 

boligsosial hpl.) 
 

Kommunedelplan for Helse- og miljøvern (1997-2016)  
x(og i 

folkehelsestatus) 
 

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv (2011-2022) x  Temaplan 

Kommunedelplan for kulturminnevern (1995-2007)  
x 

(og synliggjøres 
i bygdebøker) 

 

Kommunedelplan for biologisk mangfold (1995-2007)   
Slås sammen og 

rulleres 
2015/2016 til 
en Temaplan 

Kommunedelplan for viltressursene i Spydeberg (1995-
2007) 

  

Mål og strategier for miljøtiltak i landbruket (2013-2016) x  
Temaplan 

(interkommunal 

Klima og energiplan for kommunene i Indre Østfold  
(2011-2020) 

x  Regional plan 

Trafikksikkerhetsplan (2009-2020)  x  k-del plan 

Strategisk plan for næringsutvikling (2009-2029) x  Temaplan 

Strategisk Næringsplan for Indre Østfold, utkast til plan 
2010-2013. 

x  Regional plan 

Folkehelseprofil og -plan x  Temaplan 

 

 



 

 

Kommuneplanens arealdel 
 

 

 

 

Planbeskrivelse 

 

(Innholdsfortegnelse utarbeides til høring)  
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INNLEDNING  

Kommuneplanens arealdel skal følge de mål og strategier som er fastsatt i 
kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens arealdel med plankart og 
bestemmelser er juridisk bindende for arealbruken i kommunen.  

I arbeidet med ny kommuneplan er det lagt vekt på å videreføre Kommunedelplan for 
sentrum 2012-2024 (Sentrumsplanen) når det gjelder utvikling av sentrumssonen basert 
på arealøkonomisering gjennom fortetting og transformasjon. Kart og bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel skal erstatte tilsvarende i Sentrumsplanen, slik at forvaltning 
av kommunedelplanen inngår i ny kommuneplan.  

I planbeskrivelsen er det vektlagt å vise endringer i arealbruk, og bestemmelser knyttet 
til dette, i forhold til gjeldende Kommuneplan for Spydeberg 2007-2020 og 
Kommunedelplan for sentrum 2014-2024. 

 

 

Plankart, Sentrumsplanen. Planforslaget viderefører kommunedelplan for sentrum 2012-2024, 
som innarbeides i arealdelens  kart og bestemmelser.   
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PLANOMRÅDET 

Spydeberg kommune, med et areal på 142 km², utgjør planområdet. Vel halvparten av 
dette arealet er skogkledd. Spydeberg har en rasjonell bebyggelsesstruktur med 
tettstedet Spydeberg som entydig sentrum plassert midt i kommunen. Viktige 
trafikkårer i og gjennom tettstedet er fv 128, fv 122 og fv 202 samt jernbanelinje med 
stasjon. Sør for sentrum går E18, med avkjøring til Spydeberg i henholdsvis Askim 
(Romsåsen) og Hobøl (Knapstad). Utenfor sentrumssonen domineres det naturgitte 
landskapet av skog og vassdrag; Lyseren i nord og Glomma i øst. Kulturlandskapet er i all 
hovedsak knyttet til landbruksnæringen, med spredt nærings- og boligbebyggelse.  

 

UTBYGGINGSMØNSTER OG -BEHOV 

I planperioden 2015-2027 legges det vekt på å realisere fortetting og transformasjon slik 
det er vist i Sentrumsplanen og senere fulgt opp gjennom reguleringsarbeid. Fortetting 
og transformasjon skal gjennomføres før nye framtidige utbyggingsarealer tas i bruk. 
Ved vurdering av nye utbyggingsarealer er følgende forhold særlig vektlagt: 

- Langsiktig grense for framtidig tettbebyggelse i gjeldende fylkesplan (se under) 
- Nærhet til sentrum, for å begrense transportavstander og klimautslipp 
- Nærhet til kollektivtilbud og gang- og sykkelveier  
- Jordvernhensyn 

Den geografiske nærhet mellom tettstedene Spydeberg og Knapstad i Hobøl kommune 
er også vektlagt i vurdering av utbyggingsarealer. 

 

Langsiktig grense for framtidig tettbebyggelse i gjeldende fylkesplan vises som grønn linje.  
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FRAMTIDIG UTBYGGINGSBEHOV - boligbebyggelse 

Spydeberg kommunes befolkning per 1.1.2015 var 5692 personer. Tilflytning til 
kommunen har over lengre tid vært høy, og vekst i befolkningen har vært høyere enn 
fastsatt årlig befolkningsvekst på 1,5 % i gjeldende kommuneplan. Det er grunn til å anta 
at denne veksten vil vedvare, jf. planforslagets samfunnsdel.  I beregning av 
utbyggingsbehov for bolig legges derfor til grunn gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst 
på 2 % i planperioden 2015-2025, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig økning på 125 
innbyggere per år. Dette er noe høyere enn prognoser fra SSB, som legger til grunn en 
årlig befolkningsvekst på ca. 120 personer per år fram til 2040. 

I beregning av utbyggings- og arealbehov for boliger i kommunedelplan for sentrum 
2012-2024 (Sentrumsplanen) er det tatt utgangspunkt i erfaringstall for Spydeberg, som 
tilsier at for hver ny boenhet øker innbyggertallet med 1,7. Legger man de samme 
erfaringstall til grunn, vil det være behov for 74 nye boliger per år for å kunne møte en 
årlig befolkningsvekst på 2 % i planperioden. 

Utredning av arealbehov for boligutbygging i Sentrumsplanen viser at dersom 
fortettings- og transformasjonspotensialet i sentrumssonen inkludert sentrumskjernen 
og Tronstad boligfelt bygges ut, vil det fram til 2036 ikke være behov for nye 
utbyggingsområder for bolig.  Beregninger basert på vedtatte planer per 1.1.2015 og 
reguleringsplaner under arbeid viser at dersom disse planer gjennomføres, vil det ikke 
være behov for nye utbyggingsarealer før tidligst 2030, jf. Tabell 1 (under).  

Det er i boligprogrammet lagt opp til en noe lavere vekst etter 2030, i samsvar med SSBs 
prognoser.  
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Tabell 1: Boligprogram 2015-2050 med rekkefølgebestemmelser: 

BYGGEOMRÅDER BOLIGBEBYGGELSE 
Avklart i gjeldende planer 

2015-2019 
 

2020-2029 2030-2040 2040-2050 

 Antall boenheter 

Sentrumskjernen H820_1 
Tunveien, Stasjonsgata 13-21, 
Myra/TEBO, Stasjonsområdet samt 
mindre fortettingsprosjekter* 
Transformasjon og  fortetting 

320 410 190 60 

Øvrig sentrumssone  
Løvestad sentrum vest, Essen, 
Griniskogen nordvest, Lund vest, 
Grååsen, Vollene, Høgda samt mindre 
fortettingsprosjekter* 
Transformasjon og fortetting samt 
reserver i allerede vedtatte 
reguleringsplaner og nåværende 
byggeområder for boligbebyggelse 

240 160  95 60 

Tronstad (135 daa) 
Framtidig byggeområde 

 225   

     

BYGGEOMRÅDER BOLIGBEBYGGELSE 
I henhold til planforslag 

    

Hovin skole (24 daa) 
Transformasjon og  fortetting 

  100  

Eikebergåsen  (343 daa) 
Nytt areal 

  150 350 

Solbergfoss (8,2 daa) 
Nytt areal 

5 5   

     

SUM: 565 800 535 470 

Spredt boligbebyggelse** 25 50 50 50 

 590 850 585 520 

Boligprogrammet er basert nåværende og framtidige byggeområder for boligbebyggelse. 
*Anslått til 6 boenheter per år i sentrumskjernen og 6 boenheter per år i øvrig sentrumssone, til 
sammen 12 boenheter per år.  
**Maksimalt 5 boenheter per år, dog ikke mer enn 10 % av total boligbygging i kommunen 

 

Endringer i arealbruk - boligbebyggelse  

I sentrumssonen 

Eikebergåsen 

Eikebergåsen, som lå inne i Kommuneplan 2007-2020, ble tatt ut i høringsforslag til 
Sentrumsplanen. Ved endelig behandling av Sentrumsplanen ble Eikebergåsen lagt inn 
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på ny, og området ble Sentrumsplanens plankart båndlagt i påvente av ny høring av 
endret arealbruk.  

Eikebergåsen er i dette planforslaget lagt inn som framtidig byggeområde for 
boligbebyggelse. Arealet ligger innenfor langsiktig grense for framtidig tettbebyggelse i 
gjeldende fylkesplan. En utbygging vil ikke medføre avgang av dyrket mark. Arealet 
ligger i tilknytning til fv 128 og mellom tettstedene Knapstad og Spydeberg. Arealet er 
ikke sentrumsnært. 

Det er i planarbeidet vurdert nye byggeområder for boligbebyggelse på henholdsvis 
Lundsjordet og Lundsåsen sør som begge ligger nærmere sentrumskjernen med 
sentrumsfunksjoner og kollektivtilbud. Lundsjordet ligger inne i gjeldende 
kommuneplan som framtidig byggeområde tjenesteyting og er i fylkesplan vist som 
nåværende tettbebyggelse. Lundsåsen sør ligger i et område som i fylkesplan er vist som 
framtidig tettbebyggelse. Begge arealene bortfalt da dette ville medføre nedbygging av 
dyrket mark.  

Det forutsettes at arealet fases inn først når planlagt fortetting og transformasjon i 
sentrumskjernen og sentrumsnære områder er gjennomført, jf. Boligprogram, tabell 1. 

Se egen konsekvensutredning. 

Hovin skole 

Gjennom vedtak av Skolebruksplan (jf vedtak i saksnr KS-35/2014) åpnes det for salg av 
Hovin skole. Arealet på 24 daa er i direkte forlengelse av sentrumskjernen og tett på 
kollektivknutepunkt. Arealet legges derfor inn som framtidig byggeområde for 
boligbebyggelse. Da dette er transformasjon av allerede utbygd areal, er det ikke 
gjennomført nærmere konsekvensutredning av endret arealbruk.   

Utenfor sentrumssonen 

Solbergfoss 

Boligbebyggelsen på Solbergfoss vokste fram under byggingen av Solbergfoss 
kraftstasjon. Bebyggelsen ligger forholdsvis samlet og utgjør et definert område for 
boligbebyggelse. Eksisterende boligbebyggelse er lagt inn som Nåværende 
byggeområde for boligbebyggelse. Det er fremmet innspill til fremtidig byggeområde for 
boligbebyggelse i dette området, og disse er delvis tatt til følge. Nytt areal, fordelt på to 
felt: 8,2 daa.  

Se egen konsekvensutredning. 

Spredt boligbebyggelse 

Planforslaget åpner for spredt boligbebyggelse i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 
11-11 og Fylkesplanens retningslinjer for energi og arealbruk, pkt. 5.14.4, som åpner for 
spredt boligbebyggelse på inntil 10 % av boligbyggingen, under forutsetning av at 
omfang og lokalisering defineres i kommuneplanen. 
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Omfang begrenses til 5 boenheter per år, dog ikke mer enn 10 % av total boligbygging i 
kommunen. Ubenyttet andel av kvote kan overføres til neste kalenderår. I beregning av 
omfang inngår alle tiltak knyttet til som ordinært utløser krav om dispensasjon fra § 
3.1.1., som etablering av ny grunneiendom – bebygd og ubebygd - til boligformål, 
oppføring av ny boenhet uten oppretting av ny grunneiendom og bruksendringer. 

Det er en målsetning at spredt bebyggelse skal være reelt spredt. Det åpnes derfor for 
kun et tiltak per eiendom/driftsenhet. Det åpnes ikke for spredt boligbebyggelse i 
sentrumssonen. Det åpnes ikke for spredt bosetting i LNF-områder hvor hensynet til 
natur og friluftsliv veier tungt, i nedslagsfeltet til Morsa-vassdraget, langs viktige 
vassdrag og drikkevannskilder eller i viktige kulturlandskap. Områder som åpnes for 
spredt bebyggelse ligger gjennomgående langs etablerte ferdselsårer. Det er utarbeidet 
planbestemmelser til spredt boligbebyggelse, jf. forslag til planbestemmelser § 3.2. 

 

FRAMTIDIG UTBYGGINGSBEHOV – næringsbebyggelse 

Det er i planforslaget ikke lagt inn nye utbyggingsareal for næringsbebyggelse ut over 
det som ligger i Sentrumsplanen (Løvestad vestre). Dette er i samsvar med konklusjon i 
referansegruppe for næringsutvikling, med representanter for ulike bransjer og 
interesseorganisasjoner. I rapport fra referansegruppen heter det blant annet: 

«Gruppa har konkludert med at kommunen ikke har behov for næringsareal utover de 
ledige arealene avsatt til dette formål i arealdelen til Kommunedelplan for sentrum 
2012-2024. Arealene ligger på Løvestad og Myrer skog. Næringsarealet på 
Hollebøltangen i Hobøl er en naturlig del av utviklingen av arealet på Løvestad. 
Næringsarealene i Spydeberg skal områdereguleres, og en vil derfor kunne få en bedre 
utnyttelse av de allerede utbygde områdene.» 

Referansegruppen viser også til Holtskogen næringspark i Hobøl som særlig egnet for 
etablering av arealkrevende næringer. Disse vurderinger er i samsvar med gjeldende 
regionale føringer. 

 

FRAMTIDIG UTBYGGINGSBEHOV - tjenesteyting 

Fra Lundsjordet til Løkenjordene 

I Sentrumsplanen ligger Lundsjordet (100 da) inne som fremtidig byggeområde for 
offentlig eller privat tjenesteyting. Arealet ble lagt inn først og fremst med tanke på 
utbyggingsbehov knyttet til barnehage og skole. I planforslaget flyttes dette arealet til 
Løkenjordene, som er mer sentrumsnære arealer. Arealet, som utgjør 53 daa, legges 
nord for bebyggelsen på Løken-gårdene. 

Arealet på Løkenjordene ligger utenfor langsiktig grense for framtidig tettbebyggelse i 
gjeldende fylkesplan og er i dag dyrket mark i LNF-område. Lundsjordet tilbakeføres som 



 

 

7 Kommuneplan for Spydeberg kommune 2015 - 2027 

 

LNF-område, slik at avgangen av dyrket mark blir lik eller mindre. Se egen 
konsekvensutredning. 

Utvidelse, Grinitun 

To nåværende boligeiendommer nordvest for nåværende Grinitun, som er kommunens 
bo- og behandlingssenter, er i planforslaget lagt inn framtidig byggeområde for 
tjenesteyting. Da dette er transformasjon av allerede utbygd areal, er det ikke 
gjennomført nærmere konsekvensutredning av endret arealbruk.   

 

ENDRET AREALBRUK - fritidsbebyggelse 

Eksisterende fritidsbebyggelse på Solbergfoss/Holm er lagt inn som nåværende 
byggeområde Fritidsbebyggelse. Tilsvarende er eksisterende fritidsbebyggelse i 
tilknytning til Kula lagt inn som nåværende byggeområde fritidsbebyggelse. Slik 
endrdring vil bidra til en forutsigbar og enhetlig utvikling av områder med samlet 
eksisterende fritidsbebyggelse. Slik endret arealbruk øker også kommunens adgang til å 
kreve at fritidsbebyggelse tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett, jf. planbestemmelser 
§ 2.3.1 bokstav d) og e). 

Større tiltak i eksisterende byggeområde fritidsbebyggelse vil være omfattet av krav om 
reguleringsplan, jf. planbestemmelser §§ 1.2.1 og 1.2.2 

 

ØVRIGE ENDRINGER I AREALBRUK 

I planforslaget er det gjort følgende endringer for å tydeliggjøre arealbruk: 

Eksisterende byggeområde fritidsbebyggelse Svarverud er i planforslaget vist som 
henholdsvis LNF-område og fritidsbebyggelse, jf. disposisjonsplan for Svarverud. 

Spydeberg prestegård er vist med formål nåværende tjenesteyting. Det fredete anlegget 
er også omfattet av hensynssone H730_17, båndlagt etter lov om kulturminner. 

 

PÅGÅENDE PLANPROSESSER MED KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING PÅ 
KOMMUNEPLANNIVÅ 

Arealer hvor det er igangsatt planarbeid i strid med gjeldende kommuneplan og med 
krav til konsekvensutredning på kommuneplannivå, er lagt inn med båndleggingssoner 
for regulering etter PBL i plankartet. Dersom planprosesser ikke fullføres, vil båndlegging 
falle bort ved kommende rullering av kommuneplan. Disse arealene er: 

H710_16 Båndlegging for regulering etter PBL 
Etablering av massedeponi - Skjærsaker 
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H710_18 Båndlegging for regulering etter PBL 
Etablering av boligområde - Grinda 

H710_19 Båndlegging for regulering etter PBL 
Etablering av ni boligtomter i Grååsen 

H710_24 Båndlegging for regulering etter PBL 
Alternativ utvidelse, Hovin kirkegård 

 

TRAFIKK OG TRANSPORT 
 

Det foreslås i arealdelen ingen endringer i plankart og/eller planbestemmelser i 
forlengelse av de mål og strategier som fastsettes i samfunnsdelen knyttet til trafikk og 
transport.  

Videre knutepunktutvikling i området rundt Spydeberg stasjon kan skje gjennom 
arealbruk vist i kommunedelplan for sentrum som er videreført i planforslaget. Areal 
Hovin skole, vist i forslaget som framtidig byggeområde boligbebyggelse, forutsettes å 
inngå i arbeidet med knutepunktutvikling. I arbeidet med framtidsrettet utvikling av 
Stasjonsområdet bør endret bruk av stasjonsbebyggelsen vurderes. Utarbeidelse av 
parkeringsstrategi for Spydeberg sentrum vil også inngå som en naturlig del av dette 
arbeidet.  

Veier og trafikkareal 

Det er i planarbeidet vurdert innspill om avlastningsvei for Stasjonsgata for nord-sør 
gjennom Spydeberg. Målsetningen er å redusere tungtransport gjennom Stasjonsgata. 
Av beredskapshensyn vil også avlastningsmulighet være gunstig. Det bør vurderes i 
kommende planstrategi oppstart av utredningsarbeid av mulighet for avlastningsvei for 
Stasjonsgata. Slik utredning må ses i regional og interkommunal sammenheng. 

Det er også i planarbeidet vurdert innspill knyttet til høyhastighetsbane Oslo-Stockholm. 
Det er i planforslaget ikke avsatt arealer knyttet til eventuell ny jernbanetrasé. 

Gang- og sykkelveier 

Gang- og sykkelveistrekningene Hovin skole-Granodden og Granodden-Hallerudstranda 
er lagt inn som framtidig gang- og sykkelvei. Det er igangsatt reguleringsarbeid for begge 
etappene. 
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NATURVERN OG FORVALTNING AV NATURRESSURSER 

Massedeponi og masseuttak 

I planprogrammet heter det at det i planarbeidet skal utarbeides en kommunal strategi 
for deponier og masseuttak, herunder omfang og kriterier for lokalisering. Blant annet i 
påvente av igangsatt regionalt planarbeid på samme fagområdet, er arbeidet med dette 
planforslaget blitt avgrenset til planbestemmelser og retningslinjer knyttet til 
massedeponi i samsvar med mål og strategier i planens samfunnsdel. 

Vann og vassdrag 

Hensynssone H110_31 skal ivareta Lyseren som drikkevannskilde og rekreasjonsområde, 
og bevare biologisk mangfold i og ved innsjøen. Restriksjoner på utslipp av sanitært 
avløpsvann fra bolig- og hyttebebyggelse og tiltak innen landbruk skal motvirke 
forurensing av Lyseren. Innenfor hensynssonen vil det ikke kunne etableres 
næringsvirksomhet som potensielt utgjør en hygienisk risiko eller på annen måte 
forringer vannkvaliteten. Gjennom planbestemmelser økes adgang til å kreve at 
fritidsbebyggelse tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett, jf. planbestemmelser § 2.3.1 
bokstav d) og e), noe som vil bidra til å avgrense utslipp. 

Rapport fra gjennomført naturtyperegistrering vil foreligge i mars. Foreløpig rapport 
tyder på at det ikke vil være store avvik i forhold til registering gjennomført i forbindelse 
med kommunedelplan for biologisk mangfold 1995-2007. På grunnlag av ny registrering 
skal det utarbeides temakart for naturtyper og biologisk mangfold, som skal benyttes i 
forvaltning av blant annet adgang til spredt boligbebyggelse. Naturtyperegistrering vil 
også danne grunnlag for rullering av samme kommunedelplan, jf. planoversikt i 
perioden vist i samfunnsdelen. 

LNF-områder 

Soner i gjeldende kommuneplan der friluftsliv og naturvern dominerer er videreført som 
hensynssoner i planforslaget.  

I vurderinger av nye utbyggingsområder har hensynet til jordvern veid tungt. Overføring 
av framtidig byggeområde for tjenesteyting fra Lundsjordet (100 daa) til Løkenjordene 
(53 daa) innebærer at potensiell avgang av dyrket mark reduseres.  

Det er i planforslaget vist formålsendring for eiendommen gnr. 7 bnr. 10, 11 og 22 fra 
nåværende byggeområde boligbebyggelse til LNFR-formål. Eiendommene ligger 
nedslagsfeltet til Morsa og i LNFR 1-område som ikke åpner for spredt boligbebyggelse. 
Videre utbygging i form av fortetting, slik bestemmelser til nåværende byggeområde 
boligbebyggelse åpner for, er ikke ønskelig i dette området. 
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SIKRING MOT NATURFARE OG -SKADE 

Så å si hele Spydebergs areal ligger under marin grense. Kjente forekomster av kvikkleire 
skal vises i plankart. Der er innarbeidet bestemmelser som skal forebygge skader som 
følge av flom og ras, blant annet gjennom økt byggegrense mot mindre vassdrag som 
Hyllibekken, Lundsbekken og Kjosbekken og bestemmelser knyttet til utredningsbehov i 
forbindelse med regulering. Det er også innført generell bestemmelse om avstand til 
ravineskråning i ravinert terreng. 

 

KULTURMINNER OG –LANDSKAP 

Kulturminneplan 1997-2005 er søkt innarbeidet i forslaget til ny kommuneplan. 
Kulturminner omtalt i gjeldende plan skal kartfestes i arealdelens plankart, på linje med 
fredete kulturminner, for å sikte en helhetlig forvaltning av disse.  

H570_15 Hensynssone med særlig hensyn til kulturlandskap skal ivareta kulturhistoriske 
kulturlandskap av nasjonal interesse langs Glomma, jf. høringsutkast fra Riksantikvaren , 
område 6. Tiltak innenfor hensynssonen skal ta hensyn til de enkelte kulturminner i 
sonen samt kulturlandskapet som helhet. 

 

ØVRIGE ENDRINGER, planbestemmelser 

Det er foreslått en styrking av estetikkbestemmelsen i § 1.6 med tanke på tilpasning til 
eksisterende bebyggelse ved fortetting i boligområder. Det er også foreslått 
bestemmelser for avgrensning av avvik fra opprinnelig terreng ved oppfylling for 
plassering av boligbebyggelse, jf. § 2.1.3 h). 
 
I § 2.1.3 d) foreslås å åpne for noe høyere grad av utnytting for boligeiendom mindre 
enn 0,8 daa. 
 

RETNINGSLINJER til arealdelen 

Det er utarbeidet fem retningslinjer til kommueplanens arealdel i planforslaget: 

1. Spredt boligbebyggelse - tiltak på eksisterende boligeiendommer i LNFR-
områdene 

2. Spredt næringsbebyggelse 
3. Spredt fritidsbebyggelse  
4. Etablering av massedeponi 
5. Distribuert energiproduksjon 
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Kommuneplan for Spydeberg 2015–2027 
Arealdelen 

planID 20140001 

 

PLANBESTEMMELSER 
UTKAST 

 

 
§ 1 Generelle bestemmelser 

 
1.1. Planstatus 

 
Der det er konflikt mellom gjeldende planer per xx.xx.2015 (vedtaksdato) og 
kommuneplanens arealdel, går kommuneplanens arealdel foran.  
 
Der det er konflikt mellom kommuneplanens arealdel og kommunale vedtekter for 
Spydeberg kommune, gjelder kommuneplanens arealdel foran. 
 
Kommunedelplan for sentrum 2012-2024 - arealkart og planbestemmelser, er 
innarbeidet. 

 
Søknader om tillatelse til offentlige tiltak og større private tiltak i områder regulert 

før 1998 skal oversendes regionale kulturminnemyndigheter til uttalelse, også når 
tiltak er i samsvar med plan. For øvrige oversendelser til uttalelse, se planveileder for 

Østfold, vedlegg 1.   
 
 
1.2. Rekkefølgebestemmelser 
 
1.2.1 Krav om reguleringsplan 

I områder avsatt til nåværende og framtidig bebyggelse og anlegg kan tiltak etter pbl 
§§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 ikke finne sted før reguleringsplan for området er vedtatt. 

 
1.2.2. Mindre utbyggingstiltak i nåværende områder for bebyggelse og anlegg krever ikke 

ytterligere plan, men må følge bestemmelsene i § 2. Oppretting av ny grunneiendom 
og oppføring eller vesentlig utvidelse av bolig eller fritidsbolig anses ikke som mindre 
utbyggingstiltak. 

 
1.2.3 Byggeforbud langs vassdrag i LNFR 1-områder.  

I hensynssone H110_31 Lyseren og i områder inntil 100 meter fra strandlinjen målt i 
horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand langs Glomma er det forbud mot 
å iverksette bygge- og anleggstiltak etter pbl §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4.   

 
For Smalelva, Hyllibekken, Lundsbekken og Kjosbekken gjelder bestemmelsen 

tilsvarende i områder inntil 50 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved 
gjennomsnittlig flomvannstand. 
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For resterende vann og åpne bekker gjelder bestemmelsen tilsvarende i områder 
inntil 30 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 

flomvannstand. 
 

1.2.3 Krav til tekniske anlegg og samfunnstjenester 
Utbygging etter pbl §§ 20-1 og 20-2 kan ikke finne sted før tekniske anlegg og 

samfunnstjenester er tilfredsstillende etablert. Eksempler på slike anlegg og tjenester 
er veier, gang- og sykkelveier, vann- og avløp (herunder overvann), 
elektrisitetsforsyning, leke- og oppholdsarealer for barn og unge, skoler, barnehager 
og helse- og sosialtjenester. 

 
1.2.4 Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler etter pbl  § 11-9 pkt. 2 og § 17-2 

Utbyggingsavtale kan forhandles og inngås når partene ser felles nytte av en slik 
avtale med henblikk til forutsigbar og hensiktsmessig utbygging av et område, som 
har grunnlag i kommunens planmyndighet og gjelder gjennomføring av kommunal 
arealplan. 

 
Utbyggingsavtalen kan omhandle tiltak og forhold som er nødvendig for 
gjennomføring av planvedtak. Dette kan omfatte tiltak og forhold både innenfor og 

utenfor planområdets begrensning. 
 

Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og drift/vedlikehold av 
nødvendig teknisk og grønn infrastruktur, herunder felles parkeringsanlegg, 

friområder og offentlige idrettsanlegg. Utbyggingsavtalene kan også omhandle antall 
boliger, type og utforming av boliger, eventuelt fortrinnsrett til kjøp av boliger, 

utbyggingstakt og andre tiltak som er nødvendige for at området skal fungere 
hensiktsmessig. 

 
Utbyggingsavtaler som følger av detaljregulering skal foreligge ved endelig vedtak av 

reguleringsplan. 
 

1.3 Støy og beredskap 
 

1.3.1 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal T-1442/2012 Retningslinje for behandling 

av støy i arealplanlegging legges til grunn.   
 

1.3.2. Der boliger blandes med andre bruksformål, skal disse være forenlige med 
boligformålet. 

 
1.3.3 I framtidige utbyggingsområder skal det ved utarbeidelse av reguleringsplan 

gjennomføres geoteknisk utredning av kvikkleireskredfare. Dersom det påvises 
kvikkleire i planområdet må områdestabiliteten for faresonen dokumenteres i 

henhold til NVEs gjeldende retningslinjer. Vurderingen må også inkludere den delen 
av kvikkleiresonen som eventuelt ligger utenfor planområdet. 

 
1.3.4 Tiltak i ravinert terreng skal legges i god avstand til ravineskråning, minimum 2 x 

skråningens høyde. 
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1.3.5 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i hensynssone H820_1 Sentrumskjernen skal 

det redegjøres for håndtering av overvann og økt risiko for flom samt forhindring av 
oversvømmelse som følge av utbygging. Tilsvarende krav gjelder for alle arealer som 

drenerer til Hyllibekken, Lundsbekken og Kjosbekken. 
 

1.4 Massehåndtering – deponier og råstoffuttak 
1.4.1 Etablering av deponier og råstoffuttak skal ikke medføre forringelse av vannkvalitet 

og biologisk mangfold.  
 

1.4.2 Dyrket og dyrkbart areal skal ikke benyttes til massedeponi, tilsvarende gjelder for 
skogsarealer med høy bonitet. 

 
1.4.3 Etablering av deponier og råstoffuttak skal underordnes viktige landskapstrekk, dette 

gjelder særlig ravinelandskapene og kulturlandskapet.  
 
1.4.4 Ved detaljregulering av areal for etablering av massedeponi skal planforslag svare ut 

krav i naturmangfoldloven §§ 8-12, avfallsforskriftens kapittel 9, 
forurensningsforskriften kapittel 2, vannressursloven og vannforskriften. 

 
 

1.5.1 Tilgjengelighet 
 

1.5.1 Ved all planlegging, bygging og opparbeiding skal prinsippet om universell utforming 
legges til grunn.  

 
1.6 Estetikk 

Ved all utbygging og forvaltning av de fysiske omgivelser, herunder landskap, skal 
estetikk og visuelle kvaliteter vektlegges og ivaretas. Dette skal i særlig grad påaktes i 

tettstedsbebyggelsen og i næringsområdene. Ved fortetting i boligområder skal 
hensynet til eksisterende bebyggelse spesielt vektlegges. 

 
Estetikkveileder for Østfold skal følges så langt denne passer. 

 

 
 

§ 2 Byggeområder – Bebyggelse og anlegg 
 

2.1 Byggeområde – boligbebyggelse 
 

2.1.1  Utbyggingsrekkefølge 
a. Fortetting og utbygging skal skje innenfor målet om en gjennomsnittlig årlig 

befolkningsvekst på 2,0 % i planperioden. 
b. Utbygging av regulerte områder for boliger innenfor H820_1 (sentrumskjernen) skal 

skje i følgende rekkefølge: 
1. Fordeling mellom planområdene Tunveien, Stasjonsgata 13-21 og Myra/TEBO de 

første 4 år. 
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2. Fordeling mellom Tunveien, Stasjonsgata 13-21, Myra/TEBO og Stasjonsområdet 
de resterende år. 

c. Utbygging av regulerte områder for boliger utenfor H820_1 (sentrumskjernen) skal 
skje i følgende rekkefølge: 

3. Fordeling mellom Grååsen, Lund vest, Løvestad sentrum vest, Griniskogen 
nordvest, Essen og Høgda boligfelt de første 4 år. 

4. Fordeling mellom Lund vest, Løvestad sentrum vest, Griniskogen nordvest, Essen, 
Høgda og Tronstad boligfelt de resterende år. 

 
 
2.1.2  Areal- og funksjonskrav til friområder/utearealer. 

a. I områder uten egnet og sikret areal for lek og uteopphold, skal det i nye 
reguleringsplaner, og før det tillates oppretting av eiendom eller videre utbygging i 
områder uten reguleringsplan, avsettes og sikres nødvendig areal til dette formål. 
Reguleringsplan skal også identifisere og sikre tilstrekkelig areal for lokal 
overvannshåndtering og flomveier. 

b. Før tillatelse gis for oppføring av boliger skal nødvendig areal for lek og uteopphold 
være sikret. Før boligene tas i bruk må areal for lek og uteopphold være ferdigstilt 
med godkjent utstyr og terrengopparbeiding. 

c. Det skal avsettes plass til 100 m² nærlekeplass for hver 25. boenhet og 1500 m² 
ballekeplass for hver 200. boenhet. Gangavstand fra boliger må ikke overskride 100 

m til nærlekeplass og 400 meter til ballekeplass. 
d. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes som del av lekeareal eller 

uteoppholdsareal. 
e. Leke- og uteoppholdsareal skal ha skjermet plassering, ikke være nordvendt og ha 

sol på minst 50 % av arealet kl 15.00 ved jevndøgn. 
f. Kommunen kan kreve at det settes opp gjerde mot friområder. 

g. Drift og vedlikehold av fellesareal skal sikres gjennom reguleringsplan.  
 

 
2.1.3  Krav til utforming 

a. Det tillates inntil 2 boenheter per eiendom. 
b. Det kreves 2 parkeringsplasser per boenhet med bruksareal (BRA) større enn 60 m² 

og 1 parkeringsplass for boenhet med bruksareal (BRA) under eller lik 60 m². Det 

beregnes 18 m² per parkeringsplass ved overflateparkering og 25 m² per 
parkeringsplass i parkeringshus.  

c. Ved søknad om tillatelse til oppføring av enebolig og tomannsbolig, skal plass for 
dobbelgarasje være vist på situasjonsplanen som følger søknaden. 

d. Grad av utnytting ved én (1) boenhet: %- BYA: 25 %. 
Grad av utnytting ved én (1) boenhet, eiendom mindre enn 0,8 daa: %- BYA: 30 %. 

Grad av utnytting ved to (2) boenheter: %-BYA; 35 %.  
e. Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) skal ikke være over 50 m² for 

uthus/garasje. Garasjen skal være enetasjes uten ark/takopplett. 
f. Gesimshøyde for småhus: 6,0 m. Mønehøyde for småhus: 8,0 m. 

Gesimshøyde for pulttak/flatt tak: 7,0 m 
g. Gesimshøyde for garasje/uthus: 3,0 m. Mønehøyde for garasje/uthus: 5,0 m. 

Gesimshøyde for pulttak/flatt tak: 4,0 m. 
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h. Ved oppfylling for plassering av bebyggelse skal avvik fra opprinnelig terreng ikke 
overskride 1,0 m. 

i. Garasje med parallell avkjørsel kan kommunen tillate plassert inntil 2 m fra 
eiendomsgrense mot vei. (Gjelder ikke riksvei og fylkesvei.) 

j. Minimum uteoppholdsareal: MUA = 50 m². Ikke overbygd del av terrasser og 
takterrasser medregnes ikke. 

 
For tiltak innenfor hensynssone H820_1 samt eksisterende boligområder i 
sentrumssonen kan det i reguleringsplan fastsettes andre krav til utforming etter de 
føringer gitt i planbeskrivelse til kommunedelplan for sentrum 2012-2024.  
 

 
2.2  Byggeområde – næringsbebyggelse 
 
2.2.1 Det kan ikke etableres kjøpesenter med bruksareal over 3000 m². Innenfor 

hensynssone H820_1 (sentrumskjernen) tillates en netto økning i bruksareal knyttet 
til varehandel på inntil 50 % i forhold til 2012-nivå.  

 
2.2.2 Nye virksomheter knyttet til forretningsdrift skal fortrinnsvis legges innenfor 

sentrumskjernen. I de tilfeller hvor forretningsvirksomheter ønsker å etablere seg 
utenfor sentrumskjernen, skal det dokumenteres at plassering innenfor 

sentrumskjernen er utredet. 
 

 
2.3 Byggeområde – fritidsbebyggelse 

 
2.3.1  Generelt 

a. Ingen bygge- og anleggstiltak i byggeområder for fritidsbebyggelse er unntatt   
søknadsplikt. 

b. Bygge- og anleggstiltak tillates ikke nærmere strandlinjen enn 30 meter. Unntatt fra 
dette er anlegg for avløpsløsninger, gjenoppføring av fritidsboliger og enkle 

båtbrygger (for inntil 2 båter).  
c. Eksisterende bebyggelse innenfor avstander som er nevnt i punkt b kan 

vedlikeholdes. 

d. Fritidsbebyggelse med innlagt vann kan pålegges tilknytning til offentlig vann- og 
avløpsnett, jf. pbl § 27-1 andre til fjerde ledd og § 27-2 andre til fjerde ledd. 

e. Vann- og avløpsløsninger skal planlegges under ett gjennom en helhetlig plan for de 
enkelte byggeområder før det gis utslippstillatelser.  

f. Følgende toalettløsninger tillates for fritidsboliger ikke tilknyttet offentlig avløpsnett:  
i. Svanemerket biologisk toalett 

ii. Forbrenningstoalett 
 

 
2.3.2  Krav til utforming ved mindre vesentlige utvidelser  

a. Det tillates ikke mer enn 1 fritidsboligenhet og 1 frittliggende uthus/bod per 
eiendom.  

b. Grad av utnytting: BYA: 90 m², hvorav uthus/bod kan utgjøre maksimalt 10 m². 
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c. Gesimshøyde: 4,0 m. Mønehøyde: 5,0 m. Gesimshøyde for uthus/bod: 2,0 m. 
Mønehøyde for uthus/bod: 3,0 m. Gesimshøyde for pulttak/flatt tak: 4,5 m/2,5 m.  

 
2.4 Byggeområde Sentrumsformål 

 
a. For felt S1 (Stasjonsgata 45 og 49) omfatter sentrumsformål boliger, kontor samt 

offentlig eller privat tjenesteyting. 
b. For felt S2 (øvrige) omfatter sentrumsformål boliger, kontor, forretninger samt 

offentlig eller privat tjenesteyting. 
c. For eiendommer langs Stasjonsgata skal næringsvirksomhet orienteres mot 

gateløpet. Virksomhet knyttet til varehandel skal ligge i første etasje, øvrig  
næringsvirksomhet skal fortrinnsvis ligge i første etasje.  

 
 
 
§ 3 Landbruks-, Natur- og Friluftsområder (LNFR)  
 
3.1.1 I LNFR-områder er det kun tillatt med bygge- og anleggstiltak for landbruk og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens eget ressursgrunnlag. 

 
3.2 Spredt boligbebyggelse, jf §§ 11-11, nr. 2 og 11-11, nr. 5 og 6  

 
3.2.1 Generelt 

Det åpnes for spredt boligbebyggelse i områder angitt med LNFR 2 (kode 5210) i 
plankartet. Omfang begrenses til 5 boenheter per år, dog ikke mer enn 10 % av total 

boligbygging i kommunen. Ubenyttet andel av kvote kan overføres til neste 
kalenderår.  

 
I beregning av omfang inngår alle tiltak knyttet til som ordinært utløser krav om 

dispensasjon fra § 3.1.1., som etablering av ny grunneiendom – bebygd og ubebygd - 
til boligformål, oppføring av ny boenhet uten oppretting av ny grunneiendom og 

bruksendringer.  
 

Spredt boligbebyggelse tillates under forutsetning av at: 

 
a. Bebyggelse tilknyttes eksisterende godkjent avkjørsel, jf pbl § 27-4. 

b. Bebyggelse får tilfredsstillende vann- og avløpsforhold, jf pbl §§ 27-1, 27-2 og 27-3. 
c. Det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 

miljøforhold, jf § 28-1, herunder flom og ras. 
d. Bebyggelse og atkomst til denne plasseres og utformes slik at den ikke kommer i 

konflikt med fredete kulturminner, jf. kulturminneloven §§ 3 og 9, samt øvrige 
kulturminner vist i kommuneplanens arealdel, plankartet. Det forutsettes at: 

i. Bebyggelse og adkomst til denne ikke ligger nærmere kulturminner enn 20 
meter 

ii. Ved søknad om tillatelse til tiltak som berører fredete kulturminner, skal det 
innhentes uttalelse fra regional kulturminnemyndighet. 
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e. Bebyggelse og atkomst til denne ikke kommer i konflikt med regionale eller lokale 
friluftslivs-, vilt- eller naturverninteresser. Det forutsettes at: 

i. Bebyggelse og atkomst til denne ikke ligger nærmere viktige turstitraseer og 
vilttrekk enn 30 meter. 

f. Bebyggelse og atkomst til denne  ikke kommer i konflikt med landbruksinteresser, jf. 
jordloven §§9 og 12 samt skogbruksloven §50. 

i. Bebyggelse og atkomst til denne tillates ikke oppført på dyrka mark og i 
høybonitets skog. 

g. Plassering og utforming av bebyggelse tar hensyn til kulturlandskap og eksisterende 
bebyggelse. 

i. Bebyggelse og atkomst til denne tillates ikke oppført på åkerholmer og i 
viktige siktkorridorer. Fjernvirkning av plassering og utforming skal vurderes 
ved søknad om tillatelse. 

h. Det tillates maksimalt 1 – én – ny grunneiendom pr. eiendom/driftsenhet. 
i. Det tillates ikke oppretting av ny grunneiendom inne på tun. 
j. Oppføring av spredt boligbebyggelse som innebærer at det oppstår husklynger med 

mer enn fem boliger, utløser krav om reguleringsplan.  
 

3.2.2. Krav til utforming 
a. Maksimalt areal ny grunneiendom: 2 daa 
b. Grad av utnytting skal ikke overskride %-BYA: 25 % eller BYA: 300 m² 
c. Det tillates oppført én -1 - boligbygning per eiendom. Bygning kan inneholde inntil 2 

boenheter 
d. Det kreves 2 parkeringsplasser per boenhet med bruksareal (BRA) større enn 60 m² 

og 1 parkeringsplass for boenhet med bruksareal (BRA) under eller lik 60 m². Det 
beregnes 18 m² per parkeringsplass ved overflateparkering.  

e. Ved søknad om tillatelse til oppføring av enebolig og tomannsbolig, skal plass for 
dobbelgarasje være vist på situasjonsplanen som følger søknaden. 

f. Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) skal ikke være over 70 m² for 
uthus/garasje.  

g. Gesimshøyde for bolig: 6,0 m. Mønehøyde for bolig: 8,0 m. 
Gesimshøyde for pulttak/flatt tak for bolig: 7,0 m 

h. Gesimshøyde for garasje/uthus: 3,0 m. Mønehøyde for garasje/uthus: 5,0 m. 
Gesimshøyde for pulttak/flatt tak: 4,0 m.  

i. Minimum uteoppholdsareal: MUA = 200 m². Ikke overbygd del av terrasser og 
takterrasser medregnes ikke. 

 



 8 

§ 4 Hensynssoner 
 

4.1 Hensynssoner – bestemmelser og formål 
 

Hensynssoner utenfor sentrumssonen: 
 

H820_1 Gjennomføringssone – omforming 
Hensynssonen skal ivareta omformingsprosesser i sentrum, særlig med tanke 
på økt fortetting og utvikling av sentrumsfunksjoner som forretninger og 
tjenesteyting. Det skal tilstrebes en balansert utvikling av sentrumsfunks joner 
langs hele Stasjonsgata, som er det sentrale byrom i hele sonen.   

 
H810_2 Gjennomføringssone - Krav om felles planlegging 

Hensynssonen skal ivareta en samlet og helhetlig utvikling av eiendommene i 
Myra/TEBO-området. Det stilles krav om områderegulering, jf pbl § 12-2. 
Parkering i området skal fortrinnsvis skje som kjellerparkering.  

 
H810_3  Gjennomføringssone - Krav om felles planlegging 

Hensynssonen skal ivareta en samlet og helhetlig utvikling av eiendommene 

Stasjonsgata 13-21. Det stilles krav om detaljregulering, jf pbl § 12-3. 
Parkering i området skal fortrinnsvis skje som kjellerparkering. 

 
H570_4, Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø 

_5 og _6 Hensynssonen skal ivareta Stasjonsgatas karakteristiske bygningsmiljø og de 
arkitektoniske og bygningsmessige kvaliteter som underbygger dette. Sentrale 

element er bygningers orientering og plassering mot gateløp samt 
bygningsvolum og -proporsjoner. 

 
Søknad om oppføring av nye bygninger, riving av bygninger samt oppretting 

av ny eiendom i hensynssonen skal oversendes regional 
kulturminnemyndighet til uttalelse. Søknad om bygningsmessige endringer 

skal vurderes oversendes regional kulturminnemyndighet til uttalelse, særlig 
med tanke på konsekvenser for Stasjonsgatas karakter. 

  

H570_7 Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø 
Hensynssonen skal ivareta strøkskarakteren i Langlis vei og de arkitektoniske 

og bygningsmessige kvaliteter som underbygger denne. Sentrale element er 
bygningers orientering og plassering mot gateløp samt bygningsvolum og -

proporsjoner. 
 

Søknad om oppføring av nye bygninger, riving av bygninger samt oppretting 
av ny eiendom i hensynssonen skal oversendes regional 

kulturminnemyndighet til uttalelse. Søknad om bygningsmessige endringer 
skal vurderes oversendes regional kulturminnemyndighet til uttalelse, særlig 

med tanke på konsekvenser for Stasjonsgatas karakter.  
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H560_8 Sone med særlig hensyn til naturmiljø - vilttrekk  
Hensynssonen skal sikre at etablerte vilttrekk bevares. Tiltak og aktiviteter 

som kan virke hindre vilttrekk i området, skal unngås. 
 

H540_9 Sone med særlig hensyn til grønnstruktur 
Hensynssonen skal ivareta landskapshensyn knyttet til grøntbelte langs 

innfartsåren vestfra på fv 128. I dette området skal eksisterende vegetasjon 
ivaretas, også med tanke på å opprettholde en vegetasjonsskjerm mellom vei 
og bebyggelse. Behov for reetablering av vegetasjon vil bli vurdert i de enkelte 
tiltak.  

 
H810_10 Gjennomføringssone - Krav om felles planlegging 

Hensynssonen skal ivareta en samlet og helhetlig utvikling i næringsområdene 
Løvestad og Myrer Skog. Fortetting samt hensyn til arkitektonisk utforming og 
visuelle kvaliteter skal særlig vektlegges. Det stilles krav om områderegulering, 
jf pbl § 12-2.  

 
Hensynssoner utenfor sentrumssonen: 
 

H720_11 Båndlegging etter lov om naturvern 
 

H560_12 Hensynssone bevaring naturmiljø 
Hensynssonen skal ivareta hensyn knyttet til bevaring og særlig skånsom 

forvaltning av naturverdier, herunder biologisk mangfold og naturtyper. 
 

H560_13 Hensynssone bevaring naturmiljø 
Hensynssonen skal ivareta nedslagsfelt til Morsa-vassdraget og hindre 

uønsket avrenning og utslipp fra bebyggelse og næringsaktivitet. 
 

H720_14 Båndlegging etter lov om naturvern 
  Stenerudmyra naturreservat. 

 
H570_15 Hensynssone med særlig hensyn til kulturlandskap 

Hensynssonen skal ivareta kulturistoriske landskap av nasjonal interesse langs 

Glomma jf. høringsutkast Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i 
Østfold fra Riksantikvaren , område 6. Tiltak innenfor hensynssonen skal ta 

hensyn til de enkelte kulturminner i sonen samt kulturlandskapet som helhet. 
 

H710_16 Båndlegging for regulering etter PBL 
Etablering av massedeponi - Skjærsaker 

 
H730_17 Båndlegging etter lov om kulturminner 

Spydeberg prestegård 
 

H710_18 Båndlegging for regulering etter PBL 
Etablering av boligområde - Grinda 
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H710_19 Båndlegging for regulering etter PBL 
Etablering av ni boligtomter i Grååsen 

 
H730_20 Båndlegging etter lov om kulturminner 

Langnes batteri 
 

H560_21 Hensynssone bevaring naturmiljø 
Hensynssonen skal ivareta nedslagsfelt til Morsa-vassdraget og hindre 
uønsket avrenning og utslipp fra bebyggelse og næringsaktivitet. 

 
H530_22 Hensynssone Friluftsliv – Hylliåsen 

Hensynssonen skal særlig ivareta hensyn knyttet til friluftsliv og legge til rette 
for allmenhetens tilgang og bruk av område til friluftsliv.  

 
H710_24 Båndlegging for regulering etter PBL 

Alternativ utvidelse, Hovin kirkegård 
 
H730_25 Båndlegging etter lov om kulturminner 

Skoro batteri 

 
H730_26 Båndlegging etter lov om kulturminner 

Skoro batteri 
 

H530_27 Hensynssone Friluftsliv – Skimtefjell 
Hensynssonen skal særlig ivareta hensyn knyttet til friluftsliv og legge til rette 

for allmenhetens tilgang og bruk av område til friluftsliv.  
 

H200_28 Støysone – skytebane 
Innenfor støysonen skal det ved søknad om tillatelse til tiltak etter pbl §§ 20-1, 

20-2, 20-3 og 20-4 framlegges dokumentasjon på støybelastning og eventuelle 
avbøtende tiltak. 

 
H560_29 Hensynssone bevaring naturmiljø 

Hensynssonen skal ivareta nedslagsfelt til Morsa-vassdraget og hindre 

uønsket avrenning og utslipp fra bebyggelse og næringsaktivitet. 
 

H720_30 Båndlegging etter lov om naturvern 
  Skimtefjell - Gulltjernmosen 

 
H110_31 Sikringssone nedslagsfelt drikkevann - Lyseren,  

Hensynssonen skal ivareta Lyseren som drikkevannskilde og 
rekreasjonsområde, og bevare biologisk mangfold i og ved innsjøen. 

Allmennheten skal sikres tilgang til Lyseren. Restriksjoner på utslipp av 
sanitært avløpsvann fra bolig- og hyttebebyggelse og tiltak innen landbruk 

skal motvirke forurensing av Lyseren. Innenfor hensynssonen vil det ikke 
kunne etableres næringsvirksomhet som potensielt utgjør en hygienisk risiko 

eller på annen måte forringer vannkvaliteten.
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RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL  
 

1.  Spredt boligbebyggelse - tiltak på eksisterende boligeiendommer i LNFR-
områdene 

På eiendommer mindre enn 25 daa med eksisterende bolig beliggende i område avsatt til 

landbruk, natur og friluftsliv tillates en normal utvikling av boligtomten. Ved tilbygg og 
påbygg av bolig, samt tilbygg og oppføring av garasje gjelder: 

a) Grad av utnytting skal ikke overskride %-BYA: 25 % eller BYA: 300 m² 
b) Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) skal ikke være over 70 m² for uthus/garasje.  
c) Gesimshøyde for bolig: 6,0 m. Mønehøyde for bolig: 8,0 m. Gesimshøyde for pulttak/flatt tak 

for bolig: 7,0 m 
d) Gesimshøyde for garasje/uthus: 3,0 m. Mønehøyde for garasje/uthus: 5,0 m. Gesimshøyde 

for pulttak/flatt tak: 4,0 m.  
e) Minimum uteoppholdsareal: MUA = 200 m². Ikke overbygd del av terrasser og takterrasser 

medregnes ikke. 

f) Det tillates utbedring av avløpsanlegg på eksisterende boligeiendom. 

Søknad om dispensasjon for oppretting av ny grunneiendom med eksisterende bebyggelse i 
LNFR-1 området, og som ikke innebærer oppretting av ny boenhet,  kan vurderes fritatt for 

oversendelse til uttalelse hos overordnet myndighet der deres interesser ikke er berørt. 
 

 
2. Spredt næringsbebyggelse 

I LNFR-områder er det tillatt med bygge- og anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til 

stedbunden næring. Dette begrepet knytter seg til bygninger, anlegg eller bruk som det av 
hensyn til driften av næringen er nødvendig å plassere på stedet. Annen næringsvirksomhet 

basert på utnyttelse av gårdens eget ressursgrunnlag vil også inngå i landbruksbegrepet. 
 

a) For vurdering av hvorvidt tiltak utløser krav om dispensasjon fra LNFR-formål vist i 
plan, legges veileder T-1443 – «Plan- og bygningsloven og Landbruk pluss» til grunn. 

 
b) Søknad om dispensasjon for tiltak i eksisterende bebyggelse kan vurderes fritatt for 

oversendelse til uttalelse hos overordnet myndighet der deres interesser ikke er 
berørt. 

 
 

3. Spredt fritidsbebyggelse  

a) Det dispenseres ikke for nybygging av spredt fritidsbebyggelse eller bruksendringer 
fra naust, boder, annekser el, til ny selvstendig hytteenhet. 

b) Det dispenseres ikke for oppretting av ny grunneiendom for nye fritidsboliger eller 
tilleggsareal til eksisterende hyttetomter som gjør at disse er egnet for oppføring av 

ny fritidsboligenhet. 
c) Søknad om gjenoppføring av fritidsbolig og/eller bod på eksisterende grunnmur kan 

vurderes fritatt for oversendelse til uttalelse hos overordnet myndighet der deres 
interesser ikke er berørt . 
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d) Eventuelle dispensasjoner for mindre vesentlige endringer på eksisterende 
fritidsbebyggelse skal alltid vurderes opp mot det omkringliggende miljø, grad av 

urørthet i området, allmenne friluftsinteresser, landskapsvern/fjernvirkning eller 
andre verneinteresser. 

e) Vann- og avløpsløsninger skal planlegges gjennom en helhetlig plan i LNF-område 
dersom hyttene ligger tett, før det gis utslippstillatelser.  

f) For utforming av spredt fritidsbebyggelse skal de bestemmelser som gjelder 
fritidsbebyggelse i byggeområde være veiledende. 

 
 
4. Etablering av massedeponi 

Retningslinjer omfatter ikke deponier som kun som behandles etter Forskrift om 
begrensning av forurensing (Forurensningsforskriften), del 1 kapittel 4. 
 

a) Alle forslag til deponier som er avhengige av tillatelse etter plan- og bygningsloven § 
20-1 skal i hovedsak være regulert til formålet i forkant av byggesaksbehandling, 
alternativt kan byggetillatelse behandles felles med privat forslag om reguleringsplan, 
jf. pbl. § 12-15. 

 
b) Deponier skal underordne seg landskapet og ikke skape unødige endringer av 

verdifulle landskap eller lage sår i landskapet. Dette skal illustreres ved bruk av gode 
illustrasjoner for anleggsfasen, driftsfasen og ferdig opparbeidet deponi. 

 
c) Lokaliseringen av et deponi bør ikke være i kvikkleireområder og det skal alltid være 

geotekniske løsninger/forhold som sikrer at massene blir liggende der de deponeres. 
 

d) For å opprettholde god trafikksikkerhet skal deponiene etableres slik at de ikke 
resulterer i dårligere trafikksikkerhet langs tilfartsveiene mot deponiet.  

 
e) Atkomstveien til et deponi skal være via etablerte og gode veier som er dimensjonert 

for store kjøretøy. 
 

f) Deponiene skal lokaliseres slik at kjøreavstand fra E-18 skal være så kort som mulig. 
Transport gjennom Stasjonsgata til deponiet anbefales ikke. 

 

g) Befolkningen skal ikke belastes med støy utover anbefalte grenseverdier. Det skal 
derfor utarbeides støysonekart i tråd med veileder T-1442/2012 for anleggs- og 

driftsperiode for deponiet samt for tilkomstveier til deponiet. 
 

h) Fastboende og hyttefolk skal ikke belastes med støy til tider på døgnet og på 
helligdager hvor dette kan virke spesielt belastende. Aktiviteten i deponiet skal 

fastsettes i reguleringsplanarbeidet.  
 

i) Nødvendige tekniske installasjoner som fangdammer, overvannshåndtering og 
drenering skal det vises løsning for gjennom reguleringsplanarbeidet. 
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j) For bedre å sikre at et deponi ikke skal skade natur og miljø skal det utarbeides plan 
for det ytre miljøet (YM-plan). Denne skal godkjennes av forurensningsmyndighet før 

endelig vedtak av reguleringsplan. 
 

 

5. Distribuert energiproduksjon 
 

a) Solcelleanlegg tillates på tak/kledning på bolighus og fritidsbebyggelse i hele 
kommunen, inntil 15kW pr enhet. Materialet må ikke avgi sjenerende refleksjon mot 

annen bebyggelse, offentlige veier, bane, e.l. 
 

b) Konsesjonsfrie mikrovindanlegg inntil 40db tillates 1 stk pr boligeiendom, når 
tomtearealet er 1 dekar eller større. Maks høyde på anlegget er 15 m.   

 
c) I byggeområde for næringbebyggelse  utenfor sentrumskjernen tillates både solcelle- 

og mikrovindanlegg som omtalt i a) og b), uavhengig av tomtestørrelse.  
 



VEDLEGG til Forslag, kommuneplan 2015-2027 
 

Oppsummering av innspill til planarbeidet, Arealdelen 
Foreslåtte endringer i arealbruk, bestemmelser eller bruk av hensynssoner 
 
 

 
a) Spydeberg Høyre, arealgruppe_datert 11092014 

 

INNSPILL TIL ENDRET AREALBRUK, FRAMTIDIG BYGGEOMRÅDER FOR BOLIGBEBYGGELSE OG 
NÆRINGSBEBYGGELSE 

 
 
Det foreslås omfattende endring i arealbruk i sentrumssonen knyttet til nye byggeområder for 
boligbebyggelse ved Fossum, Løkenjordene og sør for Lundsåsen. Det foreslås også nye 
byggeområder for næringsbebyggelse ved Fossum samt sør og vest for dagens næringsområde 
på Myrer skog. 
Det er i innspillet ikke angitt nærmere arealstørrelser eller konsekvensutredninger knyttet til slik 
arealbruk. 
I innspillet pekes det også på behov for avlastningsvei for Stasjonsgata, eksempelvis i Arnoldts 
vei, samt behov for parkeringsareal i tilknytning til stasjonsområdet. 
 

Administrasjonens kommentar: 

Med bakgrunn i utbyggingsbehov knyttet til bolig- og næringsbebyggelse redegjort for i 
planbeskrivelse til arealdelen, er Innspill ikke tatt til følge, med unntak av Løkenjordene. 
 
Innspill er ikke konsekvensutredet utover endret arealbruk for Løkenjordene. 

 
  



 
b) Bygghuset AS: Grååsen II_datert18082014 

 

INNSPILL TIL ENDRET AREALBRUK, FRAMTIDIG BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGBEBYGGELSE – 
Grååsen II (gnr 29 bnr 3 og gnr 28 1) 

 
 
Det foreslås framtidig byggeområde for boligbebyggelse øst av nåværende boligområde 
Grååsen. Arealet er på ca 210 daa. Området er i dag skogsområdet. Forslagsstiller mener 
utbyggingen av dette området vil medføre en naturlig utvidelse av dagens boligområde på 
Grååsen. Hovedatkomst er skissert sør for nåværende Grååsen, på nordsiden av E18. 
 
Det er ikke nærmere beskrevet hvilken type boliger som planlegges i området. 
Konsekvenser av endret arealbruk er beskrevet. 
 

Administrasjonens kommentar: 

I forbindelse med sluttbehandling av kommunedelplan for sentrum 2012-2024 vedtok 
kommunestyret av tilsvarende innspill om Grååsen II skulle vurderes i forbindelse med ny 
kommuneplan. 
 
Arealet ligger utenfor langsiktig grense for framtidig tettbebyggelse i gjeldende fylkesplan. 
Arealet har vært vurdert opp mot utbyggingsbehov for boliger (se planbeskrivelse) samt nærhet 
til sentrum og kollektivtilbud. Administrasjonen har også vektlagt områdets nåværende 
betydning som friluftsområde og utfartsterreng for beboere i Grååsen og Vollene. 
  
Konklusjon: Innspill ikke tatt til følge. Innspill er ikke nærmere konsekvensutredet 

 
  



 
c) Jan Haaland_datert 25082014 

 

INNSPILL TIL ENDRET AREALBRUK, SPREDT BOLIGBEBYGGELSE – Godheim, gnr. 82 bnr. 3,11 

 
 
Det foreslås på åpne for eneboligutbygging på del av eiendommen gnr. 82 bnr. 3,11. Arealet  
utgjør ca 5 daa og ligger inntil fv 233 - Stegenveien om lag 7 km fra Spydeberg sentrum. 
Området er i dag skogkledt, med jord- og fjellgrunn. 
 
Det er i innspillet ikke utredet konsekvenser knyttet til slik arealbruk. 
 

Administrasjonens kommentar: 

Arealet er ikke lagt ut som framtidig byggeområde for boligbebyggelse. Arealet ligger utenfor 
sentrumssonen og forholdsvis langt fra sentrum. Innspillet er delvis tatt inn i planforslaget da 
eiendommen ligger i LNFR-2 området, hvor det åpnes for spredt boligbebyggelse med inntil ett 
tiltak per eiendom. Innspillet er ikke konsekvensutredet. 
 

 
  



 
d) Pederstad Funderud_mottatt 13082014 

 

INNSPILL TIL ENDRET AREALBRUK, FRAMTIDIG BYGGEOMRÅDE BOLIGBEBYGGELSE 
Løken vest, gnr 29 bnr 1 

 
 
Det foreslås framtidig byggeområder for boligbebyggelse på deler av eiendom gnr. 29 bnr. 1: 
Areal 1 (Heretter Lundsåsen sør) ligger sør av nåværende boligområde Lundsåsen. Arealet er i 
dag dyrket mark/beiter og utgjør ca 75 daa. Arealet ligger innenfor langsiktig grense for 
framtidig tettbebyggelse i gjeldende fylkesplan. 
Areal 2 (Løkenjordet vest) ligger sør for fv 128 og øst for fv 122, rett sør for Myra-krysset og 
Sentrumskjernen. Arealet utgjør ca 27 daa og er i dag dyrket mark. Arealet ligger utenfor 
langsiktig grense for framtidig tettbebyggelse i gjeldende fylkesplan. 
 
Forslagsstiller mener arealene er sentrumsnære med godt utbygd infrastruktur. Forslagsstiller 
redegjør for ulike boligtyper som kan innpasses i arealene. Innspillet er ikke ytterligere 
konsekvensutredet.  
 

Administrasjonens kommentar: 

I forbindelse med sluttbehandling av kommunedelplan for sentrum 2012-2024 vedtok 
kommunestyret Løkenjordene skulle vurderes i forbindelse med ny kommuneplan. 
 
Administrasjonen har vurdert innspillet etter de overordnete føringer fastsatt i samfunnsdelen, 
utredninger knyttet til utbyggingsbehov og gjeldende fylkesplan.  
Konklusjon: Innspill delvis tatt til følge for areal 2. Innspill er ikke konsekvensutredet utover 
konsekvensutredning av Løkenjordene (se denne). 
 



 
e) Øystein Brevig_datert 28052014 

 

INNSPILL TIL ENDRET AREALBRUK, SPREDT BOLIGBEBYGGELSE – Ødeli, gnr 89 bnr 12 

 
Det foreslås på åpne for spredt boligbebyggelse på eiendommen gnr. 89 bnr. 12. Forslagsstiller 
ønsker å kunne opprette ny grunneiendom på eksisterende boligeiendom i LNF-området, for en 
ny boenhet i tillegg til eksisterende bolig. Arealet er på ca 4,7 dekar og ligger ved Ligotveien om 
lag 7 km fra Spydeberg sentrum. Deler av arealet er i dag dyrket mark.  
Ny eiendom anslås å få et areal på 1,5 daa. Det er i innspillet ikke utredet konsekvenser knyttet 
til slik arealbruk. 
 

Administrasjonens kommentar: 

Innspillet er ivaretatt i planforslaget da eiendommen ligger i LNFR-2 området, hvor det åpnes 
for spredt boligbebyggelse med inntil ett tiltak per eiendom. Innspillet er ikke 
konsekvensutredet. 
 

 
  



 

 
f) Thorer Egeland_datert 08072014 

 

INNSPILL TIL ENDRET AREALBRUK, SPREDT BOLIGBEBYGGELSE – Rud østre, gnr 67 bnr 1 

 
Det foreslås på åpne for spredt boligbebyggelse på eiendommen gnr. 67 bnr. 1, samt utvidelse 
av nåværende byggeområde for fritidsbebyggelse på Kula. Forslag om spredt boligbebyggelse er 
lokalisert til tidligere gårdstun. Foreslått utvidelse av byggeområde for fritidsbebyggelse består 
delvis av dyrket mark (felt 2 på illustrasjon), delvis av eksisterende fritidsbebyggelse og skog (felt 
4 på illustrasjon). Vest på felt 4 er det registrert automatisk fredet kulturminne – gravrøys. 
 
Forslagsstiller ber også kommunen vurdere differensiering i nåværende krav til reguleringsplan 
for byggeområde fritidsbebyggelse. 
 

Administrasjonens kommentar: 

Innspillet om spredt boligbebyggelse anses ivaretatt i planforslaget da eiendommen ligger i 
LNFR-2 området, hvor det åpnes for spredt boligbebyggelse med inntil ett tiltak per eiendom. 
Innspill om utvidelse av nåværende byggeområde for fritidsbebyggelse er delvis tatt til følge for 
felt 4, med unntak av vestre del ved automatisk fredet kulturminne. Se for øvrig planbeskrivelse, 
kommuneplanens arealdel. 
 
Kommunen har vurdert utredning av differensiering av krav til reguleringsplan, men konkluderer 
med å opprettholde generelt krav.  
 

 
  



 
g) Block Wathne_datert 04072014 

 

INNSPILL TIL ENDRET AREALBRUK, FRAMTIDIG BYGGEOMRÅDE BOLIGBEBYGGELSE 
Løken øst, gnr 29 bnr 3 

 
 
Innspill fremmet i forbindelse med kommunedelplan for sentrum 2012-2024 fremmes på nytt. 
Det foreslås fremtidig byggeområder for sentrumsformål, tjenesteyting og bolig på del av 
eiendom gnr. 29 bnr. 3. Arealet ligger rett sør for Myra-krysset og Sentrumskjernen. Arealet 
utgjør ca daa og er i dag dyrket mark. Arealet ligger utenfor langsiktig grense for framtidig 
tettbebyggelse i gjeldende fylkesplan. 
 
Forslagsstiller mener arealene er sentrumsnære med godt utbygd infrastruktur. Forslagsstiller 
redegjør for ulike boligtyper som kan innpasses i arealene. Innspillet er detaljert og redegjør for 
konsekvenser. 
 

Administrasjonens kommentar: 

I forbindelse med sluttbehandling av kommunedelplan for sentrum 2012-2024 vedtok 
kommunestyret Løkenjordene skulle vurderes i forbindelse med ny kommuneplan. 
 
Administrasjonen har vurdert innspillet etter de overordnete føringer fastsatt i samfunnsdelen, 
utredninger knyttet til utbyggingsbehov og gjeldende fylkesplan.  
Konklusjon: Innspill delvis tatt til følge for byggeområde tjenesteyting. Egen  
konsekvensutredning av Løkenjordene. 
 

  



 
h) Roar Schie_datert 10122013 

 

INNSPILL TIL ENDRET AREALBRUK, SPREDT BOLIGBEBYGGELSE ved Solbergfoss 

 
 
Det foreslås på åpne for eneboligutbygging på del av eiendommen gnr. 86 bnr. 9, 20, 71. Arealet  
anslås til ca 8 daa. Området ligger øst for Solbergveien, ca 6 km fra Spydeberg sentrum. 
Området er i dag skogkledt, med jord- og fjellgrunn. 
Det er i innspillet ikke utredet konsekvenser knyttet til slik arealbruk. 
 

Administrasjonens kommentar: 

I planforslaget ligger ikke dette arealet inne i LNFR 2-området, hvor spredt boligbebyggelse er 
tillat. Boligbebyggelsen ved Solbergfoss ligger forholdsvis samlet, blant annet på grunn av 
bebyggelsens historiske bakgrunn som boligområde for anleggsarbeidere ved Solbergfoss 
kraftstasjon. Ytterligere utbygging bør skje som følge av reguleringsplan, ikke som spredt 
boligbebyggelse. 
 
Deler av arealet, ca 4 daa, er lagt inn som framtidig byggeområde for boligbebyggelse – 
Solbergfoss 2. Egen konsekvensutredning for Solbergfoss.  
 

  
  



 
i) Wiggo Hagen_datert 14102014 

 

INNSPILL TIL ENDRET AREALBRUK, SPREDT BOLIGBEBYGGELSE ved Solbergfoss 

 
 
Det foreslås på åpne for eneboligutbygging på del av eiendommene gnr. 86 bnr. 15, 31. Arealet  
utgjør samlet ca 4,5 daa. Området ligger øst for Solbergveien, ca 6 km fra Spydeberg sentrum. 
Området er i dag skogkledt, med jord- og fjellgrunn. 
 
Det er i innspillet ikke utredet konsekvenser knyttet til slik arealbruk. 
 

Administrasjonens kommentar: 

I planforslaget ligger ikke dette arealet inne i LNFR 2-området, hvor spredt boligbebyggelse er 
tillat. Boligbebyggelsen ved Solbergfoss ligger forholdsvis samlet, blant annet på grunn av 
bebyggelsens historiske bakgrunn som boligområde for anleggsarbeidere ved Solbergfoss 
kraftstasjon. Ytterligere utbygging bør skje som følge av reguleringsplan, ikke som spredt 
boligbebyggelse. Arealet, ca 4,5 daa, er lagt inn som framtidig byggeområde for boligbebyggelse 
– Solbergfoss 1. Egen konsekvensutredning for Solbergfoss. 
 

  
 

  



 
j) Arild Georg Johnsen_datert 25102014  

 

INNSPILL TIL ENDRET AREALBRUK, SPREDT BOLIGBEBYGGELSE – gnr. 94 bnr. 2,3, gnr. 95 bnr 5. 

 
 
Det foreslås på åpne for eneboligutbygging på eiendommen gnr. 94 bnr. 2,3 og gnr. 95 bnr 5. 
Arealet utgjør samlet ca 133 daa og ligger inntil fv 202 - Lyserenveien om lag 3,5 km fra 
Spydeberg sentrum. Området er i dag skogkledt, med jord- og fjellgrunn. 
Det er i innspillet ikke utredet konsekvenser knyttet til slik arealbruk utover henvisning til 
offentlig ledningsnett i umiddelbar nærhet samt at naturmangfold og kulturminner ikke blir 
berørt. 
 

Administrasjonens kommentar: 

Arealet er ikke lagt ut som framtidig byggeområde for boligbebyggelse. Arealet ligger utenfor 
sentrumssonen og forholdsvis langt fra sentrum. Innspillet er delvis tatt inn i planforslaget da 
eiendommen ligger i LNFR-2 området, hvor det åpnes for spredt boligbebyggelse med inntil ett 
tiltak per eiendom. Innspillet er ikke konsekvensutredet. 
 

  



 
k) Terje Ruud_datert 14012015 (ikke vedlegg) 

 

INNSPILL I FORBINDELSE MED PLANLAGT BRUKSENDRING AV DRIFTSBYGNING – gnr. 94 bnr. 
2,3, gnr. 95 bnr 5. 

 
På eiendommen Vollene østre vurderes bruksendring av låve til seks boenheter. Innspillet 
foreslår ikke konkret endret bruk av areal i kommuneplan.  
 

Administrasjonens kommentar: 

Innspillet er ikke innarbeidet i planforslaget. 
 

 

 
l) TenkGrønnBane2025 v/Ivar Vågen (ikke vedlegg) 

 

INNSPILL, FRAMTIDIG KORRIDOR FOR JERNBANETRASÉ 

 
Innspillet viser til pågående planlegging av høyhastighetsbane Oslo-Stockholm og oppfordrer til 
å vurdere å sikre framtidige korridorer for ny jernbanetrase i sin arealplanlegging.  
 

Administrasjonens kommentar: 

Det anses at overordnet planlegging ikke har kommet langt nok til at det er hensiktsmessig for 
Spydeberg å innarbeide korridorer for framføring av eventuell ny jernbanetrase i kommuneplan. 
 



 

 
m) Per Kristian Skulberg (ikke vedlegg) 

 

INNSPILL, HENSYNSSONE I FORBINDELSE MED FORMNINNEOMRÅDE TVISTEIN – gnr. 11 bnr. 2 

 
Det foreslås hensynssone for å sikre at  ikke-utgravd område (skravert) i nærhet av omfattende 
fornminne fra bronse- og jernalder ved eventuell bygge- og anleggsvirksomhet. 
 

Administrasjonens kommentar: 

Plassering og omfang av hensynssone søkes avklart med kulturminnemyndigheten i 
høringsperioden. 
 

 



Øvrige innspill til planarbeidet 

 

 
n) Gunnar Harstad_datert18082014 
 

Innspill, som også er høringsuttalelse til planprogram, peker på viktigheten av møteplasser i 
Spydeberg sentrum, med flere forslag til plassering. 
  
Administrasjonens kommentar: 
Sentrumsnære møteplasser er innarbeidet som mål og strategi i samfunnsdelen. 
Administrasjonen vilogså peke på pågående arbeid med områderegulering i Myra/TEBO-
området, hvor møteplass/torg er et sentralt element. 
 

 
o) Grååsen Velforening_datert25082014 og 24112014 
 

Innspill, som også er høringsuttalelse til planprogram, fremmer en rekke innspill til samfunnsdel 
og arealdel, som utdypes i supplerende brev. Innspill til samfunnsdelen peker i første rekke på 
problemstillinger og drøftinger som bør ivaretas i arbeidet med samfunnsdelen. Innspill til 
arealdelen peker på utvikling av arealer mellom Spydeberg og Knapstad samt 
høyhastighetsbane Oslo-Stockholm. Supplerende innspill er vesentlig kommentarer til aktuelle 
utbyggingsområder, særlig med henblikk på støy. 
 
Administrasjonens kommentar: 
Innspillene er tatt med i vurderingen under arbeidet med kommuneplanen. Premisser for 
stedsutvikling og utbyggingsmønster beskrevet i innspill er i stor grad sammenfallende med 
planforslaget. Det er ikke etablert formelt og forpliktende samarbeid med Hobøl om helhetlig 
plan for arealbruk. For høyhastighetsbane, se svar til innspill l). 
 

 
p) Spydeberg bondelag_ datert25082014 
 

Innspill, som også er høringsuttalelse til planprogram, utdyper flere av planprogrammets 
hovedtema, særlig med tanke på jordvern og kulturlandskap. 
 
Administrasjonens kommentar: 
Jordvern er innarbeidet som strategi for kommuneutvikling i samfunnsdelen. I planforslaget 
reduseres areal dyrket mark som framtidig byggeområde gjennom utveksling av Lundsjordet 
mot Løkenjordet. 
 

 
q) Thorvald Dingstad_datert02022015 
 

Innspill tar til orde for sterkere jordvern samt stiller spørsmål ved planlagt befolkningsvekst. 
 
Administrasjonens kommentar: 
For jordvern, se kommentar til innspill fra Spydeberg bondelag. 
 



 
r) LSU_datert25082014 
 

I innspill oppfordres kommunen til å se nærmere på Vassdragsplan for Lyseren, som er felles for 
Enebakk og Spydeberg. Innspiller ønsker revitalisering av plan og planens bestemmelser 
 
Administrasjonens kommentar: 
Hensynet til Lyseren som drikkevannskilde og rekreasjonsområde har stått sentralt i 
planarbeidet. Blant annet gir endrete planbestemmelser større adgang til å pålegge tilkobling til 
offentlig ledningsnett for fritidsbebyggelse. Se også egen hensynssone H110_31 Sikringssone 
nedslagsfelt drikkevann – Lyseren. 
 

 
s) ROM Eiendom_datert25082014 
 

Innspill, som også er høringsuttalelse til planprogram, peker på at arealbruk og 
bebyggelsesmønster er et av kommunens viktigste virkemiddel for å sikre en fremtidsrettet og 
bærekraftig samfunnsutvikling. Planen bør åpne for bredt bruksformål av stasjonsbygningen. 
 
Administrasjonens kommentar: 
Innspill er innarbeidet i arealdelen – planbeskrivelsen. 
 

 
t–z) INNSPILL FRA REGIONALE OG STATLIGE MYNDIGHETER 
 
Innspill til oppstartsvarsel, som også er høringsuttalelser til planprogram, fra Fylkesmannen i 
Østfold, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Direktoratet for 
mineralressurser, NVE og Østfoldhelsa innholder en rekke råd, veiledning og forventninger til 
planarbeidet. Disse er tatt med planarbeidet og søkt innarbeidet. 

 
 



Spydeberg Kommune, 

Teknisk  kontor v/ Bente  Sand 

 
Innspill fra en arealgruppe i Spydeberg Høyre. 

En arealgruppe i Spydeberg Høyre har satt ned noen tanker omkring arealer for bolig, næring, skole, 
parkering og avlastningsvei nord / syd i kommunen. 
Gruppa fikk framlagt noen kart over Spydeberg Kommune og har gjennom samtaler med flere fått en 

del  ideer og tanke,r og konkludert med følgende: 

Boligdelen. 

Fortetting av boliger langs Heliveien fra Myrakrysset ned mot nye E-18 i   vestvendt terreng 
hvor vann og kloakk ligger i bakken.  
Legge boligområder nord for gamle E-18 fra Glenne -Sølvberg – Sørli – Østereng – Haga-

Duggetorp, ned mot Fossumbrua, tenkt område langs gamle E-18, men i avstand fra gamle E-

18,  100m. Tanken er  å knytte dette feltet ned  mot hytteområdet Fossum ved  Glomma. Her 

kan det enkelt legges vei og en utkjøringfra området i hver ende og mot Glenneveien. Dette 

er ett syd/vestvendt områdeog litt mot nord, kort vei til  sentrum.  

Området sør for gamle E-18, øst for Heliveien må snarest båndlegges som   framtidig areal for 

utvidelse av  sentrum, med også nær tilknytting mot Grinitun- området. En fortsettelse av 

bebyggelsefra Høgda mot Fossumveien? 

Arealdel nord og vest for Vollene oppover  mot Lundsåsen  bør  også være aktuelt areal. Her 

er skogområder som kan legges ut. 

Eksisterende planer for utbygging av boliger som det i dag ligger planer for: 
Essen gartneri  – Løvstad langs jernbanen – VVS comfort Sørmyra ved Hyllibekken – 

Stasjonsgata, Schie-gården og Svarstad – Rema, Nordmyrveien.  I tillegg til dette har 

Rom eiendom tanker om området rundt jernbanen/gummilageret. Det er også planer 

innerst ved  Helge Ingstads vei. 

 Hva med gamle Østraadt området mot jernbanen. Industri eller bolig ? 

Bebyggelse mot nye E-!8 bør vurderes nøye mot støy fra den nye motorvei. Søndre del av 

Vollenefeltet sjeneres i dag. 

Næring. 

Gruppa mente vi burde se bort fra tanker og planer som er i Hobøl i dag og tenke primært på 

areal innen Spydebergs grenser.  Det er i dag åpne arealer sør og vest  for Myrer skog, som 

kan være aktuelle. Videre ser man på arealet Fossum, sør for gamle E-18, øst for Fossum 

anlegg, dette også i tilknytning til areal Løken/Pederstad øst ned mot mot Glomma.  Gruppa 

mente også at areal for småindustri/konsulenter/ingeniører og tilknyttede bransjer må det 

settes plass til, mulig i ett belte langs med gamle E-18 på nordsiden. 



Avlastningsvei. 

I dag som man har øst/vest korridor, gamle E-18, må man også kaste tankene inn i 
problemet, Stasjonsgata.   Burde man gjøre noe med Arnholdts vei  fra gamle E-18, 
avlastningsvei nordover mot jernbanen og lage vei  videre  langs gangveien mot 
jernbanebommene?    Glendeveien har  også en nord/syd plassering som er en tanke som 
mulig kan bygges ut fra gamle E-18 og nordover der det nå er lagt ny kloakk. 
En avlastningsvei for Stasjonsgata må legges inn i planene. 

Skole. 

Tankene om boligarealer legges sammen med plan om nye skole. Med de prognoser for økt 

folketall og morgendagens behov, bør det snarest intensiveres  planer for ny barneskole. 

Behovet vil ganske snart være skole for mer enn 550 elever og plasseringsvalg  bør kunne 

være på Lundsjordet , mellom Lund vest og Lundsåsen  ca 250 m sør for gamle E-18. Det er 

fotgjengerunderganger under gamle E-18 sør for Essen Gartneri,  ved Myrakrysset og ved 

Høgda, dette vil gi ett trafikksikkert bidrag til skolevei.  Jordet mellom barnehage og 

Lundsveien kan benyttes for idrettsareal, aktiviteter,  da det er i nær tilknytting mot ”ny 

skole” og eksisterende barnehage. Her er dårlige grunnforhold. 

 

Parkering. 

I en arealplan for ett tettsted som Spydeberg med ”Ny” jerbanestasjon, økt innbyggertall og 

press for pendling mot vest med jernbane og buss, vil det straks komme krav om øket 

parkeringsbehov. Parkering ved jernbane er sprengt og annen parkering på privat og 

kommunalparkeringsplass ved kommunehuset er utnyttet maksimalt. Dette  krever at man 

må se seg etter områder. Hva med arealet nord for avlastningsbanen mot jernbanen, kort vei 

til jernbanestasjonen og kort vei til Fjellheim etter kl 17.00. Ett midlertidig areal kunne også 

være vest for gummilageret mot melkestasjonen. 

 

Detter er tanker og visjoner for areal i fremtidens Spydeberg, men man bør ikke fortette for mye 

uten å ta hensyn til  Grønne lunger. Hele tiden har man konsentrert seg om areal sør for jernbanen 

og nord for nye E-18. 

Ett innspill fra Spydeberg Høyre  11.9.2014 

L. Skjeldrum,  P. Schou,  O.Havig,  T. Birkelund,  A. Bjerke 
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Prosjekt :  PLANPROGRAM – KOMMUNEPLAN FOR SPYDEBERG 2015-2027 

 
INNSPILL TIL ENDRET AREALBRUK FOR DELER AV EIENDOMMENE Gnr/bnr 

29/3 og 28/1 NYTT BOLIGOMRÅDE GRÅÅSEN 2 
 

Innspillet fremmes på vegne av grunneierne Tore Martin Løken eier av gnr 29/3, samt Gunnar 

Aasvestad eier av gnr 28/1. 

 

Innledning 

Tiltakshaverne ønsker at det legges til rette for, gjennom rulleringen av kommuneplanen, å 

omgjøre deler av landbrukseiendommene til bolig. Arealet som foreslås endret fra LNF til 

boligområde er et sammenhengende areal på ca 210 da.  

 

Arealets beliggenhet vist i kart, med avgrensning 
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Arealets størrelse og eiendommer som inngår i arealet samt beskrivelse av arealet og 

arealbruk i dag 
 

Av det foreslåtte arealet på ca 210 da er det ca. 80 da tilhørende eiendommen og 130 da av 

eiendommen 28/1. Det foreslåtte arealet er resten av skogsområde tilhørende 29/3 i Grååsen, 

samt et skogsareal på deler av gnr 28/1. 

Arealet strekker seg fra det etablerte boligområdet Grååsen i vest, videre østover ned til 

eksisterende dyrket mark og videre sørøstover ned mot Glomma, men avgrenses av 

høyspentlinje mot Glomma.  

Området er i «Forslag til Planprogram» (vedtatt utlagt av formannskapet 05.06.14) angitt som 

Grååsen 2.  

 

Bekrivelse av ønsket endring med begrunnelse 

I endelig behandling av KDP for sentrum 2012-2024, jf. vedtak i sak K-066/12 pkt.8, har 

kommunestyret vedtatt at følgende arealer skal vurdere for framtidig utbygging i 

utarbeidelsen av forslag til ny kommuneplan: 

 

 

se) 

 

Planforslaget bygger videre på vedtaket i kommunestyret, og er dermed i tråd med 

kommunens ønske om videreutvikling av Grååsen som boligområde.  

Utbyggingen av dette området vil medføre en naturlig utvidelse av dagens boligområde på 

Grååsen.  

 

Mulige infrastrukturløsninger  

 

Forslag til veitraseer 

 

 

I utgangspunktet foreslås det benyttet 

eksisterende veitrasé fra Hellveien langs 

nordsiden av E 18.  

 

Videre vil hovedatkomstveien inn til 

området følge et naturlig topografiske 

søkk i grensen mellom eiendommene 29/1 

og 33/1 og inn på feltet. 

 

Internt på feltet forslås en veiløsning med 

en internvei anlagt i en stor sløyfe rundt 

feltet og en egen vei nordover på 

eiendommen 29/3. Videre må det anlegges 

egne mindre veier for å løse ut de ulike 

byggeområdene innefor feltet.  
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Forslag til VA traseer 

 

 

      Det foreslås hovedtrasé for VA som  

      skal følge planlagt veiløsning. 

VA tilknyttes eksisterende VA ledninger som pr i 

dag ligger ved avkjøringen til Hellveien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser som endret arealbruk vil gi  

 

Miljø og transport 

Området som omfattes av forslaget ligger ca 1 km fra Spydeberg sentrum som har god 

kommunikasjon med tog. Transport til og fra Spydeberg sentrum vil kunne tilrettelegges med 

gang- og sykkelsti fra nordenden av det foreslåtte område og videre inn til sentrum. 

Videre vil en utbygging av Grååsen 2 sammen med eksisterende Grååsen medføre et godt 

trafikkgrunnlag for matebuss til Spydeberg sentrum. 

 

Friluftsinteresser 

Området som foreslås omregulert har i dag noen interne turstier som benyttes en del av 

beboerne i området. En utbygging av Grååsen 2 vil derfor medføre at en del viktige turstier 

må opprettholdes og at atkomsten gjennom feltet bør utvikles med grønne traseer frem til 

Glomma. 

 

Kulturminner 

Det er etter våre opplysninger ingen kjente kulturminner innefor det foreslåtte planområdet. 

Bygdeborgen berøres ikke av forslaget.  

 

Sosial infrastruktur  

En full utbygging av området vil kunne medføre behov for økt skolekapasitet, men dette må 

vurderes i det videre planarbeidet. Innefor områdets avgrensing bør det avsettes plass til 

barnehage. 
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Universell formgiving  

Området må planlegges etter de til enhver tid gjeldende krav i plan- og bygningsloven mhp. 

universell utforming. Store deler av planområdet er rimelig flatt og vil dermed være godt 

egnet til universell utformet utbygging.  

 

 

 
Med vennlig hilsen  

Bygghuset AS 
 

 
 

Steinar Kvistad 
Daglig leder 
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Spydeberg Kommune Spydeberg25.08.14

lnnspill til kommuneplan i SpydebergKommune.

Vil gjerne komme med innspillvedr. Kommuneplansomnå skalrulleres.

Området det tenkes utbygd,er Godheim(7 km fra sentrum)Arealet det tenkes utbygder på

ca.5000 kvm se vedlagte oversiktskart. Det er tenkt bebygd med eneboliger i naturskjønne

områder.

Området har liggetinne i planerfor SpydebergKommunefør ogvi mener nå at tiden er inne for

spredt bebyggelsepå Godheim,og at denne planen bidrar positivttil utviklingenav Spydeberg

Kommune.

Tomtenesbeskaffenheter fjell/jord tomter og avløpsordningerblir tilpassetdet somspredt

bebyggelsetilsier. Det blirgode adkomstveiertil tomtene.

Viktig at både nye ogfremtidige innbyggereskalkunnevelge mellom ulike boligtyperogområder.

HåperSpydebergKommunenå retter fokusetfor spredtbebyggelse;til området Godheim.

Vennlighilsen

n Haaland %

Furustien 25

1820 Spydeberg.

Tlf.: +47 909 19 402

E-post: janhaa@online.no
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SPYDEBERGKOMMUNE

Bente Strand

.Sad

AREALBRUKAV LØKENVEST

V Torfinn Pederstad og Nina F Pederstad

Vi mener LøkenVest er et utmerket område og vidreføre boligutviklingen i Spydebergsentrum på. All

infrastruktur Iigger i rimelig nærhet, gangvei, strøm, skole osv. Arealet er ikke lengere unna alle

fasiliteter at bilen kan stå. Arealet er ca 100 mål og det grenser inntil eksisterende boligområdet.

Tankenevi har for området er følgende, vi deler dybden på arealet i tre. Vi ønskerogsåog bygge

hovedsakeligi tre og massivtre. Pgamiljø, luftkvalitet og gjenbruket.

LV1,nederst mot elven og veien i hele sin bredde, byggesdet leiligheter i høyden (6 etasjer). Dette må

utbygges i flere trinn, gjerne boliger som er lagt til rette for eldre, 67+ tror ikke markedet tåler mer enn

rundt max 20 stk pr år.

LV2,ca midt på arealet, byggesdet eneboliger i rekke,to og fire mansboliger etter behov eller

småhusbebyggelsei tun. Bebyggelsenskal ikke ha mer enn to etasjer. Endel av arealet vil være tilteng

boliger for alder 67+

LV3, øverst på arealet beregnes det helst eneboliger og tomannsboliger, Vi tror også det er et godt

marked for salgav tomter for eneboliger, (selvbyggere).

Terje Skolt ogTorfinn Pederstad

Glü 96818557

WS







ØysteinA. Brevig

Prest Fønhusvei11

1825 TOMTER Tomter, 28.mai, 2014

:sP:!DE;§§ERGKariann
Spydeberg kommune

Stasjonsgata35

1820 SPYDEBERG  
QNSKEOM FRADELlNCfl3MREGULERlNGAV EKSISTERENDEBOLIGTOMT TIL NYTTBOLIGFORMÃL

EIENDOM89 12 0 DELI

Historikk:

l 1986/87 eiendommen Ødeli, 89/12, fradelt fra det opprinnelige jordbruksarealet. Eiendom 89/12

ble da omregulert til boligeiendom. Arealet er i underkant av 4,7 dekar. Eiendommen ligger i LNF-

område.

Eiendommen består av eldre bolighus tilknyttet offentlig vann og er tilkoblet strømforsyning. Det er

garasje/vognskjul på eiendommen. Det er felles vei fram til eiendommen, og oppgradert privat vei

inn til bolig.

Jeg ble i forbindelse med kartforretningen oppfordret av daværende teknisk etat til å benytte

muligheten til å søkeSpydebergkommune med formål om å dele opp eiendommen i inntil to nye

tomtearealer til boligformål.

Totalt ville det da bli tre boligeiendommer. Jegså ingen grunn til å gjennomføre oppfordringen den

gang, da jeg var av den oppfatning av at dette kunne gjennomføres ved en senere anledning.

Per dags dato:

Jeghar valgt at en nabo med tilstøtende jorbruksareal har ivaretatt eiendommen med kulturvekster

for å hindre gjengroing av tomtearealet.

Eiendommen har tre helårsboliger og èn fritidseiendom som nære naboer. Den ene helårsboligen

er av nyere dato. (3 år siden oppføring)

Jeghar et mål om å renovere/bygge ny boenhet der hvor eksisterende bolig står oppført. I den

sammenheng ser jeg ikke grunnlag for å beholde 4,7 mål til eget boligformål. Med tanke på bomiljøet

erjeg av den oppfatning at det vil være at det er positivt med èn boenhet til i nabolaget. Det er per

idag etablert èn småbarnsfamilie i nabolaget. Selvhar jeg ett barn iførskolealder.

_.:



Ønske om fradelig/omregulering:

Min oppfatning er at Spydeberg kommune har en mulighet for å legge til rette for spredt bebyggelse

kommuneplanen. Jegønsker av den grunn âkunne bli ivaretatt i den kommende kommuneplanen

og søker om fradeling/omregulering på eksisterende boligeiendom til nytt boligformål:

Jegser for meg at den nye eiendommen er på ca.1,5 dekar. Sekartskisse. Med dette har jeg en

oppfordring og et ønske om at Spydeberg kommune kan imøtekomme en fradeling/omregulering

av eiendommen Ødeli, 89/12, hvor den nye eiendommen på ca 1,5 dekar kan benyttes til

boligfomål.

Om kartskissenog forslaget for øvrig inneholder feil eller mangler, ønsker jeg å bli gjort oppmerksom

på dette slik at endringer kan foretas.

hilsen

73¢“
Øystein A. Brevig

Vennü

J
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Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING

Fulldyrka jord

Overflatedyrkajord
lnnmarksbeile
Skogav særshøgbonitet
Skogav høgbonitet
Skogav middelsbonitet
Skogav lavbonitet
Uproduklivskog
Myr

Åpenjorddektfastmark
Åpengrunnlendtfastmark
Bebygd,samf,vann, bre
Ikkeklassifiserl
Sum:

AREALTALL(DEKAR)
2.9
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
1.5
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Kartet viser en presentasjon av valgt pe

gårdskart for valgt eiendom. l tillegg v es

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Are

statistikken viser arealer i dekar for all

teiger pà eiendommen. Det kan forek me

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommun n.

'— Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser



 

 

 
           

 

 
 

 
Kommuneplan 2015-2027 
 
Innspill til planarbeidet 
 
gnr. 67 bnr. 1 
 
Søknad om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan i forbindelse med ønske om 
fradeling av  tomt for kårbolig  og tomt for hytte 
 
Orientering til naboer i forbindelse med nabovarsling av dispensasjonssøknad 
 

På vegne av eier av gnr. 67 bnr. 1, Thorer Egeland, kommer vi med innspill til 

kommuneplanens arealdel- området ved Kula/Rud Østre. Området avsatt til fritidsboliger 

ønskes utvidet.  På gårdstomten til gamle Rud østre- vest for Fossumkollektivet- ønskes 

fradelt en boligtomt. Generelt ønskes vurdering av behovet for reguleringsplan i og i 

tilknytning til de etablerte områdene for fritidsboliger.  

 

Oversiktsplaner 

       
Utsnitt kommuneplanens     Utsnitt aktuelt område 

arealkart 2007-20120- utsnitt A: Område for bolig,  

B: Område for fritidsboliger i hovedsak avsatt til fritidsboliger 

C: Område med etablerte fritidsboliger utenfor formålet i kommuneplanen 

 

 

 

 

 

Spydeberg kommune    

post@spydeberg.kommune.no  08.07.2014 2010576_bd 

     

     



 

 

 

Utvidelse av området avsatt til fritidsboliger 

Delvis avvik kommuneplan/faktisk etablert arealbruk  

  
B: Område for fritidsboliger i hovedsak avsatt til fritidsboliger 

C: Område med etablerte fritidsboliger utenfor formålet i kommuneplanen 

 

I område C er det godt etablerte fritidsboliger i arealer som er avsatt som LNF- område. 

Fritidsboligene her tilknyttes nå avløpsanlegget. Vi ber om at område C inntas på 

kommuneplankartet. Grensene kan fastsettes i den videre planprosessen.  

Område B er i hovedsak avsatt til fritidsbebyggelse og her vil det til orientering bli søkt om 

tomtedeling med søknad om dispensasjon fra kravet om reguleringsplan.  

   
Skisse til tomtedelingsplan område B 

 

Generelt vil det være en forhold om man i kommuneplanarbeidet  fikk avsatt arealene i  

etablerte områder for fritidsbebyggelse i tråd med faktisk arealbruk slik at unødige søknader 

om dispensasjoner fra LNF- område kan unngås i framtiden.  

 

 



 

 

 

Fradeling av en boligtomt på gårdstomten til gamle Rud østre  

    
Området vest for Fossumkollektivet var tidligere gårdstuft for gården Rud Østre. Til høyre Rud Østre 1956  

Det ønskes reetablert boliger/gårdstun på den gamle gårdstomten. Vi ber om at 

kommuneplanens arealdel justeres ihht dette.  

 

 

Vurdering av behovet for reguleringsplan i og i tilknytning til de etablerte områdene for 

fritidsboliger.  

 

I kommuneplanens arealdel heter det: 

 
 
Krav om søknad om dispensasjon fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan ved Lyseren 
utløses erfaringsmessig av mindre tiltak der reguleringsplan ikke vil gjøre stort fra eller til- i 
og man har generelle kommuneplanbestemmelser. Vi ber om at en vurderer hvor det bør 
utarbeides reguleringsplaner og hvor det ikke er nødvendig nærmere i det videre 
kommuneplanarbeidet.  
 
 
Med vennlig hilsen  

 
Birger Dahl 
Enerhaugen Arkitektkontor AS 



Fra: Birger Dahl <B.Dahl@enerhaugen.com> 
Sendt: 16. september 2014 15:30 
Til: Postmottak Spydeberg kommune 
Kopi: Jon Gunnar Weng; egelandgaard@hotmail.com; Bente Sand 
Emne: Vedr. 67/1- innspill kommuneplan- presisering 
Vedlegg: Situasjonsplan 17.09.2014.pdf 
 
Spydeberg kommune 
Att. Jon Weng 
 
Vedr. 67/1- innspill kommuneplan- presisering 
 

 
 
Det vises til tidligere innspill og samtaler om innspill til kommuneplanen. Vi ønsker her å utdype 
innspillet. 
 
Kart er vedlagt og utsnitt er limt inn over.  
 
For områdene beskrives innspillene kort: 
 

1. Ønske om frittliggende boligbebyggelse slik foreslått av kommunen i ny kommuneplan. Område 
1 får adkomst over område 3 i nord og  videre over nå lagte ledninger i forbindelse med 
Lyserenprosjektet. Etter det vi erfarer er det her en eldre veitrase.  

2. Område 2 mellom den beskrevne veien og hytteområdet  tillegges område 3, som er avsatt til 
fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan.  

3. Ingen endring 
4. Område 4 berører nåværende og dels tidligere hyttetomt(er) som  ligger i LNF- område.  

Området ønskes lagt inn  som avsatt til fritidsbebyggelse i revidert kommuneplan.  
 



For område 3 søkes til orientering dispensasjon fra kravet i gjeldende kommuneplan om utarbeidelse av 
reguleringsplan.  Denne søknaden fremmes som gen sak. Generelt bør dette kravet  gjøres mindre 
generelt og det bør vurderes nærmere hvor og hvilke tiltak krav om reguleringsplan  bør stilles. 
 
Mvh Birger Dahl 
Enerhaugen Arkitektkontor AS 
 
 
   
 







 

________________________________________________________________  
 

Fra:   Roar Schie  

Sendt: 10.12.2013  

Til:   Bente Sand  

Kopi:  Elin Fossen;Anne Sollerud;Jon Weng  

Emne:  Re: VS: 86/9, 20 og 71  
________________________________________________________________  
 
 
 Hei ! 
 
Takk for mottatt svar. 
 
Jeg ber om at saken tas som innspill til planarbeidet. 
Aktuelt område er skissert i vedlagte kartutsnitt, og området er tenk  
benyttet for oppføring av enebolig(er). 
 
I tidligere reguleringsplaner har områder både øst og vest for veien til  
Solbegfoss vært regulert for boligformål. 
Planen ble på et tidspunkt endret til at området øst for vegen kunne  
fortettes på ledige arealer mellom eksisterende bygninger, 
den siste endring er at hele området er regulert som LNF-område. 
I samtale med berørte grunneiere har jeg oppfattet at flere nå er  
interessert i å få omregulert sine eiendommer til tomteareal.  
 
 
Parallelt med denne henvendelsen vil jeg søke om å få utskilt en parsell  
fra 86/7-8, 21 og 99/9 for bygging av enebolig. 
Særskilt søknad vil komme fra eksisterende grunneier om utskilling ;  
 
 
Ber om bekreftelse på at ovenstående innspill til planarbeidet er mottatt  
for behandling ved første rullering av reguleringsplanen 
  
Vennlig hilsen 
  
Roar W. Schie 
 
Solbergfossvn. 88 
1820 Spydeberg 
 
 
Tlf 90 10 89 63  
 
 
 
 
From: 
"Elin Fossen" <Elin.Fossen@spydeberg.kommune.no> 
To: 
<roar.schie@tryg.no> 
Date: 
02.12.2013 14:31 
Subject: 



VS: 86/9, 20 og 71 
 
 
 
Beklager at du ikke har fått denne. Men her kommer svaret. 
  
Elin 
  
Fra: Bente Sand  
Sendt: 8. november 2013 12:34 
Til: Elin Fossen; Anne Sollerud; Jon Weng 
Emne: SV: 86/9, 20 og 71 
  
Høyst sannsynlig viser han til forrige kommuneplans arealdel, der det var  
avsatt områder for spredt boligbygging. Disse områdene gikk ut ved vedtak  
av gjeldende kommuneplan, altså i 2007. Vi kan vanskelig legge historiske  
bestemmelser til grunn for vurderinger over seks år etter at disse gikk ut  
av bruk. 
  
Dersom det her er snakk om et større område, vil det utløse krav om  
reguleringsplan. Slik plan vil være i strid med gjeldende kommuneplan,  
derfor er riktig forløp her å sende inn innspill til kommuneplanarbeidet.  
Slike innspill trenger ikke å være omfattende, men området det gjelder, må  
kartfestes, samt at det beskrives hvilken arealbruk som er tenkt. Er det  
snakk om boliger, er det greitt å beskrive boligtype. 
  
Dersom han ønsker å legge planspørsmålet fram for politikerne (KMPT), må  
han sende inn en forespørsel om oppstart av planarbeid. Krav til dette er  
om lag det samme som innspill til kommuneplanen. Da planforespørselen vil  
være i strid med overordnet plan, kan den ikke kreves forelagt  
politikerne, men praksis hos oss tilsier det. Det er overveiende  
sannsynlig at administrasjonen vil innstille negativt på slik forespørsel  
om oppstart av planarbeid, men foreslå at forespørsel går som innspill til  
kommuneplanarbeidet. 
  
Dersom utfallet blir oppstart av planarbeid, skal planforslag utarbeides  
av fagkyndige (plankonsulenter). Regjeringen har utarbeidet veileder til  
utarbeidelse av reguleringsplan som kan være egnet til å synliggjøre  
hvilke krav som settes til plan:  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder.html?id=613879#  
. Veilederen viser at planarbeid etter plan- og bygningsloven er komplekst  
og krevende, også for mindre oppgaver. Skal det utarbeides plan, vil det  
være hensiktsmessig/påkrevet å gjøre dette for flere eiendommer. Selv om  
kommunen tilrår oppstart av planarbeid, er det ingen garanti for at  
kommunen vil vedta planforslaget. 
  
Er det snakk om én tomt, kan dette behandles som dispensasjon fra formål i  
plan. Det er overveiende sannsynlig at administrasjonen vil innstille  
negativt på slik dispensasjon, men her kan det ikke konkluderes før søknad  
er kjent og uttalelser innhentet. 
  
Bente 
  
  
  
Fra: Elin Fossen  



Sendt: 8. november 2013 11:10 
Til: Anne Sollerud; Jon Weng; Bente Sand 
Kopi: 'roar.schie@tryg.no' 
Emne: 86/9, 20 og 71 
  
Har hatt et kort møte med Roar Schie, Solbergfossveien 88 i dag. 
  
Han ønsker å søke om dispensasjon for fradeling av en ny boligtomt,  
eventuelt  et større areal for på sikt å kunne selge noen tomter ? ca.  
8.000 m² 
Han mente  det har stått noe om boligbygging i den gamle  
kommuneplanen/generalplan, for arealet på motsatt side av veien (86/37).  
Kan også være aktuelt å forhandle med grunneier av disse arealene. 
Foreløpig har han bare avklart med grunneier av 86/7-8, 21 og 99/9. 
  
Han ønsket tilbakemelding på: 
-          Hvilke krav stilles til en eventuell ny plan 
-          Hvor omfattende må et forslag være ? lettere å søke om en eller  
flere tomter? 
-          Hvordan er mulighetene for å få fradelt en ny tomt 
  
Når vi har snakket litt rundt dette, kunne han tenke seg et nytt møte.  
Gjerne en fredag før jul. 
  
Elin Fossen 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 







15m1050
Målestokk 1:500 ved A4 stående utskrift

Grunneiendom 0123 - 86/15 Markslag (AR5) 13 klasser
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Tegnforklaring arealstatistikk

Eiendomsgrenser Erosjonsrisiko

Beskrivelse Fargekode Beskrivelse Fargekode

Grense Liten erosjonsrisiko

Uregistrert jordsameie Middels erosjonsrisiko

Uavklart eierforhold Stor erosjonsrisiko

Tvisteteig Svært stor erosjonsrisiko

Ikke kartlagt

AR5 - 13 klasser Jordressurser

Beskrivelse Fargekode Symbol Beskrivelse Fargekode

Fulldyrka jord = Ingen begrensninger

Overflatedyrka jord 5 Små begrensninger

Innmarksbeite 6 Moderate begrensninger

Skog, særs høg bonitet s Store begrensninger

Skog, høg bonitet h Ikke kartlagt

Skog, middels bonitet m 

Skog, lav bonitet l Endring markslag (AR5)

Uproduktiv skog i Beskrivelse Fargekode

Myr 1 Til jordbruksareal

Jorddekt fastmark Fra jordbruksareal

Skrinn fastmark Endringer innen jordbruksareal

Bebygd, samf, vann, bre Andre endringer

Ikke klassifisert Ingen endringer

AR5 - 7 klasser Helling jordbruksareal

Beskrivelse Fargekode Symbol Beskrivelse Fargekode

Fulldyrka jord = Større enn 1:3

Overflatedyrka jord 5 Mellom 1:5 og 1:3

Innmarksbeite 6 Mindre helling, samt andre areal

Produktiv skog S

Bebygd, samf, vann, bre Grenser for arealressurser

Annet markslag På kart

Ikke klassifisert På flybilde
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Arealstatistikk for grunneiendom 0123-86/15/0 og eiendommer lagt til
 
Markslag (AR5) 13 klasser
 
Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning): 
Del av landbrukseiendom: NEI 
Hovednummer: - 
 
Matrikkelen (Kartverket) 
Registrert: 1 av 1 grunneiendommer 
 
Arealstatistikk (dekar): 

Tabellen "Arealstatistikk" viser arealtall for teiger som har klart definert eier (M eller F). 

 
Andre arealer tilknyttet eiendommen? Nei 
  
Eiendom lagt til (dekar): 

Tabellen "Eiendom lagt til" viser arealtall for eiendom lagt til grunneiendommen og som har klart definert eier. Eiendommene er sortert etter matrikkelnummer
i stigende rekkefølge.

Matrikkel-
nummer

Antall
teiger

Fulldyrka
jord

Overflate-
dyrka jord

Innmarks-
beite

Skog særs
høy
bonitet

Skog høy
bonitet

Skog
middels
bonitet

Skog lav
bonitet

Uproduk-
tiv skog

Myr Jorddekt
fastmark

Skrinn
fastmark

Bebygd,
samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneien-
dom

0123-86/15/0  Grunneiendom
86/15 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3.2

Sum dekar 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3.2

Matrikkel-
nummer

Antall
teiger

Fulldyrka
jord

Overflate-
dyrka jord

Innmarks-
beite

Skog særs
høy
bonitet

Skog høy
bonitet

Skog
middels
bonitet

Skog lav
bonitet

Uproduk-
tiv skog

Myr Jorddekt
fastmark

Skrinn
fastmark

Bebygd,
samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneien-
dom

0123-86/31/0  Grunneiendom
86/31 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

Sum dekar 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
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Andre tilknyttede arealer lagt til? Nei 
  
Total: 

Vi gjør oppmerksom på at totalsummene i nederste linje i tabellen "Total" vil kunne være misvisende. Det gjelder i tilfeller hvor en og samme teig er knyttet til
to eller flere av de valgte eiendommene (f.eks. Fx og S-teiger). Samme areal vil i så fall være inkludert i totalarealet for flere av de aktuelle eiendommene, og
totalsummen for alle eiendommer som er lagt til vil dermed bli for stor.

 
 
For mer informasjon om eierforholdene, se arealstatistikk på teignivå. 
 
Uavklart eierforhold: Teiger som i matrikkelen har flere matrikkelenheter og ulike eiere (Fx). 
Uregistrert jordsameie: Teiger som i matrikkelen er kodet som uregistrert jordsameie (S og Sx). 
Tvisteteig: Teiger som i matrikkelen er kodet som tvist/omtvistet (T).

Type Antall
teiger

Fulldyrka
jord

Overflate-
dyrka jord

Innmarks-
beite

Skog, særs
høy
bonitet

Skog, høy
bonitet

Skog,
middels
bonitet

Skog, lav
bonitet

Uproduk-
tiv skog

Myr Jorddekt
fastmark

Skrinn
fastmark

Bebygd,
samf.,
vann, bre

Ikke
klassi-
fisert

Sum
grunn-
eiendom

Jordregister
og eiendom
lagt til

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 4.4

Sum dekar 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 4.4
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Fra: Postmottak Spydeberg kommune 
Sendt: 14. oktober 2014 11:45 
Til: Bente Sand 
Kopi: Jon Gunnar Weng 
Emne: VS: Innspill til rullering av kommuneplan 
Vedlegg: 0123_86_15_0-141009_14_53_Avansert_669795.pdf 
 
Ikke arkivert i Fokus da det ikke kommer tydelig nok fram hvilket område det gjelder. 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Wiggo Hagen [mailto:wi-hage@online.no]  
Sendt: 10. oktober 2014 09:20 
Til: Postmottak Spydeberg kommune 
Emne: Innspill til rullering av kommuneplan 
 
Viser til hyggelig telefonsamtale med J. G. Weng og oversender herved innspill til sak som etter avtale tas 
inn i pågående rullering av kommunens arealplanlegging og arealregulering. Vedlagte kartutsnitt viser 
hvilket areal og gårds- og bruksnummer som ønskes omregulert. 
Det aktuelle arealet ønskes omregulert fra LNF til tomter for boligformål.  
 
Til opplysning kan nevnes at i tidligere arealplan har dette vært regulert til boligformål. Arealet består av 
2 separate matrikler og på g.nr 86. br. 15 har det tidligere vært et bolighus. Forøvrig er arealet 
beliggende mellom tilliggende og andre boligeiendommer og vil bli en naturlig fortetning av eksisterende 
boligområde. 
 
Området består av litt skog og alt er fjellgrunn, dyrket mark vil overhodet ikke bli berørt. 
 
Ber om bekreftelse på at henvendelsen er mottatt og at innspillet blir tatt inn i pågående arealreguering. 
Dersom det er behov for mer informasjon eller det er uklarheter i saken er det bare å ta kontakt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Wiggo Hagen 

mailto:wi-hage@online.no


Arild Georg Johnsen
Lysernvn.364

1820 SPYDEBERG
91754717

 goldeneagledisco@hotmail.com 

Viser til telefonsamtale med Bente Sand den 17.10.2014 
og oversender herved et innspill til komuneplanen.

Ønsker å regulere mitt skogs/fjellområde til bolig felt
og ønsker å legge ut dette til bolig område. 

Dette egner seg bra til utbygging i Spydeberg da
det meste av området er fjell i dagen og noe skog.

Når det gjelder vei,vann og avløp så ble det jo gravd i
sommer,og vei blir jo der som det har vært tilgang til skogen fra før
.
Det er ingen andre farer for hverken plante eller dyreliv i området 
og heller ingen kulturminner som blir berørt.
 
Håper på et positivt svar på forhånd takk.

Med Hilsen:

----------------------------
Arild Georg Johnsen

INNSPILL TIL KOMUNEPLANEN    

    25.10,2014

Arild G Johnsen

91754717

Spydeberg Kommune.
Stasjonsgt,35
1820 Spydeberg



gnr 95 bnr5
gnr 94 bnr2
gnr 94 bnr3
Reguleres

som 
Byggefelt

gnr 95 bnr5
gnr 94 bnr2
gnr 94 bnr3



  Gunnar Harstad 

Fagerliveien 35  Tlf 69 83 81 41 
1820 Spydeberg  Mobil 4141 9449 
  guharst@online.no  

 

 

 

 

 

Spydeberg kommune 

Per e-post: post@spydeberg.kommune.no  

 

 

 

 

 

 

 

Spydeberg, 18. august 2014 

 

Planprogram Spydeberg – høringsuttalelse  
Jeg viser til forslag til planprogram (vedlegg 1 til høringsbrevet) for kommuneplan for 

Spydeberg 2015-2027 som er lagt ut på høring, med høringsfrist 25. august 2014.08.16 

 

Det er mitt generelle inntrykk at forslaget er godt gjennomarbeidet og vil være et godt 

grunnlag for ny kommuneplan. 

 

 I forslaget har man listet opp en del avgrensede temaer for å konsentrere planarbeidet om de 

mest aktuelle planbehov og problemstillinger. Denne tilnærmingen er antagelig fornuftig. Jeg 

savner imidlertid et ord i planprogrammets opplisting – uten at jeg er sikker på om dette skal 

kategoriseres som et deltema eller en problemstilling. Det ordet/punktet/temaet som jeg 

savner er ”møteplasser”. 

 

I forbindelse med utarbeidelse av sentrumsplanen gikk det stadig igjen, både i 

høringsuttalelser og i folkemøter/”workshops”, at det måtte skapes gode møteplasser.  

 

Med møteplasser tenker jeg først og fremst på steder der kommunens innbyggere naturlig og 

uformelt kan få kontakt med hverandre – det vil si der man med stor sannsynlighet kan treffe 

kjente og/eller der man har mulighet til å bli kjent med andre.  

 

Av møteplasser som finnes i Spydeberg i dag er for uten butikk, kafé, restaurant, 

jernbanestasjon mv i sentrum, også turområder som Hylliåsen og Skimtefjell utenfor sentrum. 

Av nyere møteplasser tenker jeg på turløypa og leke-/turområdet som nylig er opparbeidet 

ved Grååsenbatteriet samt Prestegården/Prestegårdshaven. Selvsagt må også steder der det 

foregår lag- og foreningsarbeid, herunder øvelser/trening og kulturelle tilstelninger, oppfattes 

som møteplasser for kommunens innbyggere. 

 

Eksempler på møteplasser andre i andre kommuner/steder og som jeg mener er blitt til som et 

resultat av god og bevisst planlegging er for eksempel: 

 Sarpsborg – Kulåsparken  

 Fredrikstad – Bryggepromenaden/Fiskebrygga/Stortorvet (med bla 

kafeer/pøbber/spisesteder) 

mailto:post@spydeberg.kommune.no
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 Drammen – park- og tuveianlegg langs Drammenselva og den nye ”aksen” Bragenes 

torg – Strømsø torg 

 Ørebro – turveinettet langs Svartån og ut på oset/fugleområdet ved Hjälmaren 

(tidligere søppelfylling) 

 Vänersborg – parkanlegget nord for byen mot Väneren 

 

I Spydeberg ville slike uformelle møteplasser for eksempel kunne etableres 

 Som stier med små parkmessige anlegg langs bekkene som går mellom boligfeltene, 

for eksempel mellom Lund Vest og Vollene 

 Som snarvei fra Grååsen til sentrum 

 Ved ytterligere opparbeiding av Nesparken og Folkehelseparken; for eksempel med 

mer lekestativer 

 Ved å gjøre det (enda) mer attraktivt nede ved Fossumbrua 

 På ”Petter og Henning Solbergs plass” 

 På jordet øst for Løkenfeltet, dvs mellom Fagerliveien og ”Fylkesgarasjen” (dette 

jordet kjøpte Kjell Jørgenrud i sin tid for å opparbeide til park). 

 

Ut fra dette tror jeg at ”møteplasser” bør være med som et stikkord, deltema eller en 

problemstilling under flere av hovedtemaene i planprogrammets kapittel 5, for eksempel 

under punktene  

 5.2 Kommuneutvikling – hvilke møteplasser vi skal ha og hvor disse skal ligge vil 

være en del av og kunne virke inn på øvrig infrastruktur 

 5.3 Livskvalitet og nærmiljø – sosial omgang er viktig for trivsel og psykisk helse; 

møteplasser som oppfordrer folk til å komme seg ut å bevege seg har et 

folkehelseaspekt 

 5.4 Klima og miljø – man kan gjøre det mer attraktivt å bruke sykkel/bena fremfor bil; 

skape grønne lunger i eller nær sentrum.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 
Gunnar Harstad 





















Fra: Arild Hansen <borhanse@online.no> 
Sendt: 25. august 2014 22:47 
Til: Postmottak Spydeberg kommune 
Emne: Kommuneplan for Spydeberg 2015-2027 
Vedlegg: CCF25082014_00000.pdf 
 
Til Spydeberg kommune. 
Vi viser til høring 14/647 – 3 / BSA 
LSU har behandlet høringen og vil komme med følgende innspill: 
Spydeberg kommune hadde felles Vassdragsplan med Enebakk kommune for Lyseren. 
Vi er av den oppfatning at dette var en god plan og bør vurderes gjeninført i ny kommuneplan. Begge 
kommune hadde en gjensidig forpliktelse til å bevare Lyseren. 
Lyseren er en viktig ressurs for Spydeberg kommune og derfor må Spydeberg sikre seg gjensidig kontroll 
over hele Lyseren.  
Nå som Spydeberg kommune er utbygger og driftsansvaret for VA prosjektet i begge kommuner faller 
dette naturlig. 
Vi oppfordrer derfor at Spydeberg kommune tar frem tidligere dokumenter i vassdragsplan. 
Vassdragsplan bør selvfølgelig oppdateres og ta inn i seg det som i dag ligger i gjeldene kommuneplan og 
oppdateres av begge kommuner. 
 
LSU er levende opptatt av at Lyseren skal bevares som en fremtid drikkevannskilde, landbruks-,natur og 
friluftsområder med fritidsboliger.   
 
LSU tillater seg å komme tilbake med flere detaljer nå kommuneplan legges frem for høring. 
 
Lyseren Samarbeidsutvalg LSU 
Arild Hansen 
Styrets leder 
telefon 907 74 601 
 
 
  
 
 













  

  
Fymannen i Østfwld

SFYDEBERG KOMMUNE

Spydeberg kommune Miljøvernavdelingen

gitt. _BenteS3a5nd Arksakm lDOk_nr_Am., Deresref.: 14/647

taSJ011Sgt- i g Vérref.: 2007/6345421.3(:GA

1820SPYDEBERG /4/éy ? I / Vàrdato:21.08.2014
Sakslbeh.

Spydeberg kommune - Varsel om oppstart av planarbeid og ettersyn av
planprogram - kommuneplan for 2015 - 2027 -innspill

Vi viser til planprogrammet mottatt 26.6.14.

I henhold til kommunens planstrategi for 2011-15 skal kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel rulleres i perioden. Gjeldende plan er fra 2007 og lite oppdatert sett ut fra dagens
plan- og bygningslov og rådende styringssignaler fra regjeringen.

Spydeberg har imidlertid også en sentrumsplan som sist ble rullert i 2012. Mye av det som
gjelder sentrumsplanen vil gjelde hele kommunen og kommuneutviklingen, og arbeidet med
sentrumsplanen vil i stor grad kunne benyttes i grunnlaget for en ny kommuneplan. Vi viser
til fylkesmarmens uttalelse til sentrumsplanen, datert 16.4. 12.
Vi vil i denne forbindelse stille spørsmål ved om det er hensiktsmessig å opprettholde et skille
mellom sentrumsplan og kommuneplan på samme ”plannivå” i framtiden. I planprogrammet
vises til at man også vil vurdere en hensiktsmessig planstruktur for kommunens samlede
planportefølge.

Spydeberg har i gjeldende plan felles plandokument med samtidig vedtak av samfunnsdel og
arealdel. I det nye planprogrammet synes det noe uklart om man fortsatt vil ha Q felles plan,
da det i teksten omtales som ”kommuneplanen”, men vi legger til grunn at det vil bli laget en
todelt plan. Fylkesmannen har i flere sammenhenger påpekt overfor kommunene at det er
viktig å starte med en samfunnsdel med strategier og målsettinger for samfunnsutviklingen,
før man havner i den mer konkrete og fysiske planleggingen. Særlig gjelder dette arealbruk
hvor det er lett å havne i en diskusjon om konkrete arealer før man har strategiene for en
ønsket arealutvikling i samfunnsdelen på plass.
I strategidiskusjonen har vi også påpekt at det er viktig å tenke langsiktig, men likevel huske
at den planen som vedtas bare gjelder for IZ-årsperioden, og etter all sannsynlighet vil bli
rullert lenge før den utløper. Den langsiktige utviklingen som er tema i fylkesplanen Østfold
mot 2050, skal med andre ord ”fordeles” på flere kommuneplanperioden jf. fylkesplanens
rekkefølgebestemmelser, og man må i det lange perspektivet også i større grad tenke
strategier framfor areal.

Mot slutten av den perioden det nå planlegges for, vil det bl.a. være sarmsynlig at
jembanenettet er vesentlig forbedret og at stasjonsbyen vil oppleve et økende press som

Statens hus - Postboks 325 - 1502 Moss - Telefon: 69 24 70 00 - Telefaks:69 24 71 01
Besøksadresse: Vogtsgate 17 - e-post: fmosDostmottak@fvlkesmannen.no - www.fyIkesmannen.no/ostfold
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boområde i en forstørret hovedstadsregion. Dette vil dermed komme som en sterkere faktor
innenfor kommende planperiode. åi

Merknader til enkelte punkter i planprogrammet: å
Areal: f
Som nevnt viser vi til punktene i vårt innspill til sentrurnsplanen i 2012. Vi vil likevel si noe
om nye signaler for arealbruk. Dette gjelder de etter hvert sterkere forventningene om at økt
vekstikkeskalføretil økt bilbruk,,mentrafikkøkningeni sentralebyerog tettstederskal
dekkes av økt satsing på kollektivbruk, sykkelbruk og gange. Sentrumsområder skal utnyttes
sterkere, og fylkesmarmen gis i oppdrag å påse at utnyttelsen av sentrale boligtomter er høy
nok. For å oppnå dette må kommunen selv, som planmyndighet, ta grep for å styre
utbyggingen bl.a. gjennom byggeprogram og rekkefølgebestemmelser. Det tradisjonelle
”plangrepet” med å la grunneiere komme med innspill som så vurderes positivt eller negativt
er i denne sammenheng ikke det som gir best styring. Vår erfaring er at det i stedet kan føre til
nye konflikter, bl.a. i forhold til rikspolitiske retningslinjer for jordvern og areal og transport.
Vi prøver også å si at det kan tas områder ut av en kommuneplan som ikke er benyttet og ikke
lenger tilfredsstiller de målsettingene som settes i samfunnsdelen, og at det i sammenheng
med ”arealregnskapet” som følger av fylkesplanen. Det vil f.eks. gjøre det vanskelig å legge
ut nye områder dersom ””arealkvoten””som er avsatt i fylkesplanen allerede er ”brukt opp”.
Det er i hovedsak i arealstrategien som legges i kommuneplanens samfunnsdel, at disse
viktige plangrepene må foretas.
Vi vil også signalisere at vi med bakgrunn i diskusjonen om tetthet og sentrumsutvikling i
hele fylket ønsker å tone ned byggingen av spredte boliger i uregulerte områder (LNF). I en
kommune med stor andel spredt utbygging vil det ta svært lang tid før man når den ønskede
målsettingen om et godt bomiljø i sentrumsområdet og en levende ”småby”. Spredt
boligbygging må derfor ha klare rammer og avgrenses til områder hvor det har en klar
nytteverdi for lokalsamfunnet.
Vi ser at mye av dette allerede er nedfelt i planprogrammets pkt 5.2.

En kommuneplan skal alltid konsekvensutredes. I programfasen vil vi peke på at dette ikke
bare innebærer vurdering av enkeltarealer, men at en hovedhensikt er å se på den samlede
virkningen av de grep som gjøres på samfunnsutviklingen og kommunen som helhet.

Barnehage og utdanning:
Til kapittel 5.3 Livskvalitet og nærmiljø:
Fylkesmannen ser positivt på at planarbeidet under temaet 5.3 setter særlig fokus på
utviklingen av det flerkulturelle Spydeberg. Ã sørge for god kompetanse innenfor temaer som
flerkulturell pedagogikk og flerspråklighet i barnehage og skole, vil være et nyttig bidrag til
dette.

Under deltema A Oppvekst i Spydeberg er det sagt at barns oppvekstsvilkår generelt og
barnehage og skole spesielt skal stå i fokus. I den forbindelse vil vi også minne om
viktigheten av tverrfaglig arbeid og samarbeid mellom alle tjenester som arbeider med bam
og unge. Spydeberg kommune deltar i Sjumilssteget og FNs barnekonvensjon er i det arbeidet
et viktig utgangspunkt for planleggingen.

Til dette deltemaet vil Fylkesmannen også minne om at regional kompetanseplan for Østfold
er under utarbeiding og etter planen skal vedtas i februar 2015. Regional kompetanseplan
behandler temaer som barnehage, overganger, kvalitet/tilbudsstruktur og det
kunnskapsbaserte Østfold. Fylkesmannen anbefaler at Spydeberg kommune, som en del av
arbeidet med kommuneplanen, orienterer seg om det pågående arbeidet med regional
kompetanseplan. Dette er et fokusområde for hele fylket.

Til kapittel 5.5 Kommunen som organisasjon, tjenesteyter og arbeidsgiver:
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Her framkommer det at Spydeberg kommune vil utarbeide en strategi for
kompetanseutvikling og rekruttering. Etter vår vurdering vil en slik strategi kunne være et
viktig bidrag for å styrke rekrutteringen av ulike fagpersoner i kommunen. De mindre
kommunene i Indre Østfold har på enkelte områder hatt utfordringer mht å rekruttere
fagpersoner på flere fagfelt. Som eksempel kan vi nevne at Spydeberg har et høyt antall
dispensasjoner fra kravet om utdannete barnehagelærere i barnehagene.

Folkehelse:
I kapittel 3 kan vi ikke se at det foreligger en helseoversikt som skal danne grunnlag for
kommunens planarbeid slik folkehelselovens bestemmelser og forskrift krever skal foreligge
Helseoversikten vil kunne gi kommunen svar på flere av de viktigste utfordringene. God
oversikt bidrar til et mer treffsikkert folkehelsearbeid. De faktiske utfordringene vil kunne
legges til grunn for folkehelsearbeidet i kommunen.

Veilederen ”God oversikt- en forutsetning for god folkehelse” IS-2110 ble utgitt i oktober
2013. Kommuner og fylkeskommuner trenger en god oversikt over helsetilstand,
påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ressurser, slik at de kan gjennomføre effektive
tiltak.

I kapitel 4, 5 og 6:
Helsetilstand, påvirkningsfaktorer og folkehelseutfordringer er sentrale begreper i
folkehelseloven. At kommunens oversikt er utgangspunktet for det lokalt forankrede,
kunnskapsbaserte og systematisk folkehelsearbeidet kan illustreres slik: oversikt, Planstrateg%
fastsette mål i plan, tiltak og evaluering, jf. Helse -og omsorgsdepartementet rundskriv om
ikraftsetting av lov om folkehelsearbeid (1-6/2011).

I planprogrammet redegjøres det ikke for hvordan kommunen har forholdt seg til lovkrav so
helseoversikt, analyse, folkehelsemål og tiltak. Det er ikke meningen at lokalt oversiktsarbei
skal avgrenses til å være en engangsøkt hvert fjerde år. Skal folkehelsearbeidet være
treffsikkert både mht. valg av løsninger må arbeidet være kontinuerlig og oppdatert.

Planprogrammet angir ikke klart på hvilke områder eller tema kommunen har de største
utfordringene. Av folkehelseprofilen 2014 for Spydeberg kommune fremgår det blant annet at
kommunen har utfordringer med at andelen med psykiske symptomer og lidelser og andelen
bam med enslig forsørger, er høyere enn i landet som helhet. Vi kan ikke se at de lokaliserte
folkehelseutfordringene i kommunen er nevnt. Ved hjelp av helsestatistikk,
levekårskartlegginger og lokale erfaringer skal det defineres hvordan kommunen skal jobbe
for å bedre folkehelsen og utjevne sosiale helseforskj eller. Når det ikke henvises til en
helseoversikt og dette ikke er utredet kan vi vanskelig se hvordan samfunnsdelen kan være
styrende for arealdelen i kommuneplanen.

Vi kan imidlertid ikke se at Miljørettet helsevern er nevnt i planprogrammet. Miljørettet
helsevern er en del av folkehelsearbeidet. Oppgaver knyttet til planlegging og forebygging er
nå regulert i kapittel 2 i folkehelseloven. Den instans i kommunen som ivaretar oppgavene i
miljørettet helsevern, har en særlig forutsetning for å medvirke til at helsemessige hensyn blir
ivaretatt av andre offentlige organer (kommunale, fylkeskommunale og statlige), blant annet
gjennom råd og uttalelser og deltagelse i plan- og samarbeidsorganer.

Næringsutvikling:
I pkt 5.2.c uttales at næringsutviklingen i hele kommunen skal utredes. Vi vil peke på at
næringstemaet også bør utredes i en regional sammenheng, knyttet bl.a til at ferdigstillelse av
El 8 stadig gir kortere kjøretid mellom kommunene i en større felles arbeidsregion. Samarbeid
mellom kommunene vil kunne gi bedre og mer spesialiserte tilbud til etablering enn om alle
kommunene skal ha ”åpent for alt” i forrn av egne tomtealtemativer for uspesifiserte formål.
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Når det gjelder masseuttak og deponier er det positivt at det lages en plan for dette. Vi vil
imidlertid bemerke at det er god dekning i fylket av grus og pukk, og at store pågående
prosjekter også tilfører store mengder overskuddsmasser. Eksisterende grustak og steinbrudd
bør derfor i stor grad kunne dekke behovet i lang tid, og overskuddsmasser bør kunne brukes
til reetablering av gamle brudd. Vi vil anmode om at det utredes hvilke behov som foreligger i
en regional sammenheng, dette også med bakgrunn i korte transportavstander mellom
kommunene. Nye tiltak i natur- og landbruksområder må ha en klar begrunnelse og
landskapmessig og støymessig god lokalisering.

Konklusjon:
Planprogrammet ser etter vår vurdering ut til å trekke fram de aktuelle temaer og
problemstillinger og gir et godt grunnlag for videre arbeid med kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel. Fylkesmannen vil gjerne følge arbeidet og være med i diskusjoner
om planspørsmål i en tidlig fase. Vi oppfordrer også til å legge fram planforslag og feks
scenariene i en tidlig fase i regionalt planmøte for å få synspunkter underveis.

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av ./9

H

Kjersti Stenrød e.f. ø? Geir G ann
kst. landbruksdirektør senio adgiver

Saksbehandler: Geir Gartmann

Kopi til:
Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg
Statens vegvesen Region Øst Postboks 1010 Skurva 2605 Lillehammer
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Uttalelse. Varsel om oppstart av planarbeid - høring - forslag til 
planprogram. Kommuneplan for Spydeberg 2015-2027 
Spydeberg kommune la 25.06.14 forslag til Planprogram for kommuneplan for Spydeberg 
2015-2027 ut til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet. 
Høringsfristen er satt til 25. august.  
 
Struktur og innhold 
Planprogrammet for Spydeberg kommunes samfunnsdel og arealdel er bygd opp etter PBL 
krav til planprogram i § 4.1. Dette gir planprogrammet oversiktlighet og etterrettelighet. 
Lovens krav til innhold er oppfylt.  
 
Krav om alternativvurdering var tidligere en del av konsekvensutredningsforskriften. Dette 
er nå videreført inn i plandel i plan- og bygningsloven (PBL). Av PBL § 11-2 følger at 
samfunnsdelen bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for 
utviklingen i kommunen. Alternativvurdering er et nyttig verktøy for å vurdere ulike 
arealmessige utviklingsmulighetene i et langt perspektiv. Spydeberg kommune kan vurdere 
om det er en konstruktiv måte å drøfte overordnede prinsipper i samfunnsdelen på ved å 
rendyrke ulike modeller. 
 
Planhorisont  
Samfunnsdelen som skal utarbeides etter planprogrammet skal ta stilling til langsiktige 
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet. Kommuneplanens 
arealdel er ett av virkemidlene for å nå målene som fastsettes i samfunnsdelen.   
Fylkesplanen ”Østfold mot 2050”, inkludert arealstrategien, har en planhorisont på 40 år. 
Dette er gjort for å gjøre fylket i stand til å møte de kommende utfordringene. Fylkesplanen 
gir i oppdrag til førstkommende kommuneplanprosess (retningslinje § 5.3.2) å prioritere 
rekkefølge på de fremtidige utbyggingsområdene for de neste to kommuneplanperiodene. 
For at samfunnsdelen skal være et styrende verktøy for den langsiktige arealutviklingen, bør 
også samfunnsdelen ha et 40 års perspektiv.  Som et minimum bør dette gjelde for det 
drøftingen av langsiktig og bærekraftig utvikling.   
 

Spydeberg kommune  
Stasjonsg. 35  
1820 SPYDEBERG 
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Hovedtemaer 

Fylkesplanens samfunnsdel inneholder mål og strategier for de tre hovedtemaene som til 
sammen utgjør forutsetningene for en bærekraftig utvikling: levekår / folkehelse, 
verdiskapning og miljø. Nedenunder gjennomgås planprogrammet for Spydeberg kommunes 
samfunnsdel med utgangspunkt i fylkesplanen. 
 
Planprogrammet sier: «Hovedformålet med ny kommuneplan er å utarbeide et egnet 
styringsverktøy som bidrar til å sikre en god og helhetlig samfunnsutvikling i en 
vekstkommune i stor-Oslos ytterkant. Det er viktig at planen utarbeides på tvers av 
kommunens virksomheter og med god lokaldemokratisk forankring, slik at løsninger blir 
tverrfaglige og ivaretar næringsliv, tilreisende og de ulike innbyggergruppers interesser.» 
 
Planprogrammet angir ikke klart på hvilke områder kommunen har de største utfordringene, 
men sier at det i arbeidet med planprogrammet søkes å avgrense tema for å kunne 
konsentrere planarbeidet om de mest aktuelle planbehov og problemstillinger. Til grunn for 
valg av sentrale tema ligger gjeldende planstrategi samt nasjonale, regionale og lokale 
føringer. Innspill fra verksteder med virksomhetsledere, politikere og ungdommens 
kommunestyre er også del av grunnlaget for valg av tema i planarbeidet. For alle områdene 
skal samfunnssikkerhet legges til grunn som gjennomgående premiss. Fylkesrådmannen 
anbefaler at kommunen bruker høringsinnspillene og kartlagte utfordringer til å spisse 
tematikken i planprogrammet, slik at oppdraget til kommuneplanarbeidet blir noe 
tydeligere. Hvilke utfordringer skal selve planen løse? 
 

Levekår og folkehelse 

Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyggende og helsefremmende arbeid gir 
positive resultater for den enkelte og for samfunnet. Østfold skal bli ledende fylke for å 
utjevne sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet anses som tverrfaglig, tverrsektorielt og 
nivåovergripende. Arbeid innen kultur, undervisning, planlegging, samferdsel osv er mao like 
viktig som arbeidet i selve helsesektoren.  
 
I planprogrammet savner fylkesrådmannen en helseoversikt som danner grunnlag for 
kommunens planarbeid slik folkehelselovens bestemmelser og forskrift krever skal foreligge. 
Planprogrammet bør også henvise til Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015/2024. 
 

Et av målene med en kommuneplan bør være å gjøre noe med lokaliserte 
folkehelseutfordringene i kommunen. Ved hjelp av helsestatistikk, levekårskartlegginger og 
lokale erfaringer skal det defineres hvordan kommunen bør jobbe for å bedre folkehelsen og 
utjevne sosiale helseforskjeller.  
 
Prioriteringer, tiltak og ansvarsområder bør videre være tydelige og synlige i alle relevante 
kommunale planer, og inngå som et viktig element i den generelle samfunnsplanleggingen.  
 

PBL’s formålsparagraf omfatter 8 oppgaver, hvor flere dekker helsefremmende arbeid. Her 
har kommunen som samfunnsbygger en stor folkehelserolle. Planer etter PBL skal fremme 
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befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, bidra til å forebygge kriminalitet 
samt fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø 
og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. 
 
En bevisst folkehelsepolitikk og et helhetlig folkehelsearbeid bedrer folkehelsen i kommunen 
ved å gjøre noe med strukturer, risikofaktorer og bakenforliggende forhold. En 
hovedutfordring i folkehelsearbeidet er å gjøre noe med de helseforskjellene som er sosialt 
skapt, urettferdige og mulig å gjøre noe med. Når helseforskjeller er sosialt skapt, innebærer 
det at ulikheter ikke alene kan forklares med hvilke valg enkeltindivider gjør. Det er 
strukturer i samfunnene som konsoliderer og potensielt forsterker ulikhetene.  
 
Som bakgrunn nevnes Samhandlingsreformen og Lov om folkehelse. Denne bringer inn krav 
om systematisk og langsiktig innsats, og en tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming.  
Folkehelseloven legger føringer for kommunenes arbeid innen dette tema.  
 
Fylkesrådmannen savner kommunens redegjørelse for hvordan den har forholdt seg til 
lovkrav kommunen har til helseoversikt, analyse, folkehelsemål og tiltak.  
 
Fylkesrådmannen vil trekke frem som positivt at barn og unges oppvekstvilkår generelt og 
barnehage og skole spesielt, samt tilgang til viktige friluftsområder skal stå i fokus. 
 

Hovedtema; Verdiskapning 

Hvordan kommunen tenker attraktivitet i forhold til etableringer, beboere og besøkende blir 
et viktig tema, og det er positivt at kommunen tenker å gjennomføre en analyse som ser på 
dette. Fylkesrådmannen vil spille inn at kommunens utfordring i å utnytte sin posisjon i 
forhold til den nest største vegforbindelsen med utlandet, uten å flytte bebyggelsen etter 
vegen bør være premiss for denne diskusjonen.  Det er positivt at representanter for 
bransjer og næringer skal involveres i planarbeidet, og at det fokuserer på synergier med 
andre samfunnsaktører. Fylkesrådmannen oppfordrer kommunen til å drøfte prinsipper med 
de ulike bransjene om «hvordan utvikle næringslivet og Spydeberg» før den mer konkrete 
diskusjonen om «hvor» tar til.  
 
Fylkesrådmannen vil også trekke frem som positivt at kommunen tar tak i utfordringer 
knyttet til strategier for massedeponier og masseuttak, og viser til oppstartet arbeid med en 
fagrapport i ØFK om dette tema. 
 

Hovedtema; Miljø 

Klimaperspektivet har et hovedfokus i Fylkesplanen. Miljøutfordringene i Østfold i forhold til 
utslipp av klimagasser er knyttet til transportsektoren. Utslipp fra kjøretøyer har økt i Nedre 
Glomma i perioden 1991-2007. Norge har forpliktet seg til å være klimanøytralt innen 2030.  
50 % av utslippsreduksjonene skal tas lokalt i henhold til prinsippene i de nasjonale 
vedtakene. 
Fylkesplanen trekker opp areal- og transporteffektivitet, transformasjon og fortetting som 
viktige virkemidler og kollektivsatsning som ett av de viktigste enkelttiltakene for å redusere 
utslippene. Klimapolitikken har to hovedaspekter; forebyggende og tilpasning. 
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Planprogrammet skisserer hovedtema ”Klima og miljø” som fokuserer videreføring av 
vedtatt Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold, sikring av drikkevannskilde og 
vassdrag mot forurensning samt vurdering av flom- og rasrisiko. I tillegg nevens tema som 
jordvern, naturvern og grønnstruktur.  
 
Fylkesrådmannen mener det er positivt at planprogrammet presiserer at kommunen arbeid 
med fortetting som er nedfelt i sentrumsplanen skal ligge som premiss i 
kommuneplanarbeidet. Kommunen bør vurdere om planprogrammet bør utdype noen av 
hovedutfordringene kommunen ellers står ovenfor slik at det tydeligere kommer fram hva 
denne kommuneplanen skal løse innenfor klima og miljø.  
 
Landbruk omfatter i denne sammenheng både jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer. 
Spydeberg kommune er en landbrukskommune, hvor mange produksjoner er representert, 
både innenfor planteproduksjon og ulike husdyrproduksjoner.  
 
Spydeberg ligger i utkanten av stor-Oslo og kan vente befolkningsøkning og økt 
utbyggingspress, både i forhold til fremtidige næringsarealer og boligbygging. Landbrukets 
rolle som arealforvalter, næringsaktør, kulturlandskaps- og naturlandskapsforvalter, 
miljøaktør mm er ikke nevnt i planprogrammet. Hvordan landbrukets lokale betingelser blir 
fremover vil ha stor betydning for næringen selv, men også i stor grad ha betydning for 
andre interessenters handlingsrom og muligheter.   
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Fylkeskonservatoren mener temaet kulturminner/kulturmiljø bør inngå i planprogrammet. 
Dette kan eksempelvis tilføyes under pkt 5.4 (klima og miljø). 
 
Spydeberg er svært rik på kulturminner og kulturmiljøer, både automatisk fredete (før 1537) 
og etterreformatoriske kulturminner (etter 1537). Kommunen er et viktig boområde nært 
hovedstaden. God infrastruktur og interessante rekreasjonsområder er viktige elementer 
som gjør området attraktivt. Opplevelseskvalitetene verdsettes av de som ønsker å slå seg 
ned her. Kulturminnene, kulturmiljøene og kulturlandskapet er av de viktigste elementene 
som gjør Spydeberg interessant og opplevelsesrikt som bo- og rekreasjonsområde, og de bør 
således sees på som en positiv ressurs i sammenheng med lokal forankring, grønnstruktur og 
folkehelse. Temaet bør inngå i både samfunnsdel og arealdel.  
 
Bruk av hensynssoner i plankartet er et viktig verktøy for å signalisere kulturminner og 
kulturmiljøer. Hensynssone D (SOSI 730) skal benyttes dersom et område er båndlagt eller 
skal båndlegges etter annen lov, for eksempel Kulturminneloven. For Spydeberg gjelder 
dette Spydeberg prestegård med park, Gråkollbatteriet, Langnesbatteriet og de to 
Skoråsbatteriene. Hensynssone C ((SOSI 570 - hensynssone kulturmiljø) skal benyttes på 
andre viktige kulturmiljøer av lokal, regional eller nasjonal interesse. Spydeberg kommunes 
kulturminneplan (1995-2007) er av eldre dato, men gir en oversikt over kulturminner og 
kulturmiljøer i kommunen. Områdene er imidlertid ikke kartavgrenset. Vi forutsetter at 
kommunen utarbeider gode avgrensninger for hensynssonene, slik at man ivaretar 
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landskapsrom og helheter. Når kommunen har utarbeidet et forslag til hensynssoner for 
kulturmiljøene deltar gjerne Fylkeskonservatoren i et møte hvor utvalg og avgrensninger 
drøftes nærmere. 
 
I en pågående prosess med utvelgelse av «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse», 
hvor Østfold er prøvefylke (dokumentet er nå på høring), har Riksantikvaren foreslått et 
område langs Glomma fra Solbergfoss i nord til Nes lense i sør. Hovedhensikten er å påpeke 
de historiske miljøene som er knyttet til det strie elveløpet med de tre store kraftverkene 
Solbergfoss, Kykkelsrud og Vamma, samt elvas funksjon som befestningslinje. Batteriene ved 
Gråkollen, Fossum, Langnes og Skorås (alle anlagt i forkant av 1905), fem kanonstillinger fra 
1814 i området Fossum bru-Onstadsund, samt Heli kirke, Spydeberg kirke og Spydeberg 
prestegård er kulturminner på Spydeberg-siden som også ligger innenfor det avgrensede 
området. Solbergfoss og Kykkelsrud kraftverk er viktige kulturmiljøer. Solbergfoss 
kraftstasjon inngår i landsverneplanen for kulturminner i norsk kraftproduksjon (NVE 2006). 
Det er tenkt at områdene som blir angitt som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse 
skal gjengis med hensynssone kulturmiljø i kommuneplanen. Områdene langs Glomma er 
videre vist som regionalt verdifullt kulturmiljø på vedleggskart bak i Fylkesplanen. 
 
I planprogrammet heter det at framtidig utbygging i Grååsen II skal vurderes. Vi ber om at 
det særskilt tas landskapshensyn til det fredete Gråkollbatteriet. 
 
Videre bør andre verdifulle kulturmiljøer av mindre utstrekning vises som hensynssone 
kulturmiljø. Eksempler på dette kan være miljøet rundt bygdetunet, miljøet rundt 
Hyllibråten/Hylligrava, samt andre miljøer som er beskrevet i kulturminneplanen. 
Kommunen må selv gjøre en vurdering av slike områder. 

 
For hensynssonene bør det utformes gode retningslinjer (C-soner), evt. bestemmelser (D-
soner) som ivaretar kulturminneinteressene. Eksempelvis kan det ikke gjennomføres spredt 
utbygging eller bygging av dominerende landbruksbygg i slike soner. 
 
Kommunen bør i planarbeidet også vurdere om det er særskilte områder som skal vises med 
hensynssone landskap. 
 
Riksantikvaren tilrår i forbindelse med ny PBL at alle automatisk fredete kulturminner skal 
markeres med rune-R på kommuneplankartet, i henhold til AREALIS-standarden. Dette 
gjelder både enkeltminner og felt med geografisk utbredelse. Det forutsettes at det benyttes 
seneste versjon av Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden for å eksportere disse 
dataene. Videre skal fredete bygninger og anlegg markeres med FKM (fredet kulturminne) 
på plankartet. Dette gjelder Spydeberg prestegård og de nevnte batteriene. 
 
Østfold fylkeskommune har utarbeidet rutiner for hvilke dispensasjonssaker som skal 
oversendes fylkeskommunen. ØFK ber kommunen merke seg denne rutinen. 
 
Vi henviser forøvrig til Kulturminneplan for Østfold 2010-2022. Planen trekker opp regional 
kulturminnepolitikk og det er viktig at denne følges videre opp gjennom kommunale planer.  
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Arealdelen 
Det er positivt at planprogrammet presiserer at arealinnspill skal vurderes etter om de bidrar 
til å nå målene som blir fastsatt i samfunnsdelen. For å sikre en ryddig prosess rundt dette 
anbefaler fylkesrådmannen at samfunnsdelen fastsettes først, slik at diskusjonen om mål og 
strategier kan foregå uavhengig av konkrete arealinnspill. 
 
Planprogrammet viser til konkrete arealer som skal vurderes i kommuneplanen. ØFK tar ikke 
stilling til disse nå, men avventer kommunens dokumentasjon av arealbehov og vurdering av 
om disse arealene bidrar til å nå samfunnsmålene. 
 

Fremdrift 

Planprogrammet angir fremdriftsplan for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel, og viser en samtidighet i arbeidet helt frem til sluttvedtak juni 2015. 
Fylkesrådmannen ber kommunen vurdere om samfunnsdelen bør ligge noe foran i tid, slik at 
overordnede mål og prioriteringer kan drøftes for hvordan Spydebergsamfunnet skal utvikle 
seg før diskusjonene om hvor tar til.  
 
Det påbegynte arbeidet Spydeberg kommunes første kommunedekkende kommuneplan 
etter innføring av ny PBL, og kommunen bør ta i bruk de nye verktøyene som ligger i denne, 
blant annet handlingsdel og hensynssoner. Handlingsplaner er et element i PBL som bidrar til 
større fokus på sammenhengen fra fastsetting av mål til konkret handling.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent av 
Elin Tangen Skeide Kari Ottestad 
fylkesplansjef rådgiver 
  
 
 
 
 
 

 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 MOSS 
Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER 
 

 



 
Statensvegvesen WPYDEBERG KOMMW

ZBAUG2014

 
Spydebergkommune
Stasjonsgata35 _ _
1820 SPYDEBERG '

Behandlendeenhet: Saksbehandler/ínnvalgsnr: Vår referanse: Deresreferanse: Vår ato:
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Kommuneplan for Spydeberg 2015-2027. Varsel om oppstart av
planarbeid og høring og offentlig ettersyn, forslag til planprogram.

Vi mottoke-post25.6.2014 med varselom oppstartavplanarbeidog forslagtil planprogram
til offentligettersyn,for revisjonav kommuneplanenfor Spydebergkommune2015-2027.

Stortingethargjennombehandlingenav St.meld.nr. 26 (2012-2013) Nasjonaltransportplan
2014-2023 gittenrekkemål ogstrategierfor transportpolitikkende nesteti årene.Regional
transportplanfor Østfoldmot 2050, medtilhørendehandlingsprogram,er utarbeidetfor å
spesieltivaretalokaleforhold.Trafikksikkerhet,regionalutvikling,næringslivets
transportbehovogøkt satsningpå miljøvennligetransportformerer sentraleelementeri
transportpolitikken.Samtidiger dettatthensyntil nødvendigetiltak for å motvirkenegative
miljøeffekterav transport.

Vi vil herminneom enrekketemavi i Statensvegvesen,somfagorganmed sektoransvarpå
vegneav Samferdselsdepartementet,og somvegadministrasjonfor ØstfoldFylkeskommune,
ønskeratkommunenskaltamedsegviderei sittplanarbeid.

Trafikksikkerhet
Det overordnedemål er vegtrafikkutendrepteoghardtskadde(nullvisjonen).Regjeringen
harsometappemålat antalletdrepteoghardtskaddeskalhalveresinnen2024. Et overordnet
virkemiddelfor å nå dettemåletvil væreå begrenseveksteni biltrafikken,eller helstredusere
trafikkeni forholdtil dagensnivå. Dettekan skjegjennomsamordnetareal-og
transportplanlegging,bl.a. vedå:

0 Lokalisereveger,boliger,arbeidsplasserogannenvirksomhetslik at trafikkmengden
ogreiseavstandenblir minstmulig. Slik blir gangtrafikk,sykkeltrafikkog dør-til-dør-
transportmedkollektivetransportmidlerattraktiveogtrafikksikrealternativer.
Etablerekorteogsikrevegerfor fotgjengereog syklister.
Utformedenenkeltevegslik atrisikonivåetblir lavt.

0 Gjøretrafikksystemetenkeltogoversiktligfor alle trafikanter.

Fakturaadresse
Statens vegvesen

Landsdekkendere nskap

Telefon:02030

Telefaks:61 25 74 80

firmapost-ost@vegvesen.no

Kontoradresse
Vaerftsgate7
1511 MOSS

Postadresse
Statensvegvesen
Regionøst
Postboks1010

2605 Lillehammer 9815 Vadsø
Telefon:78 94 15 0
Telefaks:78 95 33 52

Org.nr:971032081
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Syklende og gående
For å nå målet om bedre framkommelighet og miljø, er det et mål om at andelen som sykler
og går skal økes. Satsningen på syklende og gående er også begrunnet i målet om å styrke
folkehelsen gjennom økt fysisk aktivitet.

jAndelen som reiser med sykkel skal økes fra dagens 4-5 % til 8 % frarn til 2020. Det er ikke
tilstrekkelig å tilrettelegge for syklister hvis det samtidig legges like godt eller bedre til rette

=forandre transportmidler. Flere tiltak, som mer restriktiv parkeringspolitikk, kan medvirke
positivt til å få flere til å sykle. Andre rimelige virkemidler er redusert fart i bygater til 30-40
km/t og sykling i blandet trafikk, eller etablering av sykkelfelt på bekostning av kjøre- og
parkeringsarealer. Saintidig må byggingen av gang- og sykkelveger prioriteres langs
trafikkfarlige veger som også er skoleveg.

Kollektivtransport
Andelen motoriserte reiser med kollektive transportmidler må økes, samtidig som veksten i
biltransportene dempes. Dette med utgangspunkt i målet om bedre framkommelighet og
miljø. Strategien for å nå dette målet innebærer å overføre personreiser, spesielt til og fra
arbeid, fra personbil til kollektivtransport. I tillegg må det tilrettelegges for at færre trenger å
bruke bil. Aktuelle tiltak kan være:

0 Sterkere fokus på arealplanlegging som reduserer behovet av personbil og
tilrettelegger for kollektivtransport, syklende og gående.

0 Bilbegrensende tiltak, f.eks. en restriktiv parkeringspolitikk.
0 Økt innsats for å utbedre kollektivknutepunkter og holdeplasser.

Universell utforming
Regjeringen har en visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Det er laget
en handlingsplan "Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet
2009-2013".

Alle har samme rett til deltagelse i samfunnet, og muligheten til enkelt, effektivt og trygt å
bevege seg mndt er avgjørende for å kunne delta i arbeidsliv og sosiale aktiviteter. Et
universelt transportsystem er så langt som mulig brukbart for alle mennesker, uten tilpasning
eller spesiell tilrettelegging. Østfold er pilotfylke for universell utforming.

Utslipp og støy
En redusert biltrafikk vil i tillegg til økt trafikksikkerhet også bidra til bedre miljø med
redusert støy og utslipp. Trafikkveksten er den viktigste enkeltårsaken til at det er krevende å
redusere miljøbelastningen fra transport. Det er spesielt stor vekst i fritidstrafikken. Det er
vanskelig å tilrettelegge for fritidsreiser med buss og bane, og generelle trafikkdempende
tiltak er de eneste aktuelle virkemidlene for å begrense veksten.

Nasjonalt støymål er at støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020, sett i forhold til
1999-nivå, og at antallet personer utsatt for støy over 38 dB innendørs skal reduseres med 30
% innen 2020 sett i forhold til 2005-nivå. (St.meld. nr. 26 (2006-2007) om regjeringens
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand). Vegtrafikken står for om lag 80 % av støyplagen fra de
kildene som inngår i beregningen av det nasjonale støymålet. Fortsatt trafikkvekst, kombinert
med vegtrafikkens betydelige bidrag til støyproblemet, gjør at støymålet vil bli krevende å nå
med dagens virkemidler.

V
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Vegtrafikken er den viktigste årsaken til høye konsentrasjoner av lokal luftforurensning. Høyé
konsentrasjoner av svevestøv og nitrogendioksid forverrer og øker forekomsten av ulike
luftveislidelser, og kan medføre hjerte- og karsykdommer og økt dødelighet. Demping av
trafikkveksten i byene vil bedre luftkvaliteten. En endring av transportmiddelfordelingen i
mer klimavennlig retning, vil også redusere lokal luftforurensning.

Konkrete kommentarer tilplanforslaget:
Trafikk/transport bør nevnes under punkt 5.4 Klima og miljø, ettersom trafikk står for den
største andelen av klimagassutslipp og lokal luftforurensning i området.
Det bør vurderes om transport/infrastruktur også bør inn i planarbeidet under avsnitt 6
Utredningsbehov. Spydeberg sentrum har blitt utsatt for store omveltninger i sin infrastruktur
de seneste årene, i og med at E18 forsvant fra sentrumskjernen. Hvilke muligheter gir dette
for den videre utviklingen av Spydeberg som tettsted?

Seksjon for plan og trafikk
Med hilsen

Elisabeth Bechmann
seksjonsleder f fl/Åfkl/vçåfl;

Ingun kei

Kopi: Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Østfold
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Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring og offentlig
ettersyn av planprogram til kommuneplan for Spydeberg 2015-2027

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser
til ovennevnte sak, mottatt 25.06.2014.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressursene blir ivaretatt i
plansammenheng.

Innspill fra DMF
DMF registrerer at masseuttak er tatt inn i planprogrammets punkt 5.2. Det skal
utarbeides en kommunal strategi for deponier og masseuttak, herunder omfang og
kriterier for lokalisering. DMF ser det som meget positivt at kommunen gjennom
planarbeidet sørger for at hensynet til mineralske ressurser blir ivaretatt.

Spydeberg kommune er en kommune i vekst. Dette innebærer satsing på blant
annet næringsutvikling, boligutbygging og kollektivtrafikk. Utbyggingsplaner
generer et behov for byggeråstoff (eksempelvis pukk og grus) til anleggstekniske
formål. Ut fra et klima- og miljøperspektiv bør kommunen ha tilgang på lokale
ressurser av byggeråstoff slik at transportavstandene ikke blir for store. Det er
viktig åmerke seg at kostnader knyttet til transport av byggeråstoffer øker i takt
med avstand mellom uttak og der massen skal anvendes. Det er videre viktig å ha
kjennskap til at ulike utbyggingsprosjekter stiller ulike krav til kvalitet og
egenskaper ved byggeråstoifene, og at dette igjen er knyttet til den mineralske
forekomsten som råstoffet hentes fra.

I grus og pukkdatabasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det for
Spydeberg kommune registrert en pukkressurs som er klassifisert som meget
viktig. DMF anbefaler at kommunen vurderer det langsiktige behovet for

Leiv Eirikssons vei 39, postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim —Telefon +47 73 90 40 50 - Telefax +47 73 92 14 80
E-post: mail@dirmin.no —www.dirmin.no —Giro: 7694.05.05883 Swift: DNBAN OKK - IBAN: N 05376940505883

Orgnr. NO 974 760 282 MVA —Svalbardkontor: Telefon +47 79 02 12 92



Divekloratelfor

mineralforvaltning
medBevgmesteren im Svalbard

mineralske ressurser og tar stilling til hvor framtidige masseuttak best kan
plasseres for å forsyne området på sikt.

Mer informasjon om lokalisering, kvaliteter og verdivurdering av
Inineralressurser i Spydeberg kommune og omegn finnes på NGU sin hjemmeside
WWW.I1g11.I’lO.

Med hilsen

Marte Kristoffersen Ida Egge Johnsen
~seksjonssjef overingeniør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Saksbehandler: Ida Egge Johnsen
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Emne: NVEs innspill -Varsel om oppstart av planarbeid og høring og offentlig 
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Spydeberg kommune, Østfold 

 
Viktighet: Høy 
 
Deres ref: 14/647-3/BSA 

 

Vår ref:  201403597-1 

 

NVEs innspill -Varsel om oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn, 

forslag til planprogram - Kommuneplan for Spydeberg 2015-2017- Spydeberg 

kommune, Østfold 
 

Vi viser til oversendelse av 24.06.2014 og beklager at fristen er blitt overskredet med en dag.  

 

Vurdering 
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, flom-, erosjon- og skredfare og 

energianlegg blir innarbeidet i kommunale arealplaner. NVE legger vekt på at planen på en 

tydelig måte må vise hvordan disse hensynene er vurdert og tatt hensyn til. 

Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Planlegging og utbygging må ta hensyn til faren 

for skader som følge av disse prosessene. I utgangspunktet bør elvene få tilstrekkelig rom for 

sin naturlige utvikling ved at bebyggelse holdes i god avstand fra dem. Dette vil samtidig sikre 

arealer som ofte er verdifulle for vassdragsmiljø og friluftsliv. Der det ikke er mulig å styre 

utbygging unna fareutsatte områder må krav til nærmere utredning av fare og krav om 

risikoreduserende tiltak ivaretas i bestemmelsene til planen. 

Kommunale arealplaner bør ikke skape hindringer for drift og vedlikehold av eksisterende eller 

konsesjonsgitte energianlegg eller konsesjonsbehandling av nye planlagte anlegg. 

 

Samfunnssikkerhet 
Naturfarer som flom, erosjon og skred må vurderes for alle byggeområder der slike farer er aktuelle. I 

den forbindelse viser vi til NVEs retningslinje nr. 1/200p ”Flaum – og skredfare i arealplanar”, som 

omhandler sikkerhetsnivåer og fremgangsmåte for utredning av fare for flom og kvikkleireskred. 

Retningslinjene med vedlegg er tilgjengelige på våre internettsider www.nve.no. 

Vi viser også til ”Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK 10)”. 

 

Det er viktig at kommunen sørger for at det ikke plasseres ny bebyggelse i områder som kan være 

utsatt for flom, erosjon og skred, og påser at utbyggingstiltak ikke gir økt fare for andre områder. 

Kommunen må vurdere hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas i planen. Kommunen kan til 

arealdelen fastsette hensynssoner med bestemmelser. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

I ROS-analysen må blant annet sikkerhetsvurderinger i forhold til skred, flom og grunnforhold inngå. 

Dette bør også tas inn i bestemmelsene. Fareområder som identifiseres i ROS-analysen skal 

avmerkes på arealplankartet som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser. Disse vil gi føringer for 

http://www.nve.no/


senere avklaringer på reguleringsplannivå og for byggesaker. 

 

Fare for flom og erosjon 

For byggeområder i nærheten av vassdrag må det vurderes om området kan være utsatt for flom og 

retningslinjer nr. 2/2011 ”Flaum- og skredfare i arealplanar”. Kommunen må 

sørge for at også elver og bekker som ikke er flomsonekartlagt blir vurdert og at sikkerheten for 

bebyggelse langs disse vassdragene ivaretas. Kommunens vurdering kan være basert på 

lokalkunnskap og eventuelle observasjoner og målinger fra tidligere flomhendelser. Veilederen anbefaler 

en byggegrense på 20 m fra små vassdrag. 

 

Dersom kommunen kommer til at planlagte nye byggeområder kan være utsatt for flom, erosjon og 

massetransport må en vurdere om det er mulig å gjennomføre sikringstiltak eller om bygging skal 

forbys. 

 

Temaet overvann må tas med i den videre planleggingen og det vises i den forbindelse til rapport fra 

Norsk Vann – ”veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering 162/2008” 

 

Fare for kvikkleireskred 

Spydeberg kommune er kartlagt i forhold til faren for kvikkleireskred (NGI rapport av 09.02.2006 

”Evaluering av risiko for kvikkleireskred i Spydeberg kommune), og det er kartlagt mange faresoner. 

Kartleggingen omfatter bare felt større enn 10 dekar, og kun løsneområder. Det kan derfor finnes 

skredfarlige 

kvikkleiresoner også utenfor de kartlagte områdene, og kommunen må gjøre en vurdering av behovet 

for geoteknisk utredning av mulige kvikkleiresoner utenom kjente faresoner samt utløpsområder for 

skredmasser. Fremgangsmåte for slike vurderinger er beskrevet i vedlegg 1(«Sikkerhet mot 

kvikkleireskred») i NVEs retningslinjer nr. 

2/2011. NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) gir informasjon om løsmasser i området. 

Plandokumentene må tydelig vise hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til. Krav 

om eventuelle avbøtende tiltak må ivaretas i bestemmelsene til planen. 

 

NVE mener det bør innarbeides en egen planbestemmelse for områder under marin grense, slik enkelte 

kommuner i Norge har gjort. Her er et eksempel på formulering: 

 

I områder under marine grense (MG) der kvikkleireskredfaren ikke er kartlagt, må det ved utarbeidelse av 

reguleringsplan eller ved byggesaksbehandling i LNF(R)-områder gjennomføres en geoteknisk utredning 

av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire i planområdet må områdestabiliteten for faresonen 

for kvikkleireskred dokumenteres. Vurderingen må også inkludere eventuelle deler av 

kvikkleireskredsonen som ligger utenfor reguleringsplanområdet. Dokumentasjon fra geotekniker må vise 

at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Det må komme fram hva den 

beregnede områdestabiliteten er per i dag, og hvor mye områdestabiliteten vil endres. Eventuelle 

risikoreduserende tiltak må beskrives og virkningen av dem dokumenteres. Sikkerhetsnivå er gitt i 

byggteknisk forskrift (TEK 19), § 7-3. 

 

Kart med inntegnet marin grense i Norge er nå å finne under 

 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?lang=Norsk&Box=-

268657:6427000:1299257:7965000&map=Marin%2Egrense . 

 

Innspill til utforming av plankart og bestemmelser for samfunnssikkerhet 

Hensynssoner etter ny pbl § 11-8 a) 

Arealer som kan være utsatt for flom, erosjon eller skred skal, uavhengig av arealbruk, avmerkes på 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?lang=Norsk&Box=-268657:6427000:1299257:7965000&map=Marin%2Egrense
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?lang=Norsk&Box=-268657:6427000:1299257:7965000&map=Marin%2Egrense


kartet som hensynssone jf. § 11-8 og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging 

og tiltak. 

 

NVE anbefaler kommunen å knytte bestemmelser til hensynssonene om at det ikke skal gis 

byggetillatelse til nye bygninger som medfører personopphold før det er dokumentert tilstrekkelig 

sikkerhet mot skred og/eller flom. Vær særlig oppmerksom på dette i forhold til utbygging i LNF(R)- 

områder, som ofte ikke vil være underlagt reguleringsplikt. Tilsvarende bør det for områder som er 

avsatt til område for bebyggelse og anlegg i arealdelen, og som ligger innenfor aktsomhetsområder for 

skred, tas inn en planbestemmelse om at tilstrekkelig sikkerhet skal være dokumentert og eventuelle 

nødvendige sikringstiltak beskrevet før reguleringsplanen sendes på høring. Dette vil innebære en 

sikkerhet og forutsigbarhet både for kommunen som planmyndighet og de senere brukerne av arealene. 

 

Vassdrag 

Alle vassdrag med årssikker vannføring bør merkes tydelig i plankartet. Områder i og langs vassdrag 

er verdifulle for miljø og friluftsliv. Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og 

bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. Vi viser i den 

sammenhengen til Stortingsmelding 26 (2006-2007) der det er fastsatt arealpolitiske mål for 

forvaltningen av vassdrag og vassdragsnære områder. Generelt gjelder at utbygging tett inntil 

vassdrag bør unngås (særlig i verna vassdrag), og kommunen bør vurdere å innføre et generelt 

byggeforbud i et bestemt meterbelte langs vassdrag. 

 

Verneplan for vassdrag er et viktig redskap for å ta vare på vassdragsnatur i Norge. Spydeberg 

kommune omfattes så vidt av Mossevassdraget som er et varig verna vassdrag. Rikspolitiske 

retningslinjer (RPR) for verna vassdrag må legges til grunn i planarbeidet.  

Retningslinjenes virkeområde omfatter hovedelv, sideelver, større bekker, sjøer og tjern, 

samt et område på inntil 100 meters bredde på hver side av disse. RPR omfatter også andre deler av 

nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi. Bekkelukkinger 

og omlegginger av vassdrag bør unngås. 

 

Grunnvann 

Vi anbefaler kommunen om å ta inn en beskrivelse av grunnvannsforekomster i kommunen, samt en 

beskrivelse av hvordan disse forekomstene skal sikres. 

 

Vassdrags- og energianlegg 

Reglene i den nye planloven er ment å gi ett hovedspor for behandling av energiutbygging. Dette betyr 

at kommunen bør legge hovedvekt på å påvirke konsesjonsprosesser for å ivareta sine interesser. 

 

Kraftlinjer 

Sentral- og regionalnettanlegg, transformatorstasjoner og andre større kraftledninger som krever 

konsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningsloven. Det kan derfor gis konsesjon og 

bygges slike anlegg uavhengig av planstatus. Eksisterende og vedtatte høyspentlinjer skal fremgå av 

plankartet som hensynssoner. 

 

Kommunen bør også ta hensyn til mulige større kraftledninger som ikke er vedtatt, ved å unngå å 

legge byggeområder i sannsynlige traseer for slike ledninger. 

 

Nybygging av mindre kraftledninger innenfor områdekonsesjonene omfattes fortsatt av planloven. 

Kommunen kan i slike saker bestemme hvilken behandling de ønsker for det enkelte anlegget. 

NVE ber kommunen kontakte Statnett, regional netteier og områdekonsesjonær, slik at det kan tas 

hensyn til planlagte nye kraftledninger og oppgradering av eksisterende kraftledninger i området. Både 

eksisterende og framtidige kraftledninger bør vises i kartet. 



 

NVE bidrar gjerne med ytterligere råd og veiledning ved behov. 

 

Med hilsen 

 
 

 
  

Kristin Selvik 
Rådgiver 
 
Avdeling: Skred - og vassdragsavdelingen/Seksjon for areal og sikring 
 
Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) Region Øst 
Postboks 4223, 2307 Hamar 
Telefon 22 95 96 71 eller direkte 22 95 96 98 
E-post ro@nve.no eller direkte krse@nve.no 
Web: www.nve.no 
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Kommuneplan for Spydeberg 2015-2027                                                                           

Merknader til forslag til planprogram ved høring ved oppstart av planarbeid  

 

Det vises til E-post av 24.06.14 om oppstart av planprogram ved oppstart av planarbeid med 

kommuneplan for Spydeberg. 

 
Østfoldbanens østre linje går gjennom Spydeberg kommune og har en stasjon i Spydeberg 
sentrum.  
 
Jernbaneverket ser positivt på det igangsatte planarbeidet. Vi ber om at kommunen i 
arbeidet vektlegger samordnet areal og transportplanlegging, slik at fremtidig utbygging 
ikke svekker satsingen på kollektive transportmidler.  
 
Jernbaneverket har følgende planer og utbyggingsprosjekter som berører jernbanen 
gjennom Spydeberg kommune: 
 
ERTMS – nytt signalsystem  
Jernbaneverket er i gang med å oppgradere Spydeberg stasjon med to sideplattformer i 
forbindelse med at strekningen er pilot for nytt signalsystem ERTMS. Dette arbeidet er 
planlagt ferdigstilt i 2015. 
 
KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo   
Det er igangsatt arbeidet med en konseptvalgutredning for Østre linjes forbindelse mot 
Oslo. Utredningen er planlagt ferdigstilt sommeren 2015. Behandling og KS1 kommer i 
tillegg. 
 
Atkomst og byggegrenser  
Forøvrig vil vi minne om at vi har en streng holdning til utvidet bruk av jernbanens 
planoverganger. Hvis det foreslås arealbruk som medfører behov for kryssing av 
jernbanen, forutsetter Jernbaneverket at det etableres planskilt kryssing i forkant av 
utbyggingen. Vi minner også om jernbanelovens § 10 vedrørende byggegrenser langs 
jernbanen.  
 
Sikkerhet 
Jernbaneverket er opptatt av at sikkerheten rundt våre anlegg blir ivaretatt og ber om at 
ROS-analysen belyser dette dersom jernbanens anlegg blir berørt direkte eller 
indirekte. Det bør det vurderes om forslag til arealbruk i nærheten av jernbanen 



 

medfører behov for sikring mot ferdsel ved/ i jernbanens anlegg og om områdets stabilitet 
kan bli påvirket. 
 
Vi ønsker Spydeberg kommune lykke til med det videre arbeidet med kommuneplanen.  
 
 
Med hilsen  
 
 
Ragnhild Lien   
seksjonssjef  
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning  

  
 Åse Marit Drømtorp 
 senioringeniør 
  
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Spydeberg kommune - Kommuneplan 2015-2027 

- planprogram 

 
Høringsuttalelse fra styret i Østfoldhelsa 
Spydeberg  kommune har med annonse på sin webside 25.06.2014 varslet oppstart av 
kommuneplanarbeid  og har sendt ut Planprogram for Kommunedelplan 2015 – 2027 til 
høring med frist 25. august 2014.Planarbeidet er tidligere varslet i kommunenes planstrategi 
2011-20154. Planprogrammet skal resultere i et planforslag som kommunestyret skal 
sluttbehandle. 
 
Østfoldhelsa er et partnerskap som skal bidra til å oppfylle folkehelsemålsettingene i 
fylkesplanen for Østfold. Foruten Østfold fylkeskommune, består partnerskapet av 
kommunene Våler, Sarpsborg, Spydeberg, Rakkestad, Aremark, Fredrikstad, Marker, 
Rømskog, Trøgstad, Halden, Moss, Eidsberg, Askim, Skiptvet, Hobøl, Rygge, Råde og 
Hvaler. Med i partnerskapet er Sykehuset Østfold HF, Høgskolen i Østfold, Østfold 
Idrettskrets, Nasjonalforeningen for folkehelsen, og Frivilligsentralene i Østfold.  
Østfoldhelsas styre består av 4 kommunalt valgte politikere utpekt av ordførerkollegiet i 
Østfold og 3 fylkespolitikere.  

Østfoldhelsa og helsefremmende strategier 

Østfoldhelsa sitt styre har vedtatt at Østfoldhelsa skal jobbe for å realisere folkehelsemålene 
i Regional plan for Østfold og  Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 - 2015 / 2024 og 
planen legges til grunn for aktivitetsplaner og aktivitetsrapporteringer.  
 
Planen bygger på 4 hovedtema: sunne, trygge, levende og rettferdige Østfold.  

Hovedmål folkehelse: Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyggende og 
helsefremmende arbeid gir positive resultater for den enkelte og for samfunnet. Østfold skal 
bli ledende fylke for å utjevne sosiale helseforskjeller. 

Østfoldhelsa er opptatt av at kommunale planstrategier og kommuneplaner følger planlovens 
krav til medvirkning og innhold samt at den har gode koblinger til forslag til Regional 
planstrategi og Regional plan for folkehelse 2012 – 2015/2024 

  
Spydeberg kommunes forslag til planprogram for kommuneplan 2015-2027  

 

1. Innledning og 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser  
 
 
Planprogrammet har 7 kapitler som skal danne grunnlaget for planarbeidet.  
 
Det henvises til at planens tema er forankret i kommunens planstrategi og planprogrammet 
følger bestemmelser i Plan – og bygningslov § 4-1 og § 4-2.. planrammen er 2015 – 2027. 
 
 
Kommentar: 
Planprogrammet beskriver kortfattet planlovens bestemmelser og hensikten med 
planprogram. 

http://www.ostfoldhelsa.no/
http://www.ostfoldhelsa.no/images/stories/PDF/Rapporter/reg_plan_folkehelse_2012_2015_2024.pdf
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3. Forutsetninger og føringer i planarbeidet 
 
Planprogrammet henviser til nasjonale, regionale og lokale føringer. 
 
Kommentar: 

 Fra nasjonale føringer savner vi en helseoversikt som danner grunnlag for 
kommunens planarbeid slik folkehelselovens bestemmelser og forskrift krever at det 
skal foreligge. 

 

 Fra regionale føringer savner vi henvisning til Regional plan for folkehelse i Østfold 
2012-2015/2024 

 
 
4 Mål for planarbeidet 
 
Planprogrammet sier: «Hovedformålet med ny kommuneplan er å utarbeide et egnet 
styringsverktøy som bidrar til å sikre en god og helhetlig samfunnsutvikling i en 
vekstkommune i stor-Oslos ytterkant. Det er viktig at planen utarbeides på tvers av 
kommunens virksomheter og med god lokaldemokratisk forankring, slik at løsninger blir 
tverrfaglige og ivaretar næringsliv, tilreisende og de ulike innbyggergruppers interesser.» 
 
Kommentar: 

 Et av målene med en kommuneplan bør være å gjøre noe med lokaliserte 
folkehelseutfordringene i kommunen. Ved hjelp av helsestatistikk, 
levekårskartlegginger og lokale erfaringer skal det defineres hvordan kommunen bør 
jobbe for å bedre folkehelsen og utjevne sosiale helseforskjeller.  

 Prioriteringer, tiltak og ansvarsområder må videre være tydelige og synlige i alle 
relevante kommunale planer, og inngå som et viktig element i den generelle 
samfunnsplanleggingen.  

 
Plan- og bygningslovens formålsparagraf (§3-1) omfatter 8 oppgaver hvor flere dekker 
helsefremmende arbeid. Her har kommunen som samfunnsbygger en stor folkehelserolle 
(Se lovkommentar til plandelen av ny pbl MD 1.7. 2009). Innenfor rammen av § 1-1 skal 
planer etter denne lov: ”fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, 
samt bidra til å forebygge kriminalitet.” Jfr.pkt f. 
”fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og 
viktig infrastruktur, materielle verdier mv.” Jfr.pkt h.  
En bevisst folkehelsepolitikk og et helhetlig folkehelsearbeid bedrer folkehelsen i kommunen 
ved å gjøre noe med strukturer, risikofaktorer og bakenforeliggende årsaksforhold.  
En hovedutfordring i folkehelsearbeidet er å gjøre noe med de helseforskjellene som er 
sosialt skapt, urettferdige og mulig å gjøre noe med. Når helseforskjeller er sosialt skapt, 
innebærer det at ulikheter ikke alene kan forklares med hvilke valg enkeltindivider gjør. Det 
er strukturer i samfunnene som konsoliderer og potensielt forsterker ulikhetene.  
 
Som bakgrunn nevnes Samhandlingsreformen – St.meld. nr 47 og Lov om folkehelse. Denne 
bringer krav om « systematisk og langsiktig innsats, og en tverrfaglig og tverrsektoriell 
tilnærming».  Folkehelseloven legger føringer for kommunenes arbeid med folkehelse. 
«Kommunen skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner 
sosiale forskjeller i helse og levekår». 
 
 
5 Sentrale tema og problemstillinger i planarbeidet 
Planprogrammet sier: «Det er i arbeidet med planprogrammet søkt å avgrense tema for å 
kunne konsentrere planarbeidet om de mest aktuelle planbehov og problemstillinger. Til 
grunn for valg av sentrale tema ligger gjeldende planstrategi samt nasjonale, regionale og 
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lokale føringer. Innspill fra verksteder med virksomhetsledere, politikere og Ungdommens 
kommunestyre er også del av grunnlaget for valg av tema i planarbeidet. 
For alle områdene skal samfunnssikkerhet legges til grunn som gjennomgående premiss» 
 
Kommentar: 

 Planprogrammet angir ikke klart på hvilke områder eller tema kommunen har de 
største utfordringer med.  

 Kommunen redegjør ikke for hvordan den har forholdt seg til lovkrav kommunen har 
til helseoversikt, analyse, folkehelsemål og tiltak.  

 

Folkehelseloven med tilhørende forskrift og veileder - stiller krav til kommuner og 

fylkeskommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og 

negative faktorer som kan virke inn på denne. En slik oversikt danner selve grunnlaget for et 

kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. 

Folkehelselovens §5 sier at oversikten skal blant annet baseres på følgende kilder: 

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 

20 og 25, 

b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse-og 

omsorgstjenesteloven § 3-3 

c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på 

befolkningens helse. 

Forskriftens §3, 3.dje ledd om oversikt over folkehelsen – stiller følgende krav til innhold: 

a)faglige vurderinger av årsaksforhold 

b)konsekvenser 

c)identifisere ressurser for å skape et mer helsefremmende lokalsamfunn (sosial kapital, 

nettverk og relasjoner – møteplasser og medvirkningsmuligheter. 

d)folkehelseutfordringer lokalt og regionalt. -skal være særlig oppmerksomme på trekk ved 

utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller 

sosiale helseforskjeller 

Forskrift om oversikt over folkehelsen er todelt. - En løpende oversikt (Forskriftens §4) som 

skal dokumenteres som en del av den ordinære virksomheten kanskje ved 

kvaltalsrapporteringen eller årsmeldingen. - Et skriftlig oversiktsdokument som skal foreligger 

hvert 4.år ved oppstart av planstrategiarbeidet.(Forskriftens §5). Oversiktsdokumentet utgjør 

et sentralt kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi og fastsetting av 

mål i planer etter plan- og bygningsloven. 

Følgende tema i følge forskriftens § 3 skal kommunen og fylkeskommunen ha oversikt over 

samt å vurdere årsak/virkning/forebygging, vi anbefaler også noen datakilder hvor 

kommunen kan få hjelp med sitt oversiktsarbeid: 

 

 

Oversiktstema Kilder 

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20120628-0692.html
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a) befolkningssammensetning Østfold analyse - Befolkningsdata 

b) oppvekst- og levekårsforhold Østfold analyse - Levekår og folkehelse 

c) fysisk, biologisk, kjemisk og 

sosialt miljø 

Østfoldhelsa - Helseprofiler fra perioden1997 - 2012; se 

også d) 

d) skader og ulykker 
Østfoldhelsa - Kildesamling for undertema for lokale 

skadetall - oversikt 

e) helserelatert atferd 
Østfoldhelsa - Helseprofiler fra perioden1997 - 2012; se 

også d) 

f) helsetilstand 
Østfoldhelsa - Helseprofiler fra perioden1997 - 2012; se 

også d) 

 
 
 
6. Utredningsbehov i planarbeidet 
 
Kommentar: 

 Vi savner en skriftlig helseoversikt som grunnlag for planprogrammet. Når Spydeberg 
kommune får ferdig sin lovpålagte helseoversikt/ analyse som skal danne grunnlag 
for god folkehelseplanlegging vil en sammen med lokale vurderinger og erfaringer få 
oversikt over utfordringsbilde. Fra tilgjengelige folkehelsekilder har en allerede i dag 
kunnskap om utfordringsområder som kan være drøftingstema tilkjennegitt i 
planprogrammet. 

 Tilknyttet Østfold helseprofil har vi sett at Spydeberg kommune som de andre 
kommunene i regionen har utfordringer på sosiale forskjeller i helse.  

 Folkehelseinstituttets oversikt for Spydeberg kommune 2014 viser at kommunen har 
utfordringer på psykisk helse  

 Folkehelseoversikten for Spydeberg viser at kommunen har utfordringer knyttet til  
barn av enslige forsørgere og andre tema 

 Fra statens vegvesen fortelles det om at flere innbyggere skader seg i trafikken. 
 
7. Planprosessen – organisering og fremdrift 
 
I dette planprogrammet og i annonsen har Spydeberg kommune gått bredt ut i en 
kommuneplanprosess og invitert innbyggere og andre interesserte til medvirkning.  
Kommunen tar sikte på planvedtak i kommunestyret innen juni 2015.  
 
Kommunen forteller om medvirkningsprosesser og møteplasser for dialog og planlegging. 
 
Kommentar: 

 En utfordring for alle planprosesser er å sikre varige strukturer og innsats for 
tverrfaglig folkehelsearbeid og medvirkning. På en slik bakgrunn kan en håpe at 
planleggingen ikke blir en enkeltstående planøvelse, men en fortsatt dialog, 
samhandling, evaluering og innspill til ny planlegging.  
 

 
Sarpsborg, 20.08.2014 
 
Med vennlig hilsen 
Inger-Christin Torp 
Leder for styret i Østfoldhelsa   http://www.ostfoldhelsa.no 

http://www.ostfoldanalyse.no/befolkningsdata
http://www.ostfoldanalyse.no/levekar-og-folkehelse
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=221:helseprofiler&catid=46:helseprofiler&Itemid=71
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=221:helseprofiler&catid=46:helseprofiler&Itemid=71
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=415&Itemid=119
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=415&Itemid=119
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=221:helseprofiler&catid=46:helseprofiler&Itemid=71
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=221:helseprofiler&catid=46:helseprofiler&Itemid=71
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=221:helseprofiler&catid=46:helseprofiler&Itemid=71
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Oppsummering, innspill til ny kommuneplan - folkemøte 

Tid: 28. januar 2015 kl 18.30-21.30 

Sted: Storsalen Fjellheim 

Frammøtte, foredrag Per Fugelli: 135 personer 

Deltakelse, arbeidsgrupper: 80 personer 

FORSLAGSKASSE 

1. Møteplasser/Stedsutvikling: Ikke høye hus ved bussplassen 

2. Kommunestruktur: Redd for samarbeid med Ski. Mister identitet. Mister fokus i 

primærnæring 

 

ARBEIDSGRUPPER 

NÆRINGSUTVIKLING 

Prosessleder: Jan Gander 

Sekretær: Jon Gunnar Weng/Anne Marit Næss 

Innspill sentrumskjernen: 

Viktige kriterier for tilflytting av yngre mennesker til Spydeberg: 

 Natur og oppvekst. 

 Boliger som yngre mennesker vil ha. (Denne generasjonen som har bodd urbant er ikke 

opptatt av eneboliger – men praktiske leiligheter og rekkehus). 

 Møteplasser  - caffe latte-faktoren 

 Jobb til minst en av «fellene» i Spydeberg.   Ikke ønskelig at begge pendler. 

 Større utvalg av småbutikker etter hvert som folketallet øker. 

 Vi ønsker ikke store kjøpesenter - men å bevare småbypreget. 

 Nedgradering av gamle E-18 gjennom Spydeberg til gate. 

 Det må gjøres noe med langtidsparkeringen i Sentrum. Særlig ved Jernbanen. 

 Viktige å ta vare på eksisterende handel og tjenesteytende næringer i sentrum under 

transformasjonen. 

 Det må tenkes på avlastningsvei for lastebiler utenom sentrum. Er det mulig å lage en vei fra 

Holt Næringspark og inn på Enebakkveien/Lyserenveien? 

 Vi må snakke opp de butikkene vi allerede har og få gitt ut informasjon om alle de tilbudene 

vi har. 

 Det er for mange som snakker sentrum ned. Vi må ta vare på de butikkene vi har! 

 Viktig at vi får etablert vinmonopol på Myra/Tebo. 

 Vi har for spredt sentrum. For langt mellom Myra/Tebo opp til Spydeberg torg og enda 

lenger opp til Spydeberg stasjon. Tanken om at Spydeberg torg skal binde hele Stasjonsgata 

sammen fungerer ikke.  



 Enten må det ligge butikker hele veien oppover fra Myra/Tebo og nordover, eller vi må 

konsentrer handelen på Myra/Tebo. 

 Bilbutikker bør kunne etablere på Myra/Tebo. 

 Mange spisesteder i sentrumskjernen. Dette må markedsføres. 

 

Gitt at det blir et signalbygg ved Myra/Tebo. Hva bør det inneholde: 

 Bibliotek 

 Intimscene inne – mulighet for å åpne glassvegg og lage stor scene ut mot  kulturtorg. 

 Kunstutstilling 

 Hard Rally cafe 

  

 

Næringsområdene på Myrer skog og Løvestad 

 Planbestemmelser må ikke begrense hvilke næringer som kan etablere seg. 

 Det trengs hjelp til og skape en møtearena der bygg og anleggsbransjen vi har kan møtes. 

F.eks. kan kommunen hjelpe til. 

 Gründer-virksomhetene/24-timesbedriften må vi ta godt vare på! 

 Vi må bli flinkere til å være positive til de virksomhetene vi har og markedsføre de aktivt. Vi 

må snakke opp de bedriftene vi har. 

 De eksisterende bedriftene vi har må gis muligheter til å videreutvikle seg i Spydeberg. De 

små og mellomstore bedriften kan bli store. 

 For nyetableringer må tomtene være store nok slik at de kan ekspandere. Dette må være en 

førende strategi for utviklingen av næringsarealene. 

 Det er viktig med en dialog med Hollebøltangen for å få til en helhetlig utvikling av 

næringsområdet Løvestad/Hollebøltangen. 

 Legge forholdene til rette for at de som bosetter seg i Spydeberg kan ta meg seg sin bedrift til 

bygda. Noen kan sikkert tenke seg en slik løsning. 

 Vi må se de ulike næringsarealene i Hobøl og Spydeberg i sammenheng. Det er naturlig at det 

ligger til rette for synergier. Arealkrevende næringer kan legges til Holtskogen næringspark.  

 

Næringsutvikling i landbruksområdene 

Spydeberg ønsker levende bygder der folk kan drive aktivt tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. 

Hvilke fordeler/muligheter og ulemper/begrensninger har Spydeberg for å videreutvikle det 

tradisjonelle landbruket og bygdenæringer? Hvilke type bygdenæringer ønsker vi skal etablere seg på 

gårdsbruk? 

Tradisjonelt landbruk: 

Fordeler Ulemper 

-Gruppen ønsket å fokusere på at kommunen er en godt etablert 
landbrukskommune. 
-Økt befolkningvekst  krever økt matproduksjon (spesielt innen 
volumproduksjon 
-Det pekes også på at lokal mat er viktig 

Stort trykk på arealene  
Mangel på arealer 



Gruppen poengterte viktigheten av et lokalt landbrukskontor 
-Det er bra med et sentrum i kommunen 
 

 

Bygdenæringer: 

Fordeler Ulemper  

-Det er en stor kundegruppe i 
hytter ved Lyseren 
- Vi har et stort marked ved 
nærheten til  
 Oslo 
-De er ønskelig å videreutvikle 
«gårdsmarkedet» 
 
 
 
 

Det bør ikke være frislipp da dette 
vil gå ut over matproduksjonen 
Usikkerhet rundt hvor grensen 
skal gå for når det er nødvendig 
med reguleringsplan 

Bryggerier, trelast, 
dyreklinikk, hestesenter,  
Mindre næringer som kan 
innpasses i eksisterende 
bygninger 
Brøyting, kurs 
treningssenter 
Servering, 
Sykkelsti, 
tiltak som teatercamp 

 
 Gruppen poengterte veldig viktigheten av å ta vare på det tradisjonelle landbruket for 

matproduksjon. Det var  derfor viktig å ta vare på all dyrket mark. Det er viktig å gjøre det 

enklere for de som vil ta over gårdsbruk og som vil  drive matproduksjon. 

 Det er viktig å fokusere på hva som produseres og faktisk kan kjøpes av lokal mat i 

Spydeberg. Spydeberg kommune bør på sin hjemmeside ha en fane for hva man kan få kjøpt 

av lokalmat.  

 Det er viktig å få fram innovative forslag og som kan bidra til at folk i Spydeberg tør å tenke 

nytt –blir møtt positivt. 

 

 

LIVSKVALITET OG NÆRMILJØ 

Oppvekst  

Prosessleder: Ronny Olsen 

Sekretær:  Ungdommens kommunestyre 

 

Skole: 

Ikke storskole 

Skolemiljø; mobbing /rasisme 

 -Må bli strengere 

Passe på at barn lærer om natur og landbruk 

Kulturskole – utvidet tilbud 

Fritid: 



Økt aktivitet blant ungdom 

Få fler ungdommer engasjert i fritidsaktiviteter og i uorganiserte fritidsaktiviteter 

Utvidet bibliotek / mediatek 

Mer idrettshallkapasitet 

Møteplasser / Lekeplasser: 

Et sted man kan møtes uten å ha en plan før man drar dit. 

Et sted for ungdom å «henge» 

Møtepunkt -> uten behov for egenskaper  

(huske og sandkasse krever ikke ferdigheter for å delta) 

Informasjon/kommunikasjon: 

Informasjon til nye innbyggere om lag og foreninger 

Viktig å dele informasjon i sosiale medier 

Områder/areal: 

Parken ved Rema 1000 er i dårlig stand, utrygt 

  - forbedres for å få en fin møteplass 

 Ikke tilrettelagte områder -> Griniskogen 

 «Gjengrodde» stier og lekeplasser 

 Utvikle arealet rundt Sanitetens Hus, Uskolen, Skateparken og stadion 

Andre innspill: 

Mye potensiale 

At ikke idretten tar alle 

Få frem ungdommen 

Gi asylbarna et bra inntrykk av Spydeberg 

Skolegrenser – løses opp? 

Mer treverk, mindre betong, gir et «tryggere/kosligere» uttrykk 

Visjonen Miljøkommunen. Ny visjon? 

Stå for det vi sier, være villige til å bruke penger 

Hjelpe hverandre 

 

Folkehelse, friluftsliv og idrett  

Prosessleder: Grete Skjelbred 

Innledere: Fred Larsen, Jan Børre Johansen 

Sekretær: Solfrid Frorud 

 

 Opprette Frisklivssentral 

 Benytte tilskudd fra Gjensidige-stiftelsen 

 Hallen er viktig for barn og unge, trenger en hall til (gjerne i tilknytning til skole) 

 Tilby aktiviteter/ noe som gjør det fristende å komme seg ut for alle aldre. som 1000 på tur, Rebusløp 



osv.  

 Mulig med kollektiv-løsning for eldre som bor langt fra sentrum? For butikk osv.? 

 Kan det organiseres transport til lysløype, Lyseren osv.? Kan unngå mye privattransport og øke 
tilgjengelighet 

 Ønsker varmt vann i bassenget innimellom 
 
Tur, stier osv. 

 Ønsker flere oppmerka løyper – i flere områder i Spydeberg. Folk vil da kunne gå i områder som de 
ikke er kjent i, og nyinnflytta kan lettere finne fram 

 Noen mener det er godt merka, godt vedlikehold osv.  

 Skimtefjell er godt merka, men dårligere sør i bygda (Mørk – Heli) 

 Må kunne starte på turer i sentrum, ikke behøve å kjøre bil først 

 Ha korridorer fra sentrum og grendene, slippe bilkjøring for å komme seg ut i natur 

 Griniskogen – lag løype med universell utforming der – for rullestoler og barnevogner 

 Ønsker gangvei fra Mølla til Hovin bru – trenger generelt mer gang- og sykkelvei 

 Legge til rette for å kunne gå mer (f.eks. Bjaberg) 

 Hylliåsen må bevares, har mange kvaliteter. Kommunen må ta kontakt med grunneierne og sørge for 
bevaring 

 Ryddes mer stier langs Smalelva, finne igjen de gamle stiene og fiskeplasser. Synliggjøre historien. 
Gjerne benker 

 Hylliåsen: Sikre godt samarbeid med grunneiere om tilgjengelighet 

 Bedre tilrettelegging av stier og løyper, universell utforming. Tilrettelagt for alle brukere 

 Rydde Hyllibekken, sørge for universell utforming. 

 Ønsker Hyllibekkstien. Hvorfor skjer det ikke noe? (borettslag har betalt inn penger til dette) 

 Ferdigstille gang- og sykkelsti til Lyseren 

 Trenger ildsjelene for rydding og merking. Vi må stå på selv, ikke bare forvente at «noen» gjør noe 
 
Informasjon 

 Trenger info om turområder og –turmuligheter 

 Opprettholde og bruk portalene, appene osv. slik at arrangement og aktiviteter blir gjort kjent. 

 Informer om hvor man kan gå med barnevogn og hva som evt. finnes av fellesturer osv. 

 Utarbeide turkart for Spydeberg 

 Bedre info om folkehelse på kommunens hjemmeside 
 
Div. 

 Kan man definere «miljøkommunen» via universell utforming? Som miljøkommune bør Spydeberg 
ligge godt foran når det gjelder tilrettelegging for msk. med nedsatt funksjonsevne 

 (måking, strøing, parkering/ tilgjengelighet for msk. med nedsatt funksjonsevne ) 

 Beholde skog og mark! (for rekreasjon) 

 Sørge for grønne lunger og lekeplasser i sentrum 

 Få ungdommene ut i naturen 

 Hvis vi får de voksne ut, følger kanskje barn og unge med 

 Skolen må ha rom/ plass (fysisk) for mer fysisk utfoldelse, f.eks. dans osv. 

 Det krever mye kjøring for de som bor i ytterkantene dersom barn skal delta på aktiviteter. Kan det 
være mulig å legge noen aktiviteter utenfor sentrum også? 

 Legge til rette for frivillighet, både i sentrum og mer ute i «kantene» av kommunen 

 Frivilligsentralen er ganske fullt, ledig mandag formiddag og en onsdag i måneden på kveld 

 Svært godt fornøyde med lysløypa 

 Skryt: fantastiske friluftsområde. Gode aktivitetstilbud. Trimtilbud for alle. Ikke så mange plasser å gå 
med barnevogn – trenger universell utforming 

 Melkestasjonen. Ille at den står som nå. Må enten settes i stand eller rives! 

 Kulturskolen er litt anonym, antar på grunn av  sammenslått kulturskole med flere kommuner. Kunne 
gjerne hatt kulturskole som bare var Spydeberg sin.  

 Er for dårlig kapasitet i kulturskolen, barna står på venteliste til interessen har gått over 

 Prioritere å få biblioteket ned på bakkeplan (framfor investering i en golfbane) 

 Gjøre bra det som vi allerede har 

 Minigolfbane 

 Få billettautomat på begge sider på stasjonen 



 

Møteplasser 

Prosessleder: Bente Sand 

Innleder: Christine Gjermo, landskapsarkitekt  Pir II Oslo AS 

Sekretær: Mari Frorud 

Innspill i gruppene: 

 Rundkjøring i Myrakrysset, med Tusenårsmerket i midten (gjøre krysset mindre farlig) 

 Avlastningsvei for Stasjonsgata – spesielt for tungtrafikken (2 grupper sa dette) 

 Fartsdempende tiltak i Stasjonsgata – ikke bare dumper 

 Et sted/en møteplass for frivillige lag og foreninger i Myra-Tebo 

 Biblioteket mer synlig som en viktig og tilgjengelig møteplass, Myra-Tebo en god 

plassering for biblioteket, gjerne sammen med cafè e.l. 

 Sammenhengende turveisystem i sentrum 

 Bondens marked på torget 

 Trivsel og torgfølelse er viktig! 

 

Illustrasjoner presentert i gruppearbeidet – områderegulering Myra/TEBO: 

 



 

 

 



Mulig bruk av møteplassen ved ulike arrangementer: 
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1. Innledning 

Planprogrammet for kommuneplan 2015-2027 skal sette rammene for arbeidet med ny 
kommuneplan, og er en del av oppstarten av dette planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive 
planarbeidets bakgrunn og rammebetingelser samt informere om hvordan planprosessen er tenkt 
gjennomført; herunder utredningsbehov, medvirkningstiltak, kommunikasjon og organisering av 
arbeidet.  
 
Etter høring og offentlig ettersyn fastsettes planprogrammet endelig av kommunestyret. 
 
Dersom du har innspill til planarbeidet - som mål for kommunen, tema som bør ivaretas eller forslag 
til ny arealbruk – kan dette meldes inn nå i forbindelse med høring av planprogrammet. Forslag til 
nye utbyggingsområder og annen endring av arealbruk skal inneholde følgende dokumentasjon: 
 

 Arealets beliggenhet vist i kart, med avgrensning 

 Arealets størrelse og eiendommer (gnr/bnr) som inngår i arealet samt beskrivelse av arealet 
og arealbruk i dag 

 Bekrivelse av ønsket endring med begrunnelse. Beskrivelsen skal redegjøre for mulige 
infrastrukturløsninger (vei, vann, avløp). Beskrivelsen skal også redegjøre for hvilke 
konsekvenser en endret arealbruk vil gi for miljø, transport, friluftsinteresser, kulturminner, 
sosial infrastruktur (skole, barnehage, omsorgstjenester og andre offentlige tjenester), 
universell formgiving samt barn og unges interesser. 

 
Merknader og innspill til planprogrammet skal sendes skriftlig til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 
35, 1820 Spydeberg/e-post: post@spydeberg.kommune.no innen 25. august 2014. 
 

  

mailto:post@spydeberg.kommune.no
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2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om 

kommuneplan og planprogram 

Om kommuneplan 
Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet som all annen planlegging i Spydeberg tar 
utgangspunkt i, jf. pbl §11-1. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. I samfunnsdelen 
forankres mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 
Arealdelen med plankart og bestemmelser er juridisk bindende for arealbruken i kommunen. Målet 
er at kommuneplanen skal legge grunnlag for en helhetlig samfunnsutvikling. 
 
Langsiktighet er viktig i planlegging, og overordnete planer strekker seg over 12 år. I de utredninger 
og vurderinger som ligger til grunn for planarbeidet, er tidsperspektivet ofte lengre, gjerne 40-50 år 
fram i tid. For samfunnsdelen skal et 40-års perspektiv legges til grunn for drøfting av langsiktig og 
bærekraftig utvikling. Hvert fjerde år skal kommunestyret gjennom behandling og vedtak av 
planstrategi vurdere behov for revisjon av hele eller deler av kommuneplanen.  
 
Da gjeldende kommuneplan er vedtatt etter tidligere regelverk og ikke lenger kan rulleres, skal det 
nå gjennomføres full revisjon av kommuneplan for Spydeberg. Samfunnsdel og arealdel utarbeides 
samlet.  Kommuneplanen følges opp av mer detaljerte planer, hvor kommunens strategi- og 
økonomiplan er viktigst. Også kommunedelplaner, sektorplaner, temaplaner og reguleringsplaner 
skal følge kommuneplanen. 
 

 
Om planprogram 

Forslag til ny kommuneplan skal utarbeides etter plan- og bygningsloven kapittel 11. I henhold til 

plan- og bygningsloven § 11-13 samt § 4-1 skal det som ledd i oppstart og varsling av 

kommuneplanarbeidet utarbeides et planprogram som skal ligge til grunn for det videre arbeidet 

med planen. 

Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegget for medvirkning – spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 

hvilke alternativer som vil bli vurdert samt behovet for utredninger, jf pbl § 4-2.  

Hensikten med planprogrammet er å bidra til en målrettet og forutsigbar prosess. Gjennom 
prosessen med utarbeidelse av planprogrammet skal tidlig medvirkning mellom kommunen 
og offentlige myndigheter sikres. Det skal gjøres rede for framdriften i planprosessen, og på 
hvilken måte kommunen for øvrig har tenkt å legge til rette for medvirkning og informasjon 
ut til innbyggerne. 
 
Viktige avgrensninger av planarbeidet skal sørge for at planen er tilpasset behovet. Tidlig 
avklaring av planbehov og viktige problemstillinger skal bidra til at nødvendig grunnlags-materiale 
foreligger. En tidlig avklaring av politiske rammer og premisser skal bidra til en planprosess med 
politisk forankring. 
 
Forslag til planprogram sendes på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. 
Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at 
planen kan komme i konflikt med nasjonale eller regionale hensyn, skal dette framgå av uttalelsen til 
forslaget til planprogram. 
 
Etter høringsperioden er avsluttet, fastsettes planprogrammet av kommunestyret. 
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3. Forutsetninger og føringer i planarbeidet 

3.1: Generelt 
Den kommunale planleggingen er omgitt av nasjonale og regionale føringer og anbefalinger, som lov 
og forskrift, planer, retningslinjer, rundskriv og veiledere.  
 
3.2: Nasjonale føringer 
Regjeringen fastsatte ved kongelig resolusjon 24.06.2011 nasjonale forventninger til kommunal og 
regional planlegging (T-1497). Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige 
interesser blir ivaretatt. Slik samlet oversikt over nasjonale forventninger skal utarbeides hvert fjerde 
år, jf. pbl § 6-1. Nasjonale forventninger av 24.06.2011 har fokus på følgende hovedområder: 
 

 Klima og energi 

 By- og tettstedsutvikling 

 Samferdsel og infrastruktur 

 Verdiskaping og næringsutvikling 

 Natur, kulturmiljø og landskap 

 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 
 
 
3.3: Regionale føringer 

Fylkesplan for Østfold «Østfold mot 2050» ble godkjent av Kongen i Statsråd i mars 2011.  
Hovedtemaene i planen er levekår og folkehelse, verdiskaping og miljø.  Planen omfatter en 
arealstrategi for Østfold med regionale strategier for delregionene Moss, Indre Østfold, Nedre 
Glomma og Halden. I fylkesplanens arealstrategi  inngår tettstedsavgrensninger som gir føringer for 
arealbruk i Spydeberg. Fylkesplanens retningslinjer for energi- og arealbruk gir også føringer, blant 
annet i forhold til utvikling av varehandel og spredt boligbebyggelse.  

Regional plan for folkehelse 2012-2015/2024 

Regional Transportplan Østfold mot 2050 (juni 2012) tar utgangspunkt i mål og strategier for levekår, 
folkehelse, verdiskaping og miljø i fylkesplanen.  

Planveileder Østfold, utarbeidet av Østfold fylkeskommune i 2008, legger til rette for samhandling 
mellom tiltakshavere, kommuner og regionale myndigheter i arealplansaker. 

I arbeidet med ny kommuneplan vil også statlige og regionale myndigheters uttalelser til gjeldende 
planstrategi, samt relevante uttalelser til kommunedelplan for sentrum 2012-2024, tas med i 
arbeidet med ny kommuneplan.  
 
3.4: Lokale planføringer 

Kommunedelplaner og andre sentrale plandokumenter, som kommunedelplan for sentrum 2012-
2024, skolebruksplan og boligsosial handlingsplan, vil gi føringer i arbeidet med ny kommuneplan. I 
planarbeidet skal kommunens planverk gjennomgås med tanke på  å etablere et klarere og mer 
hensiktsmessig planhierarki. Se for øvrig eget punkt under «Sentrale tema og problemstillinger». 
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4. Mål for planarbeidet  

4.1: Formålet med planarbeidet 
Hovedformålet med ny kommuneplan er å utarbeide et egnet styringsverktøy som bidrar til å sikre 
en god og helhetlig samfunnsutviklingen i  en vekstkommune i stor-Oslos ytterkant. Det er viktig at 
planen utarbeides på tvers av kommunens virksomheter og med god lokaldemokratisk forankring, 
slik at løsninger blir tverrfaglige og ivaretar næringsliv, tilreisende og de ulike innbyggergruppers 
interesser. En planprosess med stor grad av medvirkning vil også lettere gi eierskap til planen; både 
hos politikere, administrasjon og innbyggere, noe som øker gjennomføringsstyrken til planen.  
 
Gjeldende kommuneplan for Spydeberg gjelder for perioden 2007-2020, og er vedtatt etter gammelt 
regelverk. I planstrategi for Spydeberg kommune 2011-2015, vedtatt 13.11.2012, heter det blant 
annet: 
 

Gjeldende kommuneplan for Spydeberg er vedtatt i 2007. Den er bygd på  
prinsippene for balansert målstyring, men har et omfang i antall fokusområder  
som er noe i overkant av det som er håndterbart. For at kommuneplanen skal  
fortsette å være et bruksdokument, trenger den fornyelse og oppdatering. Både  
areal- og samfunnsdelen må revideres for å komme i samsvar med ny plan- og  
bygningslov og for å gi et godt samspill med Fylkesplanen.   

 
 
 

5. Sentrale tema og problemstillinger i planarbeidet 

Det er i arbeidet med planprogrammet søkt å avgrense tema for å kunne konsentrere planarbeidet 
om de mest aktuelle planbehov og problemstillinger. Til grunn for valg av sentrale tema ligger 
gjeldende planstrategi samt nasjonale, regionale og lokale føringer. Innspill fra verksteder med 
virksomhetsledere, politikere og Ungdommens kommunestyre er også del av grunnlaget for valg av 
tema i planarbeidet. 

For alle områdene skal samfunnssikkerhet legges til grunn som gjennomgående premiss.   

 

5.1: Hva vil vi med visjonen? 

Spydeberg kommune har siden 1991 arbeidet etter visjonen «Miljøkommunen Spydeberg». Det er 
behov for å evaluere visjonen med tanke på å gi denne et oppdatert og klarere innhold. Det vil i 
planarbeidet også bli vurdert omformulering av visjonen. 

 

5.2: Kommuneutvikling - vi bygger Spydeberg 

Hovedtemaet favner en rekke sentrale deltema i samfunnsplanlegging, som steds- og 
sentrumsutvikling, bebyggelsesstruktur, infrastruktur, samferdsel, verdiskaping og næringsutvikling. 
Gjeldende kommuneplan fastsatte at all utbygging skal skje innenfor sentrumssonen, og kommunen 
har til hensikt å videreføre dette grepet. Kommunedelplan for sentrum 2012-2014 ble vedtatt høsten 
2012, og dennes føringer for sentrumsutvikling av småbyen Spydeberg skal videreføres i ny 
kommuneplan.  

Nye utbyggingsarealer vil bli vurdert i lys av nasjonale og regionale føringer samt utredninger knyttet 
til befolkningsutvikling.   
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Strategisk plan for næringsutvikling søkes innarbeidet i ny kommuneplan.  

 
Viktige deltema: 

A. Spredt boligutbygging 

Fylkesplanens retningslinjer for energi og arealbruk, pkt. 5.14.4, åpner for spredt boligbebyggelse 
på inntil 10 % av boligbyggingen, under forutsetning at omfang og lokalisering defineres i 
kommuneplanen. Planarbeidet skal avklare hvorvidt slik spredt boligbygging skal innarbeides i ny 
kommuneplan, og hvordan. 

B. Knutepunktutvikling 

Som stasjonsby har Spydeberg potensial som knutepunkt for kollektivtrafikk. Planarbeidet skal 
legge til rette for en utvikling som sikrer at flest mulig reiser skjer kollektivt og til fots/med sykkel. 
Det skal utarbeides en parkeringsstrategi for Spydeberg sentrum.  

C. Næringsutvikling  

I planarbeidet skal rammebetingelser og vilkår for næringsutvikling i hele kommunen vurderes. 
Representanter for bransjer og næringer skal involveres i arbeidet. Potensiell synergi mellom 
kultur, herunder idrett og kulturminner, og næringsvirksomhet skal undersøkes særskilt.  

D. Massedeponi og masseuttak 

I planarbeidet skal det utarbeides en kommunal strategi for deponier og masseuttak, herunder 

omfang og kriterier for lokalisering.  

 

5.3: Livskvalitet og nærmiljø  - lage bra dager  

Gjennom hele livsløpet legger lokalsamfunn og fellesskapsløsninger viktige rammer for den enkeltes 
liv og livskvalitet. Gode oppvekstvilkår og trygge nærmiljø tilrettelagt for fysisk aktivitet bidrar til 
livskvalitet og styrker folkehelsen. Det samme gjør deltakelse i organisert og uorganisert aktivitet 
innen kultur og idrett. Gode barnehager og skoler  står sentralt i samfunnsutviklingen, det samme 
gjør institusjoner og virksomheter som ivaretar helse-  og omsorgstilbud. I planarbeidet skal 
tilgjengelighet for alle legges til grunn, med universell utforming som sentralt virkemiddel. 
Planleggingen skal legge til rette for gode møteplasser for hele befolkningen. Det settes særlig fokus 
på utviklingen av det flerkulturelle Spydeberg.  

Viktige deltema: 

A. Oppvekst i Spydeberg 

I planarbeidet skal barn og unges oppvekstsvilkår generelt og barnehage og skole spesielt stå i 
fokus. Målet er å legge rammer som gjør Spydeberg til en god oppvekstkommune der barn og 
unge gis en solid grunnutdanning. 

B. Tilrettelegge for fysisk aktivitet og friluftsliv 

Planarbeidet skal utrede og sikre allmennhetens tilgang til viktige områder for friluftsliv, som 
f.eks. Lyseren. Det skal vurderes planbestemmelser som hjemler tilrettelegging for fysisk aktivitet 
for alle aldersgrupper ved større utbygginger. 

C. Framtidsrettet helse- og omsorgstilbud 

I planarbeidet skal framtidige arealbehov knyttet til helse og omsorgstjenester utredes.  
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D. Styrket folkehelse 

I planstrategi for perioden 2011-2015 framheves folkehelse og levekår som en sentral utfordring i 
utviklingen av Spydeberg-samfunnet. Høy forekomst av hjerte- og karsykdommer, mange unge 
funksjonshemmede samt økt etterspørsel av tjenester innen psykisk helse og barnevern påpekes 
særskilt. Ny helseoversikt skal utarbeides som ledd i planarbeidet. 

 

 

5.4: Klima og miljø – grønt samfunn 

Planarbeidet skal sikre videreføring av vedtatt Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold. 
Sikring av drikkevannskilde og vassdrag mot forurensing samt vurdering av flom- og rasrisiko blir 
viktige deltema i planarbeidet. Andre tema: 

 Jordvern og forvaltning av kulturlandskap 
 Naturvern, herunder biologisk mangfold 

 Grønnstruktur/grønne arealer 
 Kulturminner/kulturmiljø 
 Trafikk/transport 

 
 

5.5: Kommunen som organisasjon, tjenesteyter og arbeidsgiver 

Utvikling av kommunen som organisasjon skal nedfelles i kommuneplan. God økonomistyring og 
kvalitet i tjenestene er viktige målsetninger. 

Viktige deltema: 

A. Strategi for kompetanseutvikling og rekruttering 

Som myndighetsutøver og produsent av kommunale tjenester er Spydeberg kommune avhengig 
av å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse. Som ledd i planarbeidet skal det utarbeides 
strategi for kompetanseutvikling og rekruttering. 

B. Interkommunalt samarbeid 

Flere virksomheter i Spydeberg kommune inngår allerede i interkommunalt samarbeid. I 
planarbeidet skal omfang og form på framtidig samarbeid med andre kommuner vurderes. 
Arbeidet skal ses i sammenheng med ny kommunereform, jf. kommuneproposisjonen 2015. 

 

5.6: Revisjon av planverk og -hierarki 

Gjeldende planstrategi tar til orde for en sortering av kommunens planverk og planhierarki ved 
utarbeidelse av  ny kommuneplan. Eksisterende planer skal gjennomgås, og det skal vurderes om 
hele eller deler av eksisterende planverk kan inngå i kommuneplanen. Dette gjelder mellom annet 
eksisterende kulturminneplan. 
 
Det skal også vurderes om enkelte eksisterende planene skal utgå i sin helhet. Behov for eventuelt 
nye planer skal vurderes, samt hvor i hierarkiet disse plasseres. Revisjon av planverket krever god 
dialog med berørte parter, og for planer som vurderes avviklet skal disse involveres særskilt.  
 
Revisjonen omfatter ikke planer med arealdel. 
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6. Utredningsbehov i planarbeidet 

Her framgår utredningsbehov som ikke er omtalt i foregående del «Sentrale tema og 
problemstillinger». 
 
6.1: Befolkningsutvikling 

Det er igangsatt arbeid med befolkningsprognose, med tre ulike vekstscenarier, med tanke på 

fastsettelse av årlig befolkningsvekst i ny kommuneplan. Kommunaløkonomiske konsekvenser av 

vekstscenarier vil bli utarbeidet.  Det skal utarbeides boligbyggeprogram. 

 

6.2: Attraktivitet  

Som ledd i arbeidet med hovedtema kommuneutvikling skal det gjennomføres analyse av Spydeberg 

kommunes attraktivitet for bedrifter, besøk og bosetting.  

 

6.3: Igangsatte utredninger med betydning for planarbeidet 

 Overordnet ROS-analyse og utarbeidelse av beredskapsplan (avsluttes 1. halvår 2014) 

 Naturtyperegistrering (avsluttes høsten 2014) 

 

6.4: Arealdelen 

Kommuneplanens arealdel skal bygge på samfunnsdelen, som fastsetter overordnete mål og 

strategier. Arealinnspill skal vurderes i forhold til dette.  

Kommuneplanens konsekvenser for miljø og samfunn skal utredes, jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.2009. Det innebærer at alle utbyggingsstrategier og konkrete forslag 

til endret arealbruk skal vurderes tilsvarende. Transport/infrastruktur vil være viktige deler av slik 

konsekvensutredning.  

I endelig behandling av KDP for sentrum 2012-2024, jf. vedtak i sak K-066/12 pkt.8, har 

kommunestyret vedtatt at følgende arealer skal vurdere for framtidig utbygging i utarbeidelsen av 

forslag til ny kommuneplan: 

 Løkenjordet (sentrumsformål) 

 Grååsen II (boligbebyggelse) 

 Areal ved Fossum langs fv. 128 (næringsbebyggelse) 

Kommunale vedtekter til plan- og bygningsloven skal vurderes tatt inn i kommuneplanens arealdel 

med bestemmelser. 
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7. Planprosess – organisering og framdrift 

7.1: Organisering av arbeidet 

Politisk organisering: 

Kommunestyret vedtar endelig planprogram, samt ny kommuneplan. 

Formannskapet er politisk styringsgruppe. Formannskapet er delegert myndighet til å legge forslag til 
planprogram samt forslag til kommuneplan ut på høring og offentlig ettersyn. Formannskapet 
innstiller til endelig vedtak i kommunestyret for planprogram og plan. 

Komité for oppvekst og omsorg (KOOK), Komité for miljø, plan og teknikk (KMPT), Eldreråd, Råd for 

flyktninger og integrering, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Næringsutvalget får 

forslag til plan til uttalelse før behandling i Formannskapet, både ved 1. og 2. gangs behandling.  

 

Administrativ organisering: 

Rådmannens ledergruppe er administrativ styringsgruppe, som skal sikre framdrift og har ansvar for 
overordnete beslutninger i prosessen. 

Arbeidsgruppa er tverrfaglig sammensatt og har faglig ansvar for utredninger og utarbeiding av 
planforslag. Prosjektansvarlig er virksomhetsleder for teknisk forvaltning. Arealplanlegger er 
prosessansvarlig. Øvrige to medlemmer er rådgivere … 

Referansegrupper består av fagpersoner fra organisasjonen og andre ressurspersoner, også eksterne. 
Gruppene leverer innspill på bestilling og mandat fra arbeidsgruppa. Der eksisterende planer 
vurderes innarbeidet i kommuneplan, skal arbeidet gjennomføres med referansegrupper der berørte 
parter er representert.  

Det skal oppnevnes referansegrupper med ekstern representasjon for arbeidet med følgende tema: 

 Oppvekst 

 Næringsutvikling 

 

7.2: Medvirkning 

Plan og bygningsloven stiller krav om medvirkning i planprosesser, også utover de formelle 
medvirkningskrav som følger av høring og offentlig ettersyn.  

Åpent møte/framtidsverksted 

Det legges opp til minimum ett åpent møte som ledd i arbeidet med planforslaget. Møtet 
gjennomføres som verksted, der ulike framtidsscenarier drøftes. Oppvekst og næringsutvikling vil 
være sentrale tema i dette verkstedet. Bred mobilisering til verksted er viktig for å sikre bredde i 
diskusjonene. 

I høringsperioden for planforslaget kan folkemøte med presentasjon av forslaget være aktuelt. Også 
utstilling av planforslaget vurderes.  

Bruk av kommunens hjemmesider/sosiale medier 

Kommunens hjemmesider skal brukes for å formidle status og innhold i planprosessen. Interaktivitet 
vil bli vektlagt.   
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Involvering av skolene 

Skolene, to barneskoler og en ungdomsskole, er viktige ressurser i samfunnsutviklingen og vil bli 
invitert til å delta i planarbeidet, som gjennom spørreundersøkelser og miniverksteder. 

 

7.3: Framdrift 

Det tas sikte på sluttbehandling av ny kommuneplan i løpet av 1. halvår 2015. 

Viktige milepæler i arbeidet med kommuneplan for Spydeberg 2015-2027: 

Første gangs behandling, forslag til planprogram, for høring og offentlig ettersyn 
(Formannskapet) 

Juni 2014 

Varsel om oppstart av planarbeid samt høring og offentlig ettersyn, forslag til 
kommuneplan 

Juni 2014 -
aug. 2014 

Andre gangs behandling av planprogram og endelig vedtak (Kommunestyret) Sept./okt. 
2014 

Åpent møte/framtidsverksted Jan. 2014 

Leveranse fra arbeidsgrupper Jan. 2014 

Drøfting, samfunnsdelen, Kommunestyret Jan. 2014 

Første gangs behandling, forslag til kommuneplan 2015-2027, råd og utvalg til 
uttalelse 

Feb. 2015 

Første gangs behandling, forslag til kommuneplan 2015-2027 (Formannskapet) Mars 2015 

Høring og offentlig ettersyn, forslag til kommuneplan Mars-april 
2015 

Andre gangs behandling, forslag til kommuneplan 2015-2027, råd og utvalg til 
uttalelse 

Mai 2015 

Andre gangs behandling, forslag til kommuneplan (Kommunestyret) Juni 2015 
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